
 

1 
 

Изпълнение на целите на Комисията за регулиране на съобщенията за 2019 г. 
 

1 2 3 4 5 6 

Цели за 2019 г. Стратегически цели 
Стратегически 

документ 
Дейности 

Срок 

/месец през 2019 г./ 
Изпълнение на целите и  резултати 

1. Участие на 

различни нива и в 

различни формати 

при изготвянето на 

законовите промени, 

необходими за 

прилагането на 

Европейския кодекс 

за електронни 

съобщения (Кодекс). 

 

Ефективна и 

ориентирана към 

бъдещето 

регулаторна среда 

Стратегия за 

дейността на КРС за 

периода 2019-2021 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 

/целта ще продължи 

и през 2020 г./ 

Участие в междуведомствената работна група (между КРС 

и МТИТС), която има задача да изготви проект на 

изменение и допълнение на ЗЕС с цел транспониране на 

ДИРЕКТИВА (EС) 2018/1972 на Европейския парламент и 

на Съвета от 11 декември 2018 г. за установяване на 

Европейски кодекс за електронни съобщения (Кодекса). В 

рамките на работната група са изготвяни мотивирани 

предложения за промени на ЗЕС, в съответствие с Кодекса. 

В допълнение, експертите на КРС съдействат за 

прецизиране на текстове за промени в ЗЕС, предложени от 

МТИТС. 

Изпълнението ще продължи и през 2020 г. 

1.2. Изготвяне на 

промени в 

подзаконовата 

нормативна уредба 

относно 

потребителската 

защита. 

 

декември 

/целта ще продължи 

и през 2020 г./ 

 Извършен анализ на подзаконовите нормативни актове в 

сферата на потребителската защита с оглед съответствието 

им с принципа за максимална хармонизация, залегнал в 

Кодекса. Анализът включва и установяване на 

обстоятелството дали са налице основания в периода до 21 

декември 2021 г. да бъде продължено прилагането на 

национални разпоредби, приети от КРС и надхвърлящи 

изискванията на Кодекса по отношение на защитата на 

крайните ползватели. В резултат на направения анализ е 

установено, че не са налице разпоредби, свързани с 

потребителската защита, чието действие да бъде 

продължено до 21 декември 2021 г.  Анализът е одобрен  

от КРС и е изпратен на МТИТС. 

 След обнародването на промените в ЗЕС, касаещи 

въвеждането на Кодекса, ще  се извършат промени в 

подзаконовата уредба, които да са в съответствие с 

промените в закона. 

 Изпълнението ще продължи и през 2020 г. 

1.3. Участие в 

съвместни семинари, 

консултации, 

декември 

/целта ще продължи 

и през 2020 г./ 

 Годишна международна регулаторна конференция на 

Агенцията за електронни комуникации на Македония 

(АЕС ), 21-22.05.2019 г., гр. Охрид, Република Северна 
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посещения на място 

и други форми на 

обмяна на опит с 

НРО от държавите 

членки. 

 

Македония; 

 Работно посещение в румънския Национален орган за 

управление и регулиране на съобщенията (ANCOM), 

22.05.2019 г., гр. Букурещ и с. Прежмер, Румъния; 

 Регионална конференция за регулаторна дейност в 

сектора на електронните съобщения, 28.09-01.10.2019, 

гр. Будва, Черна гора; 

 Форум на заинтересованите страни, организиран от 

BEREC, и семинар на ръководителите на НРО в IRG, 

16-17.10.2019 г., гр. Брюксел, Белгия; 

 Участие в заседания на работни групи на CEPT и 

ENISA и изготвяне на бележки в работен порядък по 

разглеждани документи. 

Изпълнението ще продължи и през 2020 г. 

1.4. Участие в 

работата на Органа 

на европейските 

регулатори в 

областта на 

електронните 

съобщения (BEREC) 

през 2019 г. по 

изработване на 

предвидените  

насоки за изпълнение 

на Кодекса: 

определяне на крайна 

точка на мрежата, 

адекватен 

широколентов 

достъп, изчерпване 

на номерационния 

ресурс. 

 

декември 

/целта ще продължи 

и през 2020 г./ 

Участие в работата на BEREC на експертно и на високо 

ниво, включително на заседанията на Контактната мрежа 

и на пленарните заседания на BEREC.  

