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Цели за 2021 г. 
Стратегически  

цели 

Стратегическ

и документ 
Дейности 

Срок 

(месец) 

Очакван 

резултат 

Индикатор за 

изпълнение 
Изпълнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Привеждане на 

подзаконовата 

нормативна 

уредба в 

съответствие с 
разпоредбите на 

Европейския 

кодекс за 

електронни 

съобщения. 

Ефективна и 

ориентирана 

към бъдещето 

регулаторна 

среда 

Стратегия за 

дейността на 

КРС за 

периода 2019 г. 

-2021 г. 

1.1. Изготвяне на 

предложения   за 

промени в 

нормативната уредба, 

участие в работни 
срещи и изготвяне на 

позиции, свързани с 

работата по изготвяне 

на законовите 

промени. 

декември Съответствие на 

подзаконовата 

нормативна 

уредба с 

разпоредбите на 
Европейския 

кодекс  за 

електронни 

съобщения и със 

ЗЕС. 

Изготвени 

предложения, 

становища и доклади 

 

Проведени срещи 
 

Проведени 

обществени 

обсъждания 

 

Изменения на 

подзаконови 

нормативни актове 

 

Приети са Правила за 

използване на радиочестотния 

спектър след регистрация, 

които са обнародвани в ДВ, 

бр. 92 от 05.11.2021 г. 

Изпълнението на целта 

продължава 

2.Развитие на 

информационнит

е технологии и 
електронните 

административни 

услуги на КРС 

чрез внедряване 

на 

информационни 

системи за 

развитие и 

поддръжка на 

вътрешните 

електронни 

услуги. 

Устойчиво 

институционалн

о развитие и 
международно 

партньорство 

Стратегия за 

дейността на 

КРС за 
периода 2019 г. 

-2021 г. 

2.1.Разработване и 

внедряване на 

вътрешна 
информационна 

система и регистър, 

чрез които ще се 

администрират: 

- образуваните от и 

срещу КРС 

граждански, 

административни 

административнонаказа 

телни дела; 

- извършените от КРС 

проверки и 
образуваните от КРС 

административно 

наказателни 

производства по реда 

на Закона за 

административните 

нарушения и 

наказания. 

 

декември Автоматизиране 

на процесите и 

обработката на 
информацията 

във връзка с 

осъществяваното 

процесуално 

представителство 

от служителите на 

дирекция 

„Правна“ и 

образуваните 

административно

- наказателни 

производства 

Внедрена и 

функционираща 

система 

Изпълнението ще продължи 

и през периода 2022-2024 г., 

в случай че бъде осигурено 

финансиране. 

Не е предвидено и не е 

финансирано изпълнението 

на целта през 2021 г.  
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Цели за 2021 г. 
Стратегически  

цели 

Стратегическ

и документ 
Дейности 

Срок 

(месец) 

Очакван 

резултат 

Индикатор за 

изпълнение 
Изпълнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3. Повишаване на 

ефективността на 

осъществяваните 

контролни 

функции на КРС 
при 

осъществяване на 

електронни 

съобщения 

с използване на 

ограничения 

ресурс – 

радиочестотен 

спектър. 

Устойчиво 

институционалн

о развитие и 

международно 

партньорство 

Стратегия за 

дейността на 

КРС за 

периода 2019 

г. -2021 г. 

3.1. Развитие и 

усъвършенстване на 

Националната система 

за мониторинг 

(НСМРЧС). 

декември Осигуряване на 

възможност за 

по- ефективно 

изпълнение на 

контролните 
функции на КРС 

при 

осъществяване на 

електронни 

съобщения с 

използване на 

ограничения 

ресурс 

– радиочестотен 

спектър. в 

разширен 
честотен 

диапазон до 8 

GHz. 

Изградени и 

въведени в 

експлоатация 

минимум 3 нови 

станции за 
радиомониторинг. 

 

 

 

Въведена в 

експлоатация 

мобилна станция за 

мониторинг, 

откриване и 

локализиране на 

радио-смущения 

Доставени 6 бр. компактни 

системи за радиомониторинг. 

Предстои инсталиране и 

въвеждане в експлоатация 

след издаване на разрешение 
за строеж по Закона за 

устройство на територията от 

съответната районна 

администрация на Столична 

община 

 

Доставена и въведена в 

експлоатация мобилна 

станция за мониторинг, 

откриване и локализиране на 

радиосмущения - 1 бр. - 
06.07.2021 г. 

 

Изпълнението на целта 

продължава 

3.2.Проектиране на 

лаборатория за 

електромагнитна 

съвместимост (ЕМС). 

 Осигуряване на 

възможност за 

контрол на 

радиосредствата 

по  отношение на 

ЕМС 

и намаляване на 

радиосмущенията

. 

Изготвяне на проект 

за изграждане на 

лаборатория за ЕМС. 

Проведена е процедура за 

избор на изпълнител  за 

изграждане на лаборатория за 

ЕМС.  

Публикувано решение от 

24.11.2021 г. за избор на 

изпълнител с предложен срок 

за изпълнение от 546 

календарни дни. 
 

Изпълнението на целта 

продължава. 

4.   Изготвяне и 

приемане на 

актуализирана 

Регулаторна 

политика за 

управление на 

Насърчаване на 

устойчив 

конкурентен 

пазар и защита 

на 

потребителите 

Стратегия за 

дейността на 

КРС за 

периода 2019 

г.-2021г. 

4.1. Изготвяне на 

актуализирана 

Регулаторна политика 

за управление на 

радиочестотния 

спектър за граждански 

декември Осигуряване на 

прозрачни 

условия за 

управление на 

радиочестотния 

спектър. 

Изготвен проект на 

Регулаторна 

политика за 

управление на 

радиочестотни я 

спектър за 

Изготвен е проект на 

Регулаторна политика за 

управление на радиочестотни 

я спектър, който е представен 

за разглеждане от КРС. 
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Цели за 2021 г. 
Стратегически  

цели 

Стратегическ

и документ 
Дейности 

Срок 

(месец) 

Очакван 

резултат 

Индикатор за 

изпълнение 
Изпълнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

радиочестотния 

спектър  за 

граждански 

нужди. 

нужди. граждански нужди. Проектът предстои да бъде 

приет на заседание на КРС 

през м. януари 2022 г. 

 

Изпълнението на целта 
продължава. 

5. Привеждане на 

подзаконовата 

нормативна 

уредба в 

съответствие с 

разпоредбите на 

ЗЕС. 

Ефективна и 

ориентирана 

към бъдещето 

регулаторна 

среда 

Стратегия на 

КРС за 

периода 2019 

г.-2021 г. 

5.1. Привеждане в 

съответствие със ЗЕС 

на подзаконовите 

актове, определящи 

условията за използване 

на радиочестотния 

спектър. 

декември Привеждане в 

съответствие със 

ЗЕС на 

подзаконовите 

актове. 

Изготвени 

подзаконови актове 

 

Проведени 

обществени 

обсъждания 

 

Приети подзаконови 

актове 

След проведено обществено 

обсъждане и нотификация 

пред ЕК, КРС прие следните 

подзаконови нормативни 

актове: 

 

1. С Решение № 

347/30.09.2021 г. - Правила за 

използване на радиочестотния 

спектър за електронни 

съобщителни мрежи от 
спътникови радиослужби след 

издаване на разрешение (обн. 

ДВ, бр. 91 от 02.11.2021 г.). 

 

2. С Решение № 

348/30.09.2021 г. - Правила за 

свободно използване на 

радиочестотния спектър (обн. 

ДВ, бр. 92 от 05.11.2021 г.). 

 

3. С Решение № 

362/14.10.2021 г. - Правила за 
използване на радиочестотния 

спектър след регистрация 

(обн. ДВ бр. 92 от 05.11.2021 

г.). 

 

4. С Решение № 

384/28.10.2021 г. - Правила за 

използване на радиочестотния 

спектър от наземни мрежи, 
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Цели за 2021 г. 
Стратегически  

цели 

Стратегическ

и документ 
Дейности 

Срок 

(месец) 

Очакван 

резултат 

Индикатор за 

изпълнение 
Изпълнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

позволяващи предоставяне на 

електронни съобщителни 

услуги след издаване на 

разрешение (обн. ДВ, бр. 95 

от 16.11.2021 г.). 
 

5. С Решение № 

387/04.11.2021 г. - Правила за 

използване на радиочестотния 

спектър от електронни 

съобщителни мрежи от 

подвижна радиослужба след 

издаване на разрешение (обн. 

ДВ, бр. 98 от 23.11.2021 г.). 

 

След проведено обществено 

обсъждане КРС прие 

следните подзаконови 

нормативни актове: 

 

1. С Решение № 251 от 

22.07.2021 г. - Изменение на 

Наредба № 1 от 22.07.2010 г. 

за правилата за ползване, 

разпределение и процедурите 

по първично и вторично 

предоставяне за ползване, 

резервиране и отнемане на 
номерационни ресурси (обн. 