Участието на експертно ниво включва проследяване на 

работата и изготвяне на бележки в работен порядък по 

разглеждани документи на работните групи на BEREC по 

тематиките: 

 Регулаторна рамка; 

 Отворен интернет; 

 Еволюция на фиксирани мрежи; 

 Крайни потребители. 

В Във връзка с това през 2019 г. са изготвени четири доклада 

с материали, одобрени с протоколни решения на КРС № 

8/01.03.2019 г., № 10/06.06.2019 г., № 2/20.09.2019 г. и № 

1/28.11.2019 г.  

На 2-то пленарно заседание на BEREC е одобрен проект 

на насоки относно общите критерии за оценка на 

способността на предприятия, различни от доставчици на 

електронни съобщителни мрежи или услуги, да управляват 

номерационните ресурси и рискът за изчерпване на 

номерационните ресурси, ако на такива предприятия са 

определени номера, за публикуване за обществено 

обсъждане. Тези насоки се предвижда да бъдат приети за 

публикуване на 1-то пленарно заседание на BEREC за 
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2020 г. 

На 3-то пленарно заседание на BEREC е одобрен проект 

на насоки на относно общите подходи за идентифициране 

на крайната точка на мрежата в различни мрежови 

топологии (BoR (19) 181) за публикуване за обществено 

обсъждане.  Тези насоки се предвижда да бъдат приети за 

публикуване на 1-то пленарно заседание на BEREC за 

2020 г.  

На 4-то пленарно заседание на BEREC е одобрен проект 

на доклад за най-добри практики на държавите членки за 

определяне на адекватен широколентов достъп до 

интернет (BoR (19) 260) за публикуване за обществено 

обсъждане. Този доклад се предвижда да бъде одобрен за 

публикуване на 2-то пленарно заседание на BEREC за 

2020 г. 

Изпълнението ще продължи и през 2020 г. 

2. Извършване на 

пазарни анализи, 

определяне на 

предприятия със 

значително 

въздействие върху 

съответен пазар и 

определяне на 

специфични 

задължения 

 

Насърчаване на 

устойчив 

конкурентен пазар и 

защита на 

потребителите. 

Стратегия за 

дейността на КРС за 

периода 2019-2021 г. 

2.1.Завършване на 

трети кръг анализ и 

оценка на пазара на 

едро на предоставяне 

на локален достъп в 

определено 

местоположение  

(пазар 3а). 

март Целта е изпълнена. 

- Проведено е обществено обсъждане на проекта на 

анализ в периода 17.12.2018 – 31.01.2019 г.;  

- Извършена е нотификация пред Европейската 

комисия на 21.03.2019 г. Открита е преписка 

BG/2019/2155; 

- Решение на КРС № 235/18.06.2019 г. – окончателно 

решение за определяне, анализ и оценка на пазара на 

едро на предоставяне на локален достъп в 

определено местоположение. 

2.2.Стартиране на 

четвърти кръг анализ 

и оценка на пазара на 

едро на терминиране 

на повиквания в 

определено 

местоположение на 

индивидуални 

обществени 

телефонни мрежи 

(пазар 1) и на пазара 

на едро на 

ноември Работата продължава. Изготвени са проекти на пазарни 

анализи. Проведени са срещи със заинтересовани страни. 
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терминиране на 

гласови повиквания в 

индивидуални 

мобилни мрежи  

(пазар 2) 

3. Осигуряване 

спазването на 

законовите 

изисквания при 

предоставянето на 

роуминг услуги 

 

Насърчаване на 

устойчив 

конкурентен пазар и 

защита на 

потребителите 

Стратегия за 

дейността на КРС за 

периода 2019-2021 г. 

3.1. Наблюдение и 

контрол на 

прилаганите 

политики за 

справедливо 

ползване на 

регулирани роуминг 

услуги 

декември Целта е изпълнена. 

Работна група по заповед № РД-07-97/20.02.2019 г. 

осъществява постоянен мониторинг на предлаганите 

регулирани роуминг тарифи от българските доставчици на 

роуминг услуги на дребно.  

През 2019 г. представители на работната група са 

участвали в срещи с мобилните предприятия във връзка с 

възникнали въпроси относно предлаганите регулирани 

роуминг услуги на дребно. Паметната записка от работната 

среща  е докладвана на заседание на КРС и докладът е 

приет с Протоколно решение № 4/18.06.2019 г.  

Представител на работната група е присъствал на 

Годишната международна регулаторна конференция на 

македонския регулатор /АЕС/ и е взел участие в дискусия 

на тема „Роуминг като у дома в страните от Западните 

Балкани“, във връзка с което е изготвен отчетен доклад. 

Работната група следи развитието по темата за оттеглянето 

на Обединеното кралство от Европейския съюз, във връзка 

с което е изискана информация за бъдещите действия на 

българските доставчици на роуминг услуги на дребно. 

Същата е анализирана и представена на заседание на КРС. 

Докладът е приет с Протоколно решение № 9/18.04.2019 г. 

Във връзка с проведено проучване  на ЕК и BEREC 

относно  заявленията за дерогация и прилагането на 

политиката за справедливо ползване в съответствие с 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2286,  е изпратен  

въпросник до мобилните предприятия и са попълнени 

онлайн отговорите на въпросите, предназначени за НРО в 
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съответствие с Решение № 98 от 01.03.2019 г. на КРС. 

3.2. Наблюдение и 

контрол за 

спазването на 

ограниченията на 

цените за роуминг 

услуги в рамките на 

Европейското 

икономическо 

пространство 

 

декември Целта е изпълнена. 

Работна група по заповед № РД-07-97/20.02.2019 г. 

осъществява постоянен мониторинг на предлаганите 

регулирани роуминг тарифи от българските доставчици на 

роуминг услуги на дребно.  

Във връзка с 23-то и 24-то регулярно събиране на данни за 

цени, приходи и трафици от международния роуминг за 

извършване на сравнителен анализ на BEREC от 

българските доставчици на роуминг услуги е изискана 

информация, съответно с решения на КРС № 

167/18.04.2019 г. и № 404/31.10.2019 г., която е обобщена и 

изпратена на BEREC.  

3.3. Наблюдение и 

контрол за спазване 

на изискванията за 

прозрачност и за 

предотвратяване на 

високи сметки 

 

декември Целта е изпълнена. 

Във връзка с ежегодно събиране на данни за прозрачността 

и сравнимостта на роуминг тарифите за извършване на 

съответен анализ на европейско ниво от BEREC, от 

българските доставчици на роуминг услуги е изискана 

информация с Решение № 273/25.07.2019 г. на КРС. 

Информацията е обобщена и изпратена към BEREC заедно 

с попълнените отговори на въпросите, предназначени за 

НРО. 

През 2019 г. (до 31.10.2019 г.) са извършени 392 бр. 

проверки по жалби на потребители на роуминг услуги на 

дребно. 

3.4. Наблюдение и 

контрол за спазване 

на изискванията при 

предлагане и 

прилагане на 

алтернативни тарифи 

за роуминг услуги 

декември Целта е изпълнена. 

През 2019 г. представители на работна група по заповед № 

РД-07-97/20.02.2019 г. са участвали в среща с мобилните 

предприятия, в рамките на която са обсъждани и въпроси 

относно предлаганите алтернативни тарифи, включващи 

пакети с роуминг услуги в Република Северна Македония. 

Паметната записка от работната среща  е докладвана на 

заседание на КРС и докладът е приет с Протоколно 

решение № 4/18.06.2019 г.  

Представители на работната група са участвали в първото 

заседание на Смесената българо-македонска 

междуправителствена комисия за икономическо 
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сътрудничество, 6-7 март 2019 г., гр. Скопие, Република 

Северна Македония, в рамките на което е обсъждан  

Меморандума за разбирателство за намаляване на 

международните тарифи за роуминг за 

телекомуникационни услуги. Във връзка с това е изискана 

информация за предприетите действия от  българските 

доставчици на роуминг услуги, за намеренията и плановете 

за намаляване на цените за роуминг, както и информация 

за трафика и прилаганите цени на едро и дребно за 

роуминг в Република Северна Македония, която е 

анализирана и представена на заседание на КРС. Докладът 

е одобрен с Протоколно решение № 2/24.04.2019 г. 

3.5. Участие в 

обществено 

обсъждане във 

връзка с прегледа на 

пазара на едро на 

роуминг услуги 

 

декември Целта е изпълнена. 

Във връзка с втора фаза на консултациите по проекта на 

модел на ЕК за оценка на разходите за терминиране на 

повиквания в мобилни мрежи и за предоставяне на 

роуминг услуги на едро в рамките на ЕС/ЕИП е 

публикувана информация на интернет страницата на КРС и 

са уведомени мобилните предприятия, и е попълнен и 

изпратен на ЕК изготвения за тази цел въпросник, одобрен 

с Протоколно решение № 8/14.03.2019 г. на КРС.  