ДВ бр. 64 от 3.08.2021 г.). 

 

2. С Решение № 

329/16.09.2021 г. - Правила за 

използване на радиочестотен 

спектър за производствени 

нужди след издаване на 

разрешение (обн. ДВ, бр. 85 

от 12.10.2021 г.). 

https://crc.bg/files/TR/numbers/resh%20251.pdf
https://crc.bg/files/TR/numbers/resh%20251.pdf
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Цели за 2021 г. 
Стратегически  

цели 

Стратегическ

и документ 
Дейности 

Срок 

(месец) 

Очакван 

резултат 

Индикатор за 

изпълнение 
Изпълнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

3. С Решение № 333 от 

23.09.2021 г. - Правила за 

взаимодействие със 

заинтересованите 
предприятия при 

осъществяване на заявяване, 

международно координиране 

и регистриране в 

международни организации 

по електронни съобщения на 

позиции на геостационарна 

орбита със съответния 

радиочестотен спектър и на 

радиочестотен спектър, 

използван от 
негеостационарна спътникова 

система, и за реда на 

заплащане на такси, 

определени с международен 

акт (обн. ДВ, бр. 85 от 

12.10.2021 г.). 

 

4. С Решение № 373 от 

21.10.2021 г. - Правила за 

условията и реда за 

прехвърляне на разрешения за 

ползване на ограничен ресурс, 
прехвърляне на част от 

правата и задълженията по 

разрешения за ползване на 

ограничен ресурс и отдаване 

под наем на радиочестотен 

спектър (обн. ДВ, бр. 92 от 

5.11.2021 г.). 

 

5. С Решение № 391 от 

11.11.2021 г. - Функционални 

https://crc.bg/files/URChS/ObstObsazhdane/20210923_Reshenie_333_PravilaVzaimodeistvieKoord.pdf
https://crc.bg/files/URChS/ObstObsazhdane/20210923_Reshenie_333_PravilaVzaimodeistvieKoord.pdf
https://crc.bg/files/URChS/ObstObsazhdane/20210923_Reshenie_333_PravilaVzaimodeistvieKoord.pdf
https://crc.bg/files/URChS/ObstObsazhdane/20210923_Reshenie_333_PravilaVzaimodeistvieKoord.pdf
https://crc.bg/files/URChS/ObstObsazhdane/20210923_Reshenie_333_PravilaVzaimodeistvieKoord.pdf
https://crc.bg/files/URChS/ObstObsazhdane/20210923_Reshenie_333_PravilaVzaimodeistvieKoord.pdf
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Цели за 2021 г. 
Стратегически  

цели 

Стратегическ

и документ 
Дейности 

Срок 

(месец) 

Очакван 

резултат 

Индикатор за 

изпълнение 
Изпълнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

спецификации за 

осъществяване на 

преносимост на национално 

значими номера от 

Националния номерационен 
план. (обн. ДВ, бр. 101 от 

3.12.2021 г.). 

 

6.  С Решение № 396 от 

18.11.2021 г. - Указания 

относно условията, 

методиката и сроковете за 

предоставяне на информация 

между предприятията, 

предоставящи обществени 

електронни съобщителни 
услуги, за наличието на 

неплатени задължения на 

крайния ползвател (обн. ДВ, 

бр. 109 от 21.12.2021 г.). 

 

7. С Решение № 406 от 

2.12.2021 г. - Изменение на 

Общи изисквания при 

осъществяване на обществени 

електронни съобщения (обн. 

ДВ, бр. 108 от 17.12.2021 г.). 

 
8. С Решение № 414 от 

09.12.2021 г. - Правила за 

условията и реда за 

предоставяне и ползване на 

функциите на мрежата 

"идентификация на линията 

на викащия", "идентификация 

на свързаната линия" и 

"тонално номеронабиране" 

(обн. ДВ, бр. 108 от 

https://crc.bg/files/URChS/ObstObsazhdane/20210923_Reshenie_333_PravilaVzaimodeistvieKoord.pdf
https://crc.bg/files/URChS/ObstObsazhdane/20210923_Reshenie_333_PravilaVzaimodeistvieKoord.pdf
https://crc.bg/files/URChS/ObstObsazhdane/20210923_Reshenie_333_PravilaVzaimodeistvieKoord.pdf
https://crc.bg/files/URChS/ObstObsazhdane/20210923_Reshenie_333_PravilaVzaimodeistvieKoord.pdf
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Цели за 2021 г. 
Стратегически  

цели 

Стратегическ

и документ 
Дейности 

Срок 

(месец) 

Очакван 

резултат 

Индикатор за 

изпълнение 
Изпълнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

17.12.2021 г.). 

 

9. С Решение 420 от 

16.12.2021 г. - Изменение на 

Методика за условията и реда 
за определяне, анализ и 

оценка на съответните пазари 

и критериите за определяне на 

предприятия със значително 

въздействие върху пазара 

(изпратена за обнародване в 

„Държавен вестник“, но още 

не е обнародвана). 

 

Приключила процедура по 

обществено обсъждане и 

извършени нотификации 

пред ЕК на следните 

подзаконови актове: 

1. Правила за използване на 

радиочестотен спектър за 

радиосъоръжения от 

любителска радиослужба. 

 

Приключили процедури по 

обществено обсъждане и 

нотификация пред ЕК на: 

1. Правила за използване на 
радиочестотния спектър от 

електронни съобщителни 

мрежи от неподвижна 

радиослужба след издаване на 

разрешение. 

 

2. Правила за използване на 

радиочестотния спектър от 

електронни съобщителни 

мрежи от радиослужба 
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Цели за 2021 г. 
Стратегически  

цели 

Стратегическ

и документ 
Дейности 

Срок 

(месец) 

Очакван 

резултат 

Индикатор за 

изпълнение 
Изпълнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

радиоразпръскване. 

 

Приети с решения на КРС 

проекти на подзаконови 

актове, които са в 

процедура по обществено 

обсъждане: 

 

1. С Решение № 

397/18.11.2021 г. - Изменение 

и допълнение на Правила за 

свободно използване на 

радиочестотния спектър. 

 

Проведени обществени 

обсъждания на следните 

подзаконови актове, 

резултатите от които 

предстои да бъдат приети от 

КРС:  
1. Наредба за съдържанието, 

условията и реда за водене, 

поддържане и ползване на 

регистъра на приемно-

предавателните станции на 

наземни мрежи, дейностите 

по чл. 151, ал. 1, т. 16 от 

Закона за устройство на 
територията и точките за 

безжичен достъп с малък 

обхват. 

 

2. Правила за определяне на 

условията и реда за 

предоставяне на информация 

за местоположението на 

потребителите и данни за 

крайния ползвател от 
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Цели за 2021 г. 
Стратегически  

цели 

Стратегическ

и документ 
Дейности 

Срок 

(месец) 

Очакван 

резултат 

Индикатор за 

изпълнение 
Изпълнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

предприятията, предоставящи 

междуличностни 

съобщителни услуги с номера 

при спешни повиквания. 

 

Проведени обществени 

обсъждания на следните 

подзаконови актове, 

резултатите от които 

предстои да бъдат приети от 

КРС: 

 

1. Наредба за условията и 

реда за предоставяне на 

универсалната услуга по 

Закона за електронните 
съобщения. (след приемане на 

резултатите от общественото 

обсъждане, Наредбата ще 

бъде изпратена до 

Министерството на 

транспорта, 

информационните технологии 

и съобщенията за окончателно 

приемане). 

 

2. Методика за определяне на 

цените и ценовите пакети на 
универсалната услуга. (след 

приемане на резултатите от 

общественото обсъждане, 

Методиката ще бъде 

изпратена до Министерски 

съвет за окончателно 

приемане). 

 

Проекти на подзаконови 

актове, които са изготвени и 
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Цели за 2021 г. 
Стратегически  

цели 

Стратегическ

и документ 
Дейности 

Срок 

(месец) 

Очакван 

резултат 

Индикатор за 

изпълнение 
Изпълнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

предстои да бъдат поставени 

на обществено обсъждане: 

 

1. Наредба за реда за 

предоставяне и унищожаване 
на отнети в полза на 

държавата вещи по Закона за 

електронните съобщения. 

 

2. Регулаторна политика за 

управление на 

радиочестотния спектър за 

граждански нужди (предстои 

да бъде внесена на заседание). 

 

3. Правила за изчисляване на 
нетните разходи за 

предоставяне на универсална 

услуга (предстои да бъдат 

поставени на второ 

обществено обсъждане). 

5.2. Създаване на 

регистър     на 

предоставените права 

за ползване на 

радиочестотния 

спектър 

въз основа на 

регистрация. 

декември Привеждане в 

съответствие със 

ЗЕС на 

подзаконовите 

актове. 

Създаден    регистър Изпълнение на Договор 03-

08-58/03.09.2021 г. за 

изпълнение на обществена 

поръчка с предмет 

"Разработване, внедряване и 

поддръжка на информационна 

система, обезпечаваща 

предоставянето на 
индивидуални права за 

ползване на радиочестотен 

спектър въз основа на 

регистрационен режим": 

-    Етап 1 „ Анализ на данните и 

изискванията“ бе успешно 

приет от работна група по 

Заповед РД 07-388/11.10.2021 

г. с Приемо-предавателен 



Изпълнение на целите на Комисията за регулиране на съобщенията за 2021 година 

 

 

11 

Цели за 2021 г. 
Стратегически  

цели 

Стратегическ

и документ 
Дейности 

Срок 

(месец) 

Очакван 

резултат 

Индикатор за 

изпълнение 
Изпълнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

протокол от 22 октомври 2021 

г.; 

-    Етап 2 „Изготвяне на 

системен проект и прототип 

на софтуерната разработка“ 
бе успешно приет от работна 

група по Заповед РД 07-

388/11.10.2021 г. с Приемо-

предавателен протокол от 02 

декември 2021 г.; 

-    Работата по етапи 3, 4 и 5 ще 

продължи до 3 май, 2022 

година, съгласно План-

графика по договора. 

Работата по информационната 

система започна преди 
окончателното приемане на 

Правилата за използване на 

радиочестотния спектър след 

регистрация и на 

актуализиран проект на 

Тарифата за таксите. 

 

Изпълнението на целта 

продължава 

5.3. Създаване на 

регистър на приемо-

предавателните станции 

от наземни мрежи, 
позволяващи 

предоставянето на 

електронни 

съобщителни услуги, 

дейностите по чл. 151, 

ал. 1, т. 16 от ЗУТ и 

точки за безжичен 

достъп с малък обхват. 

декември Привеждане в 

съответствие със 

ЗЕС на 

подзаконовите 
актове. 

Създаден  регистър Дейности във връзка със 

създаване на регистър на 

приемно-предавателните 

станции на наземни мрежи, 
позволяващи предоставянето 

на електронни съобщителни: 

- Проведена е обществена 

поръчка по реда на чл. 73, ал. 

1 от ЗОП, във връзка с чл. 18, 

ал. 1, т. 1 от Закона за 

обществените поръчки с 

предмет: „Разработване, 

внедряване и поддръжка на 
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Цели за 2021 г. 
Стратегически  

цели 

Стратегическ

и документ 
Дейности 

Срок 

(месец) 

Очакван 

резултат 

Индикатор за 

изпълнение 
Изпълнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

информационна система, 

обезпечаваща дейностите по 

регистрация на приемно-

предавателните станции на 

наземни мрежи, позволяващи 
предоставянето на електронни 

съобщителни услуги, 

дейностите по чл. 151, ал. 1, т. 

16 от ЗУТ и точките за 

безжичен достъп с малък 

обхват”; 

- Извършено е класиране на 

база икономически най-

изгодната оферта, определена 

съгласно критерия за 

възлагане по чл. 70, ал. 2, т. 3 
от Закона за обществените 

поръчки по цитираната 

обществена поръчка; 

- Определен е Изпълнител на 

посочената обществена 

поръчка; 

- Сключен е договор № 03-08-

80/08.11.2021 г. с определения 

Изпълнител след 

предоставяне на 

необходимите документи. 

- Провеждат се срещи с 
Изпълнителя във връзка с 

изпълнение на Етап 1 „Анализ 

на данните и изискванията“. 

 

Изпълнението на целта 

продължава 

5.4. Привеждане на 

разрешенията за 

ползване на 

радиочестотен спектър 

декември Привеждане в 

съответствие със 

ЗЕС на 

подзаконовите 

Изменени 

разрешения 
Целта е изпълнена 

Изменени са разрешения за 

ползване на радиочестотен 

спектър в съответствие с 
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Цели за 2021 г. 
Стратегически  

цели 

Стратегическ

и документ 
Дейности 

Срок 

(месец) 

Очакван 

резултат 

Индикатор за 

изпълнение 
Изпълнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

в съответствие с 

Тарифата   за таксите, 

които се събират от 

КРС по ЗЕС и 

разпоредбите на ЗЕС. 

актове. Тарифата, като са  

преизчислени съответните 

такси: 

- 36 разрешения за мрежи от 

подвижна, земна подвижна, 
неподвижна и спътникова 

радиослужби; 

- 17 разрешения за мрежи за 

радиоразпръскване на 

радиосигнали, в т.ч. 3 

разрешения за национални 

мрежи (БНР, Дарик и БТК). 

   5.5. Привеждане в 

съответствие на 

уведомление за 

осъществяване на 

обществени 
електронни съобщения 

с шаблона, създаден от 

BEREC, ЗЕС и  

Кодекса. 

Прехвърляне на 

данните на 

предприятията, 

уведомили КРС за 

предоставяне на 

електронни 

съобщителни услуги, в 

единната база данни на 
предприятията, 

създадена в 

съответствие с 

Регламент (ЕС) 

2018/1971. 

декември Привеждане в 

съответствие със 

ЗЕС, Кодекса и 

Регламент (ЕС) 

2018/1971. 

Приведено 

уведомление за 

осъществяване на 

обществени 

електронни 
съобщения в 

съответствие с 

образеца на BEREC. 

Прехвърлени данни 

на предприятия, 

уведомили КРС за 

предоставяне на 

електронни 

съобщителни услуги, 

в единната база 

данни на BEREC. 

Изпратени 
уведомления в 

BEREC. 

Целта е изпълнена 

Уведомлението за  

осъществяване  на 

обществени електронни 

съобщения е приведено в 
съответствие с образеца на 

BEREC. 

 

Прехвърлени са всички данни 

на предприятията, уведомили 

КРС за предоставяне     на 

електронни съобщителни 

услуги, в единната база данни 

на BEREC. 

Всички постъпили през 2021 

г. уведомления се прехвърлят 

регулярно в BEREC. 

6. Осигуряване на 

условия  за 

навлизане на 

пазара на нови 

Насърчаване на 

устойчив 

конкурентен 

пазар и защита 

Стратегия за 

дейността на 

КРС за 

периода 2019 

6.1. Приключване на 

дейностите по 

обявеното с Решение № 

409/03.12.2020 г., 

февруари Осигуряване на 

условия за 

навлизане на 

пазара на нови 

Решение за 

приключване на 

обществените 

консултации, 

Целта е изпълнена 

С Решение № 22 от 21.01.2021 

г. КРС прие резултатите от 

проведените обществени 
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Цели за 2021 г. 
Стратегически  

цели 

Стратегическ

и документ 
Дейности 

Срок 

(месец) 

Очакван 

резултат 

Индикатор за 

изпълнение 
Изпълнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

технологии и 

услуги чрез 

ефективно 

разпределение и 

предоставяне на 
ограничения 

ресурс – 

радиочестотен 

спектър (РЧС), в 

това число 

спектър за 

изграждане 

на 5G мрежи, и 

осигуряване на 

възможност 

всички граждани 
да разполагат с 

широколентов 

достъп с 

възможно най-

висока скорост и 

капацитет, при 

водене на активен 

и прозрачен 

диалог със 

заинтересованите 

лица. 

на 

потребителите 

г. -2021 г. 

 

намерение да ограничи 

броя на разрешенията 

за ползване на 

радиочестотен спектър 

в обхват 2.6 GHz за 
наземна мрежа, 

позволяваща 

предоставянето на 

електронни 

съобщителни услуги с 

национално покритие, 

както следва: три 

разрешения с 

предоставен ресурс от 

2x20 MHz в режим 

FDD, едно разрешение 
с предоставен 

радиочестотен спектър 

от 2x10 MHz в режим 

на работа FDD и две 

разрешения с 

предоставен 

радиочестотен спектър 

от 

25 MHz в режим на 

работа TDD. 

технологии и 

услуги в интерес 

на крайните 

потребители. 

открити с Решение 

№ 409/ 03.12.2020 

г. 

 

Издадени 
разрешения. 

 

 

 

 

 

 

Предоставен 

радиочестотен 

спектър 

консултации относно обявено 

намерение за ограничаване на 

броя на разрешенията за 

ползване на радиочестотен 

спектър в обхват 2.6 GHz за 
наземна мрежа, позволяваща 

предоставянето на електронни 

съобщителни услуги с 

национално покритие. 

 

Със свои решения № 84, 85 и 

86 от 25.02.2021 г. КРС издаде 

разрешения на „А1 

БЪЛГАРИЯ“ ЕАД (А1), 

„ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ 

ЕАД  (ТЕЛЕНОР) и 
„БЪЛГАРСКА 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 

КОМПАНИЯ“ ЕАД (БТК) за 

ползване на радиочестотен 

спектър в обхват 2.6 GHz, с 

което приключиха дейностите 

по обявеното, с Решение № 

409/03.12.2020 г., намерение 

за ограничаване броя на 

разрешенията в обхват 2.6 

GHz. 