Финалният вариант на модела на ЕК за оценка на 

разходите за терминиране на повиквания в мобилни мрежи 

и за предоставяне на роуминг услуги на едро в рамките на 

ЕС/ЕИП е публикуван на интернет страницата на КРС в 

раздел „Области на регулиране“, рубрика „Международен 

роуминг“.  

4. Осигуряване 

спазването на 

законовите 

изисквания при 

предоставянето на 

регулирани 

комуникации в 

рамките на 

Европейското 

икономическо 

пространство  

Насърчаване на 

устойчив 

конкурентен пазар и 

защита на 

потребителите 

Стратегия за 

дейността на КРС за 

периода 2019-2021 г. 

4.1. Прилагане на 

предвидими 

регулаторни 

подходи, 

своевременна 

комуникация и 

провеждане на 

обсъждания с 

доставчиците; 

оказване на 

съдействие на 

декември Целта е изпълнена. 

Представители на работна група по заповед № РД-07-

97/20.02.2019 г. са участвали в срещи на експертна работна 

група „Международен роуминг” на BEREC, проведени на 

16.01.2019 г. в гр. Брюксел и на 08.05.2019 г. в гр. Виена, в 

рамките на които са разглеждани насоките на BEREC 

относно регулирани комуникации в рамките на ЕС и 

първото събиране на данни за вътрешните за Съюза 

комуникации, във връзка с което са изготвени съответни 

отчетни доклади.  

Осъществена е активна комуникация с доставчиците на 
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доставчиците 

 

международни повиквания и кратки текстови съобщения 

(SMS) и е изпратено писмо с отговори във връзка с 

възникнали въпроси относно обхвата на регулацията.   

4.2. Наблюдение и 

контрол за 

съответствие на 

цените на дребно за 

регулирани 

комуникации в 

рамките на 

Европейското 

икономическо 

пространство 

(повиквания и кратки 

текстови 

съобщения), 

прилагани от 

българските 

доставчици, с 

европейското 

законодателство 

декември Целта е изпълнена. 

Изискана е информация за готовността на съответните 

предприятия да прилагат изискванията чл. 5а от Регламент 

(ЕС) 2015/2120. След анализ на отговорите на 

предприятията  ГД „Контрол на съобщенията“ е извършила 

допълнителни проверки за изпълнението на изискванията 

на регламента и са съставени 23 констативни протокола.  

Във връзка с първото събиране на данни за приходи и 

трафици за регулираните комуникации в рамките на 

Европейския съюз за извършване на сравнителен анализ на 

BEREC, от операторите на фиксирани и мобилни мрежи, 

предоставящи вътрешни за ЕС комуникационни услуги, 

които имат пазарен дял по-голям от 0,5%, е изискана 

информация с Решение №168/18.04.2019 г. на КРС, която е 

обобщена и изпратена към BEREC.  

4.3. Публикуване на 

информация от 

страна на комисията, 

в това число на 

информационни 

материали за 

потребителите 

 

декември Целта е изпълнена. 

На интернет страницата на КРС в раздел „Области на 

регулиране“,  рубрика „Регулирани комуникации в рамките 

на ЕС“ и раздел „За потребителите“,  рубрика 

„Международни повиквания и кратки текстови съобщения 

в рамките на ЕС“ са публикувани становища на КРС и 

информационни материали, предназначени съответно за 

доставчиците и потребителите на международни 

повиквания и SMS. 

4.4. Наблюдение и 

контрол за спазване 

на изискванията за 

прозрачност 

 

декември Целта е изпълнена. 

През наблюдавания период не е имало необходимост за 

извършване на проверки по жалби на потребители на 

международни повиквания и кратки текстови съобщения в 

рамките на ЕИП.  

4.5. Наблюдение и 

контрол за спазване 

на изискванията при 

декември Целта е изпълнена. 

Работна група по заповед РД-07-97/20.02.2019 г. е 

осъществила наблюдение на предлаганите тарифи за 
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предлагане и 

прилагане на 

алтернативни тарифи 

за комуникации в 

рамите на 

Европейското 

икономическо 

пространство 

комуникации в рамите на ЕИП и не е установила 

наличието на предлагани алтернативни тарифи.  