 
Предоставен е радиочестотен 

спектър в размер на 3х2х20 

MHz (общо 120 MHz). 

6.2. Приключване на 

дейностите по 

обявеното, с Решение 

№ 433/21.12.2020 г., 

намерение относно 

ограничаване броя на 

разрешенията за 

март Осигуряване на 

условия за 

навлизане на 

пазара на нови 

технологии и 

услуги в интерес 

на крайните 

Решение за 

приключване на 

обществените 

консултации, 

открити с Решение 

№ 433/21.12.2020 

г. 

Целта е изпълнена 

С Решение № 35 от 28.01.2021 

г. КРС прие резултатите от 

проведените обществени 

консултации относно обявено 

намерение за ограничаване на 

броя на разрешенията за 
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Цели за 2021 г. 
Стратегически  

цели 

Стратегическ

и документ 
Дейности 

Срок 

(месец) 

Очакван 

резултат 

Индикатор за 

изпълнение 
Изпълнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ползване на 

радиочестотен спектър  

в обхват 3.6 GHz за 

наземна мрежа, 

позволяваща 
предоставянето на 

електронни 

съобщителни услуги 

(режим на работа 

TDD), с национално 

покритие, издавайки 

четири разрешения за 

ползване на ленти 

3430- 3500 MHz, 3500-

3600 

MHz, 3600-3700 MHz и 
3700-3800 MHz. 

потребители.  

 

Издадени 

разрешения. 

 
 

 

 

 

Предоставен 

радиочестотен 

спектър. 

ползване на радиочестотен 

спектър в обхват 3.6 GHz за 

наземна мрежа, позволяваща 

предоставянето на електронни 

съобщителни услуги с 
национално покритие и обяви 

търг за издаване на 

разрешения. 

 

В резултата, на 6 април 2021 

г., КРС проведе търг с тайно 

наддаване за издаване на три 

разрешения за ползване на 

радиочестотен спектър от 

обхват3.6 GHz, с национално 

покритие, за срок от двадесет 
години. 

 

В резултат на търга, с 

решения 171, 172, 173 от 11 

май 2021 г., КРС разрешения 

за ползване на радиочестотен 

спектър в обхват 3.6 GHz на 

трите мобилни оператора, 

участвали в търга –А1, 

ТЕЛЕНОР и БТК. 

   6.3. Приключване на 

дейностите по 

обявените, с Решение 
№ 428 от 17.12.2020 г., 

обществени 

консултации относно 

перспективите и 

условията за ползване 

на свободния 

ресурс в радиочестотен 

обхват 26 GHz. 

март Осигуряване на 

условия за 

навлизане на 
пазара на нови 

технологии и 

услуги в интерес 

на крайните 

потребители. 

Решение за 

приключване на 

обществените 
консултации, 

открити с Решение № 

428 

от 17.12.2020 г. 

Целта е изпълнена 

С Решение № 93 от 04.03.2021 

г. КРС прие резултатите от 
обществените консултации 

относно перспективите и 

условията за ползване на 

свободния ресурс в 

радиочестотен обхват 26 GHz. 

С това приключиха 

дейностите по обявените, с 

Решение № 428 от 17.12.2020 

г., обществени консултации. 

https://crc.bg/files/URChS/ObstObsazhdane/20210304_Reshenie_93_26%20GHz.pdf
https://crc.bg/files/URChS/ObstObsazhdane/20210304_Reshenie_93_26%20GHz.pdf
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Цели за 2021 г. 
Стратегически  

цели 

Стратегическ

и документ 
Дейности 

Срок 

(месец) 

Очакван 

резултат 

Индикатор за 

изпълнение 
Изпълнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   6.4. Провеждане на 

нова обществена 

консултация за 

установяване на 

интереса на 
предприятията за 

придобиване на 

радиочестотен спектър 

в  обхват 700 MHz. 

юни Осигуряване на 

условия за 

навлизане на 

пазара на нови 

технологии и 
услуги в интерес 

на крайните 

потребители. 

Проведена 

обществена 

консултация. 

Извършен е анализ и 

дейности, свързани с 

провеждането на 

обществената консултация. 

През 2020 г. КРС проведе 
обществените консултации за 

предоставяне на спектър в 

обхват 700 MHz, в рамките на 

които А1, ТЕЛЕНОР и БТК 

заявиха принципен интерес за 

ползване на ресурс от този 

обхват. 

В началото на 2021 г., в 

резултат на проведена 

процедура по предоставяне на 

спектър в обхват 2.6 GHz, 
КРС издаде разрешения за 

ползване на честотен ресурс 

от този обхват на трите 

посочени по-горе 

предприятия. 

През месец май 2021 г., след 

проведена тръжна процедура, 

на същите предприятия беше 

предоставен спектър и 

издадени разрешения в обхват 

3.6 GHz. 

Предприятията направиха 
значителни инвестиции за 

получаване на спектър в 

обхвати 2.6 GHz и 3.6 GHz. 

 

В Националната програма за 

възстановяване и устойчивост 

е посочено, че пазарният 

интерес и усилията насочени 

към използване на спектър в 

обхвати 2.6 GHz и 3.6 GHz 
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Цели за 2021 г. 
Стратегически  

цели 

Стратегическ

и документ 
Дейности 

Срок 

(месец) 

Очакван 

резултат 

Индикатор за 

изпълнение 
Изпълнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

определят като реалистичен 

срок за нови консултации и 

евентуално отдаване на 

свободния ресурс в обхват 

700 MHz през втората 
половина на 2023 г. Същата 

година е посочвана от 

предприятията като желана за 

придобиване на спектър в 

техните инвестиционни 

намерения, предоставяни в 

КРС, с  

В инвестиционните си 

намерения, предоставяни в 

КРС, предприятията също са 

посочвали 2023 г. като 
времеви период за 

придобиване на спектър в 

обхват 700 MHz. Също така 

нееднократно са посочвали, 

че не могат да се ангажират да 

инвестират в обхват 700 MHz 

преди пълното му 

освобождаване за граждански 

нужди. 

 

Във връзка с гореизложеното 

КРС предвижда да проведе 
обществена консултация за 

предоставяне на ресурс в 

обхват 700 MHz през 2022 г. с 

оглед предоставяне на 

спектър през 2023 г. 

 

Изпълнението на целта 

продължава 

 

   6.5. Провеждане на декември Осигуряване на Проведена процедура. Извършен е анализ и 
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Цели за 2021 г. 
Стратегически  

цели 

Стратегическ

и документ 
Дейности 

Срок 

(месец) 

Очакван 

резултат 

Индикатор за 

изпълнение 
Изпълнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

процедура по 

предоставяне на 

радиочестотен спектър 

в обхват 700 MHz при 

наличие на интерес от 
страна на 

предприятията. 

условия за 

навлизане на 

пазара на нови 

технологии и 

услуги в интерес 
на крайните 

потребители. 

Издадени 

разрешения. 

Предоставен 

радиочестотен 

спектър. 

дейности, свързани с 

провеждането на 

обществената консултация. 

През 2020 г. КРС проведе 

обществените консултации за 
предоставяне на спектър в 

обхват 700 MHz, в рамките на 

които А1, ТЕЛЕНОР и БТК 

заявиха принципен интерес за 

ползване на ресурс от този 

обхват. 

В началото на 2021 г., в 

резултат на проведена 

процедура по предоставяне на 

спектър в обхват 2.6 GHz, 

КРС издаде разрешения за 
ползване на честотен ресурс 

от този обхват на трите 

посочени по-горе 

предприятия. 

През месец май 2021 г., след 

проведена тръжна процедура, 

на същите предприятия беше 

предоставен спектър и 

издадени разрешения в обхват 

3.6 GHz. 

Предприятията направиха 

значителни инвестиции за 
получаване на спектър в 

обхвати 2.6 GHz и 3.6 GHz. 

 

В Националната програма за 

възстановяване и устойчивост 

е посочено, че пазарният 

интерес и усилията насочени 

към използване на спектър в 

обхвати 2.6 GHz и 3.6 GHz 

определят като реалистичен 
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Цели за 2021 г. 
Стратегически  

цели 

Стратегическ

и документ 
Дейности 

Срок 

(месец) 

Очакван 

резултат 

Индикатор за 

изпълнение 
Изпълнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

срок за нови консултации и 

евентуално отдаване на 

свободния ресурс в обхват 

700 MHz през втората 

половина на 2023 г. Същата 
година е посочвана от 

предприятията като желана за 

придобиване на спектър в 

техните инвестиционни 

намерения, предоставяни в 

КРС, с  

В инвестиционните си 

намерения, предоставяни в 

КРС, предприятията също са 

посочвали 2023 г. като 

времеви период за 
придобиване на спектър в 

обхват 700 MHz. Също така 

нееднократно са посочвали, 

че не могат да се ангажират да 

инвестират в обхват 700 MHz 

преди пълното му 

освобождаване за граждански 

нужди. 

 

Във връзка с гореизложеното 

КРС предвижда да проведе 

процедура по предоставяне на 
радиочестотен спектър в 

обхват 700 MHz през 2023 г. 

Изпълнението на целта 

продължава 

 

   6.6. Провеждане на 

процедура по 

предоставяне на 

радиочестотен спектър 

в обхват 800 MHz (след 

декември Осигуряване на 

условия за 

навлизане на 

пазара на нови 

технологии и 

Проведена 

състезателна 

процедура. 

Издадени 

разрешения. 

Изпълнението на целта 

продължава, поради 

непроведени тестове за липса 

на смущения между бъдещите      

мрежи на предприятията и 
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Цели за 2021 г. 
Стратегически  

цели 

Стратегическ

и документ 
Дейности 

Срок 

(месец) 

Очакван 

резултат 

Индикатор за 

изпълнение 
Изпълнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

извършени тестове за 

липса на смущения 

между  бъдещите 

мрежи на 

предприятията и 
мрежите 

на МО). 

услуги в интерес 

на крайните 

потребители. 

 

Предоставен 

радиочестотен 

спектър. 

мрежите на МО. 

7.  Въвеждане в 

българското 

законодателство 

на разпоредбите 

на нови решения 

на Европейската 

комисия  за 

хармонизирано 

използване на 

РЧС. 

Насърчаване на 

устойчив 

конкурентен 

пазар и защита 

на 

потребителите. 

Стратегия за 

дейността на 

КРС за 

периода 2019 

г. -2021 г. 

7.1. Анализ на 

необходимостта от 

изменение или 

приемането на нови 

подзаконовите 

актове. 

декември Осигуряване на 

хармонизирано 

използване на 

РЧС в 

съответствие с 

европейските 

норми. 

Подзаконови 

нормативни актове: 

Разработени 

Приети 

Обнародвани. 

След извършен анализ за 

необходимостта от изменение 

на следните подзаконовите 

актове, определящи условията 

за използване на 

радиочестотен спектър КРС: 

- с Решение № 397 от 

18.11.2021 г. прие проект за 

изменение и допълнение на 

Правила за свободно 
използване на радиочестотния 

спектър и обяви процедура по 

обществено обсъждане; 

- с Решение № 431 от 

22.12.2021 г.  прие проект за 

изменение и допълнение на 

Правила за използване на 

радиочестотния спектър от 

електронни съобщителни 

мрежи от подвижна 

радиослужба и обяви 

процедура по обществено 
обсъждане. 

 

Изпълнението на целта 

продължава. 

7.2. Изменение или 

приемане на нови на 

подзаконовите актове 

8.  Дейности от 

компетенциите на 

КРС, свързани с 

въвеждане на 

решения, приети 

Насърчаване на 

устойчив 

конкурентен 

пазар и защита 

на 

Стратегия за 

дейността на 

КРС за 

периода 2019 

г. -2021 г. 

8.1.Участие в 

междуведомствена 

работна група по 

изменение на 

Националния план за 

декември Изпълнение на 

решенията, 

приети         на WRC-

19. 

Осигуряване на 

Изготвени становища 

и предложения до 

Съвета по 

националния 

радиочестотен 

Целта е изпълнена 

Изготвени са предложения и 

становища във връзка с 

изменението на Националния 

план за разпределение на 
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Цели за 2021 г. 
Стратегически  

цели 

Стратегическ

и документ 
Дейности 

Срок 

(месец) 

Очакван 

резултат 

Индикатор за 

изпълнение 
Изпълнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

на Световната 

конференция по 

радиосъобщения, 

която се проведе 

през 2019 г. 
(WRC-19). 

потребителите. разпределение на 

радиочестотния 

спектър. Изготвяне на 

предложения и 

становища във връзка с 
изменението. 

хармонизирано 

ползване на 

радиочестотния 

спектър. 

спектър с 

предложения за 

изменение на 

Националния план за 

разпределение на 
радиочестотния 

спектър, с което да 

се постигне 

хармонизиране на 

разпределеният а и 

условията за 

използване на 

радиочестотния 

спектър. 

радиочестотния спектър. 

 

Изготвени са предложения и 

становища във връзка с 

изменението на Държавната 
политика по планиране и 

разпределение на 

радиочестотния спектър. 

9. Осигуряване на 

условия за 

сигурност на 
обществените 

съобщителни 

мрежи и услуги, с 

фокус на мрежите 

от пето 

поколение. 

Ефективна и 

ориентирана към 

бъдещето 
регулаторна 

среда 

Стратегия за 

дейността на    

КРС за 
периода 2019 

г. -2021 г. 

 

9.1. Организиране на 

дейността на 

Консултативен съвет за 
изготвяне на обща 

позиция на 

предприятията относно 

минималните 

изисквания за 

сигурност на 

обществените мобилни 

наземни електронни 

съобщителни мрежи и 

мобилни услуги и 

методите за 

управление на риска за 
тяхната сигурност, 

създаден с Решение на 

КРС № 425 от 

17.12.2020 г. 

 

 

септемвр

и 

Предприятията, 

предоставящи 

Обществени 
електронни 

съобщителни 

мрежи или 

услуги да 

предприемат 

технически и 

организационни 

мерки за 

управление на 

риска за 

сигурността на 

мрежите и 
услугите, 

осигуряващи 

ниво на 

сигурност, 

съответстващо на 

оценения риск. 

Приета с Решение на 

КРС позиция или 

проект на правила. 

Изпълнението на целта 

продължава и през 2022 г.  

 
Към 31.12.2021 г. няма приета 

позиция или проект на 

правила. Съгласно § 353, ал. 4 

от ПЗР на ЗЕС, срокът за 

приемане на Правилата е 

09.03.2022 г.  

 

 

 

9.2. Организиране на 

дейността на 

Консултативен съвет за 

септемвр

и 
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Цели за 2021 г. 
Стратегически  

цели 

Стратегическ

и документ 
Дейности 

Срок 

(месец) 

Очакван 

резултат 

Индикатор за 

изпълнение 
Изпълнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

изготвяне на обща 

позиция на 

предприятията относно 

минималните 

изисквания за 
сигурност на 

обществените 

фиксирани електронни 

съобщителни мрежи и 

фиксирани услуги и 

методите за 

управление на риска за 

тяхната сигурност, 

създаден с Решение на 

КРС № 425 от 

17.12.2020 г. 
 

   9.3. Изготвяне на 

проект на правилата за 

минималните 

изисквания за 

сигурност на 

обществените 

електронни 

съобщителни мрежи и 

услуги и методи за 

управление на риска за 

тяхната сигурност. 

 
 

 

декември   

10. 

Преразглеждане 

на действащите 

задължения за 

предоставяне на 

универсална 

услуга във връзка 

Насърчаване на 

устойчив 

конкурентен 

пазар и защита 

на 

потребителите 

Стратегия на 

КРС за 

периода 2019 

г.-2021 г. 

10.1. Анализ на 

необходимостта от 

запазване на 

действащите 

задължения за 

осигуряване на 

обществени телефонни 

декември Осигуряване на 

широка 

достъпност на 

електронните 

съобщителни 

услуги. 

Решение на КРС за 

необходимост- та от 

запазване на 

действащите 

задължения за 

предоставяне на 

универсална услуга. 

Целта е изпълнена. 

Решение на КРС № 

350/30.09.2021 г. във връзка с 

преразглеждане на 

действащите задължения за 

осигуряване на обществени 

телефонни апарати и/или 
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Цели за 2021 г. 
Стратегически  

цели 

Стратегическ

и документ 
Дейности 

Срок 

(месец) 

Очакван 

резултат 

Индикатор за 

изпълнение 
Изпълнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

с разпоредбите в  

Закона за 

електронните 

съобщения. 

апарати и/или други 

точки за обществен 

достъп до гласови 

телефонни услуги с 

определено качество, 
осигуряване на 

телефонен указател и 

осигуряване на 

телефонни справочни 

услуги, наложени като 

задължения за 

предоставяне на 

универсална услуга 

като част от услугите 

от 

обхвата на 
универсалната услуга. 

други точки за обществен 

достъп до гласови телефонни 

услуги с определено качество, 

осигуряване на телефонен 

указател и осигуряване на 
телефонни справочни услуги, 

наложени като задължения за 

предоставяне на универсална 

услуга 

11. Оценка за 

наличието и 

определяне на 

размера на 

несправедлива 

тежест от 

наложеното 

задължение за 

извършване на 

универсалната 

пощенска услуга 

(УПУ). 

Насърчаване на 

устойчив 

конкурентен 

пазар и защита 

на 

потребителите 

Стратегия на 

КРС за 

периода 2019 

г. -2021 г. 

11.1. Разглеждане на 

внесено намерение за 

компенсиране на 

несправедливата 

финансова тежест от 

извършване на УПУ за 

2020 г. 