5. Осигуряване на 

условия за навлизане 

на пазара на нови 

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  

Насърчаване на 

устойчив 

конкурентен пазар и 

защита на 

потребителите. 

Стратегия за 

дейността на КРС за 

периода 2019-2021 г.  

5.1. 1. Провеждане на 

обществени 

консултации за 

интереса на бизнеса 

към ползването на 

радиочестотния 

спектър. 

декември Целта е изпълнена. 

С Решение № 336 от 5.09.2019 г. КРС обяви намерение за 

провеждане на конкурси за издаване на разрешения за 

ползване на радиочестотен спектър за осъществяване на 

електронни съобщения чрез електронна съобщителна 

мрежа за наземно цифрово телевизионно 

радиоразпръскване с национален обхват. 

КРС организира и проведе кръгла маса на тема 

„Предизвикателствата на 5G в България“.  

КРС организира и проведе първия по рода си форум на 

тема „5G: интелигентна трансформация и растеж“, в който 

участваха министърът на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията Росен Желязков, представители 

на Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството, Министерството на здравеопазването, 

народни представители, представители на трите телеком 

оператора – А1, Теленор, Виваком, Международната 

асоциация на мобилните оператори (GSMA) и експерти. 

5.1.2. Провеждане на 

обществено 

обсъждане. 

 

декември Целта е изпълнена. 

Със свое Решение № 272 от 25.07.2019 г. КРС откри 

процедура по обществено обсъждане на проект на 

решение за изменение и допълнение на Техническите 

изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи 

предоставяне на електронни съобщителни услуги; 

Със свое Решение № 371 от 10.10.2019 г. КРС откри 

процедура по обществено обсъждане на проект на 

решение за изменение и допълнение на правила за 

осъществяване на електронни съобщения чрез 

радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, 

който не е необходимо да бъде индивидуално определен. 
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5.1.3.  Изменение и 

допълнение на 

подзаконови актове 

във връзка с 

определяне на 

условия за ползване 

на радиочестотен 

спектър. 

 

декември Целта е изпълнена. 

Извършен е анализ на необходимите изменения на 

националната нормативна уредба във връзка с осигуряване 

на условия за въвеждане на 5G мрежи в обхвати 700 MHz, 

3.6 GHz и 26 GHz. В тази връзка с Решение № 

343/13.09.2019 г. КРС измени и допълни Техническите 

изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи 

предоставяне на електронни съобщителни услуги. 

С решения № 60/31.01.2019 г. и № 453/28.11.2019 г.  КРС 

измени и допълни Правила за осъществяване на 

електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които 

ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да 

бъде индивидуално определен. 

С Решение № 82 от 14.02.2019 г. са приети нови 

Технически изисквания за работа на електронните 

съобщителни мрежи от подвижна радиослужба и са 

отменени Техническите изисквания за работа на мобилни 

наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях и 

Техническите изисквания за работа на електронните 

съобщителни мрежи от подвижна радиослужба и 

съоръженията, свързани с тях. 

 

5.1.4. Предоставяне 

на радиочестотен 

спектър.  

 

декември Целта е изпълнена. 

Извършени са дейности по преразпределение на 

радиочестотния спектър в обхвати 3.6 GHz и 26 GHz с цел 

осигуряване на условия за ползване на обхвата за 5G 

мрежи. 

Издадени са временни разрешения за тестване на нови 

технологии в обхвати 2 GHz, 2.6 GHz и 3.6 GHz.  

Извършени са анализи, в резултата на което е изготвен 

доклад относно осигуряване на радиочестотен спектър за 

широколентови мрежи за нуждите на обществената 

безопасност, защита на населението и реакция при 

бедствия. 

С Решение № 428 от 14.11.2019 г. КРС издаде разрешение 

№ 02361/14.11.2019 г. за ползване на индивидуално 

определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 

осъществяване на електронни съобщения чрез електронна 
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съобщителна мрежа за наземно цифрово 

радиоразпръскване с национален обхват, със срок на 

действие 15 години на „Българска телекомуникационна 

компания” ЕАД. 