април Осигуряване 

предоставянето 

на УПУ в 

дългосрочен план, 

чрез представяне 

в МТИТС на 

предложение за 

размера на 

несправедливата 

финансова 

тежест на 

„Български 
пощи” ЕАД от 

извършване на 

УПУ за 2020 г., 

при наличие на 

такава.  

Изготвено становище 

за приложимостта на 

референтния 

сценарий за 

изчисляване на 

нетните разходи от 

извършване на УПУ. 

Изготвено становище 

относно наличието 

несправедлива 

финансова тежест от 

наложеното 
задължение за 

извършване на УПУ. 

Изготвено 

предложение за 

размера на 

несправедливата 

финансова тежест от 

извършване на УПУ 

 

Целта е изпълнена. 

С Решение № 156 от 

22.04.2021 г. е прието 

становище относно 

хипотетичен сценарий за 

изчисляване на нетните 

разходи от извършване на 

универсалната пощенска 

услуга през 2020 г. от 

„Български пощи” ЕАД. 

11.2. Изготвяне на 

документация за 

обществена поръчка с 

предмет „Проверка за 
прилагане на системата 

за разпределението на 

разходите от 

март Изготвена е документация и е 

публикувана обява в ЦАИС 

ЕОП на 14.04.2021 г. 



Изпълнение на целите на Комисията за регулиране на съобщенията за 2021 година 

 

 

24 

Цели за 2021 г. 
Стратегически  

цели 

Стратегическ

и документ 
Дейности 

Срок 

(месец) 

Очакван 

резултат 

Индикатор за 

изпълнение 
Изпълнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

„Български пощи” ЕАД 

и одит на внесените 

документи, свързани с 

изчисляването на 

нетните разходи от 
извършването на 

универсалната 

пощенска 

услуга през 2020 г.” 

 

Решения на КРС. 

   11.3. Избор на 

изпълнител 

и възлагане 

изпълнението на 

обществената поръчка. 

 

май С протокол от 20.05.2021 г. е 

избран изпълнител и е 

сключен Договор № 03-08-

25/14.06. 2021 г. 

11.4. Оценка за 

наличие и определяне 
размера на 

несправедливата 

тежест от извършване 

на УПУ за 2020 г. 

октомври С Решение № 361/14.10.2021 

г. КРС се е произнесла 
относно общия размер на 

нетните разходи от 

задължението за предоставяне 

на универсалната пощенска 

услуга, наличието на 

несправедлива тежест от 

наложеното задължение за 

2020 г. и нейният размер. 

12. 

Сътрудничество с 

националните 

регулаторни 

органи на 
държавите 

членки. 

Ефективна и 

ориентирана 

към бъдещето 

регулаторна 

среда 

Стратегия на 

КРС за 

периода 2019 

г. -2021 г. 

12.1. Участие в 

съвместни семинари, 

консултации, 

посещения на място и 

други форми на обмяна 
на опит с НРО от 

държавите членки. 

декември Разширяване на 

двустранното 

сътрудничествот

о по въпроси от 

взаимен интерес 
на  НРО. 

Проведени срещи и 

семинари по 

специфични  

тематики. 

Целта е изпълнена. 

Участие в пленарните 

заседания и срещите на 

контактната мрежа на ERGP, 

а също  и текущо участие на  
експерти в работните 

подгрупи.   

 

Проведени срещи, изготвени 

доклади и позиции – През 

2021 г. КРС участва активно 

в: 
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Цели за 2021 г. 
Стратегически  

цели 

Стратегическ

и документ 
Дейности 

Срок 

(месец) 

Очакван 

резултат 

Индикатор за 

изпълнение 
Изпълнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 4-те редовни пленарни 

заседания на Съвета на 

регулаторите на 

Управителния съвет на 

Службата на BEREC и 4-те 
редовни заседания (и три 

извънредни) на контактната 

мрежа на BEREC, проведени 

през март, юни, септември и  

декември. Във връзка с тези 

участия КРС е приела 

съответни свои позиции с 

протоколни решения №№ 

1/04.03.2021 г., 2/03.06.2021 г. 

и 1/23.09.2021 г.; и 

2/02.12.2021 г.;  

 Семинар за ръководители на 

BEREC във връзка с 

предложението на ЕК за 

Закон за цифровите пазари 

(DMA); 

 Два Форума на BEREC със 

заинтересованите страни; 

 2-те пленарни заседания на 

ERGP, проведени през юни и 

ноември; 

 2-те пленарни заседания и 
срещите на контактната 

мрежа на ERGP, а също  и 

текущо участие на  експерти в 

работните подгрупи; 

 Двустранна онлайн среща с 

НРО на Гърция.  

 

13. Активно 

участие в 

дейността на 

специализиранит

Устойчиво 

институционалн

о развитие и 

международно 

Стратегия на 

КРС за 

периода 2019 

г. -2021 г. 

13.1. Участие в прояви, 

организирани от 

специализираните 

световни и европейски 

декември Участие в 

процеса на 

разработването 

на политики и 

Проведени срещи, 

изготвени доклади и 

позиции. 

Целта е изпълнена. 

Проведени срещи, изготвени 

доклади и позиции – през 

2021 г. КРС активно участва в 
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Цели за 2021 г. 
Стратегически  

цели 

Стратегическ

и документ 
Дейности 

Срок 

(месец) 

Очакван 

резултат 

Индикатор за 

изпълнение 
Изпълнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

е организации в 

областта на 

електронните 

съобщения и 

пощенските 
услуги на 

световно, 

европейско и 

регионално ниво. 

партньорство организации, сред 

които ITU, UPU, CEPT, 

ETSI, FRATEL и др. 

Активно участие в 

срещите за 2021 г. и в 
процеса на вземане на 

решения на 

Генералната асамблея 

на IRG, Пленарните 

заседания на Съвета на 

регулаторите на 

BEREC, Управителния 

комитет на Службата 

на BEREC, 

включително в 

проведените семинари, 
както и в Пленарните 

заседания на ERGP. 

 

 

вземането на 

решения, 

свързани с 

развитието на 

сектора по 
телекомуникации 

и пощенски 

услуги. 

дейността на 

специализираните 

организации в областта на 

електронните съобщения и 

пощенските услуги на 
световно, европейско и 

регионално ниво, както 

следва: 

 

Проведени срещи, изготвени 

доклади и позиции – През 

2021 г. КРС участва активно в 

събитията на 

специализираните световни и 

европейски организации, 

както следва: 

 4-те редовни Генерални 

асамблеи (и една извънредна) 

на IRG; 

 Форум на Световната среща 

на върха по въпросите на 

информационното общество 

за 2021 г. (WSIS 2021), в 

резултат на който издадена е 

публикация, озаглавена 

„Форум WSIS 2021: 

Политически изявления и 

кратко резюме“, за да бъдат 
обобщени всички резултати 

от политическите сесии; 

 21-ви Световен симпозиум на 

регулаторите (GSR-21), по 

време на който са приети 

Насоки за най-добри практики 

на GSR-21; 

 Министерска кръгла маса по 

време на Световния мобилен 

конгрес (MWC), която е 
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Цели за 2021 г. 
Стратегически  

цели 

Стратегическ

и документ 
Дейности 

Срок 

(месец) 

Очакван 

резултат 

Индикатор за 

изпълнение 
Изпълнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

предоставила платформа за 

обмяна на виждания по 

отношение на цифровото 

приобщаване, устойчивостта 

на мрежата и максимизиране 
на потенциала на 5G; 

 Семинар и Годишно 

заседание на FRATEL; 

 Конгрес на Всемирния 

пощенски съюз (UPU), по 

време на който са приети 

общата политика за 

осъществяване на мисията на 

UPU, Световната пощенска 

стратегия от Абиджан, 

таванът за разходите за 
периода 2022-2025 г., 

решенията и резолюциите за 

направленията и обхвата на 

дейността. Избрани са 

генерален и заместник-

генерален директор, както и 

новите членове на двата 

ръководни органа на Съюза - 

Административния съвет и 

Съвета по пощенска 

експлоатация; 

 Министерски кръгли маси и 

Регулаторна кръгла маса, 

проведени в рамките на ITU 

Digital World 2021; 

 6 пленарни заседания на 

Комитета по въпросите на 

Международния съюз по 

далекосъобщения (Com-ITU) 

към Европейската 

конференция на пощенските и 

далекосъобщителните 
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Цели за 2021 г. 
Стратегически  

цели 

Стратегическ

и документ 
Дейности 

Срок 

(месец) 

Очакван 

резултат 

Индикатор за 

изпълнение 
Изпълнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

администрации (CEPT), на 

които КРС затвърждава 

своята активна позиция в 

качеството й на свързана 

администрация в ITU по 
линия на изработването на 

Общите европейски 

предложения (ECPs) за 

предстоящите през 2022 г. 

мащабни събития на Съюза – 

Световна асамблея по 

стандартизация на 

далекосъобщенията (WTSA), 

Световна конференция по 

развитие на 

далекосъобщенията (WTDC) 
и Конференция на 

пълномощните представители 

(PP); 

 Генерална асамблея и срещи 

на НСО на ETSI. 

14. Повишаване 

на 

административни

я капацитет. 

Устойчиво 

институционалн

о развитие и 

международно 

партньорство 

Стратегия на 

КРС за 

периода 2019 

г. -2021 г. 

14.1. Подобряване на 

условията на труд с цел 

повишаване 

ефективността от 

работата на 

служителите при 

изпълнение на 

стоящите пред КРС 
задачи. 

декември Подобрена 

материална база 

и условия на труд 

във  връзка с 

трудовите и 

служебните 

правоотношения 

на служителите. 
Повишена 

ангажираност на 

служителите в 

работните 

процеси и 

организационнат

а среда. 

Изготвени доклади и 

заповеди 
Целта е изпълнена.  

Считано от 1 януари 2021 г., 

са увеличени 

възнагражденията на 

служителите от 

администрацията на КРС в 

съответствие с получените 

годишни оценки по Наредба 
за условията и реда за 

оценяване изпълнението на 

служителите в държавната 

администрация 

(НУРОИСДА). 

По-малко е текучеството на 

служители през 2021 год. – 

към 31.12.2021 г., спрямо 

предходните две години. 
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Цели за 2021 г. 
Стратегически  

цели 

Стратегическ

и документ 
Дейности 

Срок 

(месец) 

Очакван 

резултат 

Индикатор за 

изпълнение 
Изпълнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

14.2. Осигуряване на 

обучения, които 

съответстват на 

отчетените 

потребности за по-
добро изпълнение на 

възлаганите задачи. 

декември Поддържане 

актуални знания 

на служителите и 

повишаване 

нивото на 
компетентността 

им за 

изпълнението на 

задачите. 

Изготвени доклади за 

идентифициране на 

потребностите 

 

Брой проведени 
обучения и 

семинари. 

 

Изследване на ефекта 

от проведените 

обучения на база 

обобщени 

анкетни карти. 

Общият брой на обучените 

през 2021 г., към 31.12.2021 г., 

служители на различни теми и 

в различни организации е 355. 

Темите са разпределени в 
следните области: 

 Информационни 

технологии – 59 обучения, с 

57 сертификата; 

 Право – 54 обучения, с 50 

сертификата; 

 Управление – 41 обучения, 

с 41 сертификата; 

 Финанси, счетоводство и 

одит – 10 обучения, с 9 

сертификата; 

 Специализирано – 145 

обучения, с 104 сертификата; 

 Обучение, свързано с 

безопасно шофиране – 46 

обучени, с получени 46 

сертификата. 

 

На 31 декември 2021 г. са 

изпратени до служителите на 

КРС анкетни карти – в 

електронен вид, за получаване 
на обратна информация от 

участниците в обученията 

през 2021 г. и за отчитане на 

потребност от обучения през 

2022 г. от всички служителите 

в КРС. 

Получената информация се 

систематизира и анализира за 

планиране на обученията за 

изготвяне на план за 

обученията през следващата 
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Цели за 2021 г. 
Стратегически  

цели 

Стратегическ

и документ 
Дейности 

Срок 

(месец) 

Очакван 

резултат 

Индикатор за 

изпълнение 
Изпълнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

календарна година. 

 

15. Постигане на 

законосъобразно 

и правилно 

функциониране 
на 

администрацията 

на КРС, чрез 

формулиране на 

предложения и 

мерки за 

подобряване 

работата и 

отстраняване на 

констатираните 

слабости и 
нарушения. 

Устойчиво 

институционалн

о развитие и 

международно 
партньорство 

Стратегия на 

КРС за 

периода 2019 

– 2021 г. 
 

Стратегически 

план за 

контролната 

дейност на 

Инспектората          

на КРС за 

периода 

2020 г.-2023 г. 

 

Годишен план 
за дейността на 

Инспектората 

на КРС за 2021 

г. 

15.1. Извършване на 

планови и 

извънпланови 

проверки на структури, 
дейности и процеси в 

администрацията на 

КРС за спазването на 

законите, 

подзаконовите и 

вътрешноведомственит

е актове. 

декември Предотвратяване 

и отстраняване на 

нарушения при 

функционирането 
на 

администрацията 

на комисията. 

Изготвени доклади 

от извършени 

планови и 

извънпланови 
проверки, с 

направени 

предложения за: 

отстраняване на 

нарушения при 

функционирането на 

администрация та на 

КРС; 

промени в 

нормативни и 

вътрешноведомствен
и актове; 

образуване на 

дисциплинарно 

производство при 

констатирани 

нарушения на 

служебните 

задължения. 

 

Целта е изпълнена 

Плановите и извънплановите 

проверки са извършени от 

служителите на Инспектората 
в разпоредените срокове и 

съгласно заложеното в 

издадените от председателя 

на КРС заповеди и утвърдени 

планове. 

През периода 01.01.2021 г. – 

05.11.2021 г. самостоятелно и 

във взаимодействие със 

служители пряко подчинени 

на председателя на КРС (в 

съставите на комисии), 
Инспекторатът извърши общо 

25 проверки, от които 10 

планови (една от плановите 

проверки не е приключила – 

срок до 03.12.2021 г.) и 15 

извънпланови (една от 

извънплановите проверки не е 

приключила – срок до 

01.12.2021 г.). 

За резултатите от 

извършените проверки са 

изготвени доклади до 
председателя на КРС, 

съдържащи констатации, 

изводи и предложения за 

изпълнение от проверяваните 

административни звена, с 

някои от които са инициирани 

промени във 

вътрешноведомствените 

актове на КРС и изготвяне на 
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Цели за 2021 г. 
Стратегически  

цели 

Стратегическ

и документ 
Дейности 

Срок 

(месец) 

Очакван 

резултат 

Индикатор за 

изпълнение 
Изпълнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

нови. 

С писма от ръководителя на 

Инспектората, утвърдените от 

председателя на КРС доклади 

от извършените проверки са 
изпратени до: 

- Директорите на 

проверяваните дирекции, с 

оглед създаване на 

организация и предприемане 

на мерки за изпълнение на 

направените предложения в 

указаните срокове; 

- Главния секретар на КРС, за 

осъществяване на последващ 

контрол по изпълнение на 
направените предложения. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.2. Извършване на 

проверки по сигнали за 

корупционни прояви 

и/или конфликт на 

интереси, незаконни 

или неправилни 

действия или 

бездействия на 

служители от 

администрацията на 

КРС. 

декември Превенция и 

установяване на 

корупционни 

прояви и/или 

конфликт на 

интереси, 

незаконни или 

неправилни 

действия или 

бездействия на 

служители от 
администрацията 

на КРС. 

Изготвени доклади 

от извършени 

проверки по 

постъпили сигнали в 

Инспектората на КРС. 

През 2021 г. в КРС не са 

постъпвали сигнали на 

граждани и организации 

срещу 

неправилни/незаконосъобразн

и действия/бездействия на 

служителите от 

администрацията на 

комисията, както и не са 

постъпвали сигнали, 

съдържащи твърдения за 
корупционни практики. 

15.3. Осъществяване на 

контрол по Закона за 

противодействие на 

корупцията и за 

отнемане на незаконно 

придобитото 

имущество 

декември Противодействие 

и ограничаване на 

корупцията и 

конфликта на 

интереси в КРС. 

Изготвени доклади 

от извършени 

проверки по 

ЗПКОНПИ и 

НОРИПДУКИ. 

Съставени актове за 

установени 

1. В изпълнение на заповед № 

РД-07-144/10.05.2021 г. на 

председателя на КРС, от 

Инспектората е извършена 

проверка, относно изпълнение 

задължението за подаване на 

декларации за имущество и 
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Цели за 2021 г. 
Стратегически  

цели 

Стратегическ

и документ 
Дейности 

Срок 

(месец) 

Очакван 

резултат 

Индикатор за 

изпълнение 
Изпълнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(ЗПКОНПИ) и 

Наредбата за 

организация и реда за 

извършване на 

проверка на 
декларациите и за 

установяване конфликт 

на интереси 

(НОРИПДУКИ). 

административни ни 

нарушения на 

ЗПКОНПИ. 

интереси по ЗПКОНПИ от 

служителите на КРС за 

резултата от която е изготвен 

доклад с изх. № И-

124/04.06.2021 г. На база 
извършената проверка, е 

установено следното: 

- В определения до 15.05.2021 

г. (17.05.2021 г.) срок, всички 

служители на КРС (с 

изключение на  един 

служител от дирекция 

„Правна“ – по обективни 

причини) са подали 

декларации за имущество и 

интереси по чл. 35, ал. 1 (т. 2 
– част I „Имущество“ и т. 2 – 

част II „Интереси“) от 

ЗПКОНПИ на хартиен и на 

електронен носител (диск), 

като същите са приети и се 

съхраняват от служителите на 

отдел „Човешки ресурси“ 

(определени със заповед № 

РД-07-6/09.01.2020 г. да 

приемат и съхраняват 

декларациите по чл. 35 от 

ЗПКОНПИ).  
- Към 30.06.2021 г., в отдел 

„Човешки ресурси“ са 

подадени декларации за 

промяна на декларацията за 

имущество и интереси по чл. 