Във връзка с участие в работна група, създадена със 

заповед РД № 07-95/18.02.2019 г. на Председателя на КРС, 

са извършени следните дейности: 

- приет е проект за изменение и допълнение на Тарифата 

за таксите, които се събират от КРС по Закона за 

електронните съобщения (ЗЕС) (Тарифата); 

- проведена е процедура по обществено обсъждане на 

проекта; 

- извършен е анализ на постъпилите становища в рамките 

на обсъждането; 

- с Решение № 356 от 30.09.2019 г. КРС прие проект на 

Постановление на Министерския съвет за изменение и 

допълнение на Тарифата и стартира процедура за 

съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА; 

- С Решение № 402/31.10.2019 г. КРС прие проект на 

постановление за изменение и допълнение на Тарифата за 

таксите. Проектът на постановлението е изпратен на 

МТИТС за внасяне в МС с оглед неговото приемане. 

5.2. Осигуряване на 

условия за въвеждане 

и развитие на 

безжични 

широколентови 

мрежи в обхват 700 

MHz. 

 

  

5.2.1. Изпълнение на 

дейностите, по които 

КРС е отговорна, 

заложени в 

Национална пътна 

карта за изпълнение 

на задълженията на 

Република България 

юни 

 

Целта е изпълнена. 

Изпълнение на дейностите, по които КРС е отговорна, 

заложени в Национална пътна карта, включително 

изменение на разрешението за ползване на индивидуално 

определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 

осъществяване на електронни съобщения чрез две 

електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово 

радиоразпръскване. 
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по Решение (ЕС) 

2017/899 на 

Европейския 

парламент и на 

Съвета от 17 май 

2017 г. за 

използването на 

радиочестотна лента 

470-790 МНz в 

Съюза 

5.2.2. Изготвяне на 

предложения за 

изменение на 

Националния план за 

разпределение на 

радиочестотния 

спектър. 

 

декември Целта е изпълнена. 

Изготвяне на предложения за изменение на Националния 

план за разпределение на радиочестотния спектър. 

Изготвяне и предоставяне на становища по проект за 

изменение и допълнение на Националния план за 

разпределение на радиочестотния спектър в рамките на 

общественото обсъждане и в рамките на процедурата по 

чл. 32 от УПМСНА. 

6. 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 2019-2021 г. 

 

6.1. Анализ на 

необходимостта от 

изменение на 

подзаконовите 

актове. 

 

декември Целта е изпълнена. 

Анализ на необходимостта от изменение на подзаконовите 

актове с цел транспониране разпоредбите на: 

- Решение за изпълнение (ЕС) 2016/687 относно 

радиочестотната лента 694-790 MHz за наземни системи, 

позволяващи предоставянето на безжични широколентови 

електронни съобщителни услуги, и за гъвкава национална 

употреба в Съюза. 

- Решение за изпълнение (ЕС) 2019/235 за изменение на 

Решение 2008/411/ЕО във връзка с актуализиране на 

съответните технически условия, приложими за 

радиочестотната лента 3400-3800 MHz; 

- Решение за изпълнение (ЕС) 2019/784 относно 

хармонизирането на радиочестотната лента 24,25 – 27,5 

GHz за наземни системи, позволяващи предоставянето на 

безжични широколентови електронни съобщителни 

услуги в Съюза; 

- Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1345 на Комисията за  

изменение на Решение 2006/771/ЕО с оглед актуализиране 

на хармонизираните технически условия в областта на 
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използването на радиочестотния спектър за устройства с 

малък обсег на действие; 

- Решение за изпълнение (ЕС) 2019/785 на Комисията за 

хармонизиране на радиочестотния спектър за оборудване, 

използващо свръхшироколентова технология в Съюза, и за 

отмяна на Решение 2007/131/ЕО. 

КРС организира провеждането на 51
-то

 пленарно заседание 

на Комитета за електронни съобщения (ЕСС), в гр. София, 

2-5 юли 2019 г. Във форума участваха представители на 33 

администрации от страните-членки на Европейската 

конференция по пощи и далекосъобщения (CEPT), както и 

9 организации със статут на наблюдатели, в т. ч. 

Европейската комисия (EK), Европейското бюро по 

комуникации (ЕСО), Организацията на 

Северноатлантическия договор (NATO), представители на 

производителите на оборудване и др. 

6.2. Изменение на 

подзаконовите 

актове. 

декември Целта е изпълнена. 

С Решение № 343 от 13.09.2019 г. КРС измени и допълни 

Техническите изисквания за работа на наземни мрежи, 

позволяващи предоставяне на електронни съобщителни 

услуги, с което се осигуриха условия за въвеждане на 5G 

мрежи в обхвати 700 MHz, 3.6 GHz и 26 GHz. 