35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ от 

двама служители на дирекция 

„Финансови и 

административни дейности“.  

- От служителите на КРС през 
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Цели за 2021 г. 
Стратегически  

цели 

Стратегическ

и документ 
Дейности 

Срок 

(месец) 

Очакван 

резултат 

Индикатор за 

изпълнение 
Изпълнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2021 г. не са подавани 

декларации за промяна на 

декларацията за имущество и 

интереси по чл. 38, ал. 2 от 

ЗПКОНПИ и за промяна на 
декларирани обстоятелства в 

декларацията за 

несъвместимост по чл. 35, ал. 

1, т. 3 от ЗПКОНПИ.  

- На основание чл. 4, ал. 3 и 

ал. 4 от НОРИПДУКИ и чл. 4, 

ал. 3 и ал. 4 от Вътрешните 

правила за прилагане на 

НОРИПДУКИ в КРС, 

декларациите за 

несъвместимост (на 
новоназначените служители), 

декларациите за имущество и 

интереси и за промяна на 

декларацията за имущество и 

интереси (в частта ѝм по чл. 

37, ал. 1, т. 12 – т. 14 от 

ЗПКОНПИ), както и списъкът 

на служителите, които не са 

подали декларации в срок, е 

публикуван от служителите 

определени със заповед № 

РД-07-6/09.01.2020 г. на 
председателя на КРС на 

Публичния регистър на 

подадените декларации по чл. 

35 от ЗПКОНПИ на Интернет 

страницата на КРС в 

двумесечен срок от 

изтичането на сроковете по 

чл. 3, ал. 4 и 6 от 

НОРИПДУКИ и чл. 4, ал. 3 и 

6 от Вътрешните правила.  
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Цели за 2021 г. 
Стратегически  

цели 

Стратегическ

и документ 
Дейности 

Срок 

(месец) 

Очакван 

резултат 

Индикатор за 

изпълнение 
Изпълнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 2. В изпълнение на направено 

предложение по т. 9.1 от 

утвърден от председателя на 

КРС доклад с изх. № И-

124/24.06.2021 г., е 
актуализирана заповед № РД-

07-6/09.01.2020 г., с която са 

определени служителите 

поддържащи Публичния 

регистър на подадените 

декларации по чл. 35 от 

ЗПКОНПИ на Интернет 

страницата на КРС.  

 3. В изпълнение на направено 

предложение по т. 8.2 от 

утвърден от председателя на 
КРС доклад с изх. № И-

124/04.06.2021 г., от 

ръководителя на 

Инспектората е извършена 

проверка на Публичния 

регистър на подадените 

декларации по чл. 35 от 

ЗПКОНПИ на Интернет 

страницата на КРС. За 

резултата от проверката е 

изготвен доклад с изх. № И-

160/13.08.2021 г. до 
председателя на КРС. На база 

извършената проверка, е 

установено следното: 

- В изпълнение на 

направените предложения по 

т. 8.2 от утвърден от 

председателя на КРС доклад с 

изх. № И-124/04.06.2021 г. и 

дадените указания в писмо с 

изх. № И-131/21.06.2021 г., от 
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Цели за 2021 г. 
Стратегически  

цели 

Стратегическ

и документ 
Дейности 

Срок 

(месец) 

Очакван 

резултат 

Индикатор за 

изпълнение 
Изпълнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

директора на дирекция 

„Финансови и 

административни дейности“ е 

създадена организация за 

публикуване на Публичния 
регистър на подадените 

декларации по чл. 35 от 

ЗПКОНПИ на Интернет 

страницата на КРС на 

декларации на служители на 

КРС по чл. 35, ал. 1, т. 2, т. 4, 

чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 и чл. 

38, ал. 2 от ЗПКОНПИ; 

- В изпълнение на чл. 5 от 

НОРИПДУКИ и чл. 5, ал. 1 от 

Вътрешните правила за 
приложение на НОРИПДУКИ 

в КРС, от Публичния 

регистър на подадените 

декларации по чл. 35 от 

ЗПКОНПИ на Интернет 

страницата на КРС, 

своевременно са премахнати 

данните за служителите с 

прекратени правоотношения 

от началото на 2021 г. 

4. В изпълнение на заповед № 

РД-07-188/23.07.2020 г. на 
председателя на КРС, в 

периода 01.01.2021 г. – 

05.11.2021 г. от ръководителя 

на Инспектората са 

извършени 12 (дванадесет) 

проверки на декларациите за 

несъвместимост по чл. 35, ал. 

1, т. 1 от ЗПКОНПИ, 

подадени от новоназначените 

служители в КРС. За 
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Цели за 2021 г. 
Стратегически  

цели 

Стратегическ

и документ 
Дейности 

Срок 

(месец) 

Очакван 

резултат 

Индикатор за 

изпълнение 
Изпълнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

резултата от проверките, са 

изготвени доклади (с изх. № 

И-11/28.01.2021 г., изх. № И-

12/28.01.2021 г., изх. № И-

90/02.04.2021 г., изх. № И-
127/08.06.2021 г., изх. № И-

128/08.06.2021 г., изх. № И-

132/23.06.2021 г., изх. № И-

133/23.06.2021 г., изх. № И-

154/28.07.2021 г., изх. № И-

156/30.07.2021 г., изх. № И-

161/13.08.2021 г., изх. № И-

175/13.09.2021 г. и изх. № И-

183/21.09.2021 г.) до 

председателя на КРС. 

5. Във връзка с изпълнението 
на „Насоки за съставянето на 

антикорупционни планове, 

тяхното съдържание и 

одобряването им“, съвместно 

с директорите на дирекции и 

служителите пряко подчинени 

на председателя на КРС е 

разработен Антикорупционен 

план на КРС за 2021 г., който 

след утвърждаването му от 

председателя на КРС е 

публикуван на Интернет 
страницата на КРС, в раздел 

„Антикорупция“. Планът 

включва съвкупност от мерки 

за подобряване 

взаимодействието за 

осъществяване на ефективна 

превенция и противодействие 

на корупцията в КРС. През 

2021 г. са предприети 

необходимите действия, 
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Цели за 2021 г. 
Стратегически  

цели 

Стратегическ

и документ 
Дейности 

Срок 

(месец) 

Очакван 

резултат 

Индикатор за 

изпълнение 
Изпълнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

свързани с осъществяване на 

контрол за изпълнението и 

осигуряване отчитането на 

антикорупционните мерки, 

заложени в 
Антикорупционния план. 

6. Във връзка с приетите (с 

Решение № 235 на 

Министерски съвет от 19 март 

2021 г.) Национална стратегия 

за превенция и 

противодействие на 

корупцията (2021 г. – 2027 г.) 

и Пътна карта за изпълнение 

на Националната стратегия за 

превенция и противодействие 
на корупцията (2021 г. – 2027 

г.) и с оглед изготвяне на 

отчет за изпълнението на 

мерките от 

Антикорупционния план на 

КРС за първото полугодие на 

2021 г., с писмо изх. № И-

126/07.06.2021 г. от 

директорите на дирекции и 

служителите на пряко 

подчинение на председателя 

на КРС бе изискан отчет за 
изпълнението на плана за 

първото полугодие на 2021 г. 

С писмото бяха дадени 

указания, относно 

запознаване на всички 

служители с приетите 

документи, като от 

директорите на дирекции и 

служителите на пряко 

подчинение на председателя 
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Цели за 2021 г. 
Стратегически  

цели 

Стратегическ

и документ 
Дейности 

Срок 

(месец) 

Очакван 

резултат 

Индикатор за 

изпълнение 
Изпълнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

на КРС бяха изискани 

предложения, относно 

необходимостта от 

актуализация на мерките 

заложени в 
Антикорупционния план на 

КРС за 2021 г. Утвърдения от 

председателя на КРС отчет за 

изпълнение на 

Антикорупционния план на 

КРС за 2021 г. за първото 

полугодие, е публикуван в 

раздел „Антикорупция“ на 

Интернет страницата на КРС. 

7. В периода 01.01.2021 г. – 

05.11.2021 г. от служителите 
на Инспектората, 

оправомощени със заповед № 

РД-07-187/23.07.2020 г. 

(изменена със Заповед № РД-

07-401/15.10.2021 г.) на 

председателя на КРС не са 

съставяни актове за 

установени административни 

нарушения по чл. 173 и чл. 

174 от ЗПКОНПИ. 

 

 