С Решение № 453 от 28.11.2019 г. КРС измени и допълни 

Правилата за осъществяване на електронни съобщения 

чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен 

спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално 

определен. 

7. Приемане на 

актуализирана 

Регулаторна политика 

за управление на 

радиочестотния 

спектър за 

граждански нужди 

Насърчаване на 

устойчив 

конкурентен пазар и 

защита на 

потребителите. 

Стратегия за 

дейността на КРС за 

периода 2019-2021 г. 

Приемане на 

актуализирана 

Регулаторна 

политика за 

управление на 

радиочестотния 

спектър за 

граждански нужди 

след приключване на 

процедурата по 

обществени 

януари Целта е изпълнена. 

След проучване, анализ и обществени консултации с 

Решение № 112 от 14.03.2019 г. КРС прие Регулаторна 

политика за управление на радиочестотния спектър за 

граждански нужди. 
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консултации. 

8. Участие в 

изготвяне на 

официалната позиция 

на Република 

България по точките 

от дневния ред на 

Световната 

конференция по 

радиосъобщения през 

2019 г. (WRC-19) 

съобразно 

компетенциите на 

КРС. 

Насърчаване на 

устойчив 

конкурентен пазар и 

защита на 

потребителите. 

Стратегия за 

дейността на КРС за 

периода 2019-2021 г. 

8.1. Технически 

анализ на 

проучванията на 

Международния 

съюз по 

далекосъобщения 

(МСД). 

 

септември Целта е изпълнена. 

Изготвени са повече от 30 технически анализи на 

проучванията на МСД. 

 

8.2. Анализ на 

възможностите за 

прилагане на 

предложените опции 

за решаване на 

въпросите, които ще 

се разглеждат на 

WRC-19 в 

зависимост от 

националните 

особености на 

Република България. 

септември Целта е изпълнена. 

Направен е анализ на възможностите за прилагане на 

предложените опции за решаване на въпросите, които се 

разглеждаха на WRC-19 в България в зависимост от 

националните особености. 

 

8.3. Изготвяне на 

предложения и 

становища във 

връзка с изготвянето 

на позицията на 

Република България 

по точките от 

дневния ред на WRC-

19. 

септември Целта е изпълнена. 

Изготвени са предложения и становища във връзка с 

приемането на позицията на Република България по 

точките от дневния ред на WRC-19. 

Направени са предложения на текстове за включване в 

позицията на България за WRC-19. 

Представители на КРС взеха участие по време WRC-19 и 

активно съдействаха за успешното приемане на 

предложенията на България за изменение на 

Радиорегламента, касаещи национални особености на 

страната ни. 
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9. 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 за 

дейността на КРС за 

периода 2019-2021 г. 

9.1 Разглеждане на 

внесено намерение за 

компенсиране на 

несправедливата 

финансова тежест от 

извършване на УПУ 

за 2018 г. 

октомври Целта  е изпълнена. 

Изготвено е становище относно внесен референтен 

сценарий за изчисляване на нетните разходи от 

извършване на универсалната пощенска услуга през 2018 

г. от „Български пощи” ЕАД. Становището е прието с 

Решение №  165 от 18.04.2019 г. 

9.2. Изготвяне на 

документация за 

обществена поръчка 

с предмет „Проверка 

за прилагане на 

системата за 

разпределението на 

разходите от 

„Български пощи” 

ЕАД и одит на 

внесените 

документи, свързани 

с изчисляването на 

нетните разходи от 

извършването на 

универсалната 

пощенска услуга 

през 2018 г.” и 

провеждане на 

пазарни консултации 

по реда на чл. 44, ал. 

1 от ЗОП. 

 

октомври Целта  е изпълнена. 

Изготвен е доклад относно  документация за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Проверка за прилагане на 

системата за разпределението на разходите от „Български 

пощи” ЕАД и одит на внесените документи, свързани с 

изчисляването на нетните разходи от извършването на 

универсалната пощенска услуга през 2018 г.”. Докладът е 

приет от КРС с Протоколно решение № 4 от 28.03.2019 г. 

9.3. Избор на октомври Целта е изпълнена. 
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изпълнител и 

възлагане 

изпълнението на 

обществената 

поръчка. 

Изготвен е  доклад от дейността по разглеждане, оценка и 

класиране на постъпили оферти с оглед сключване на 

договор с предмет: „Проверка за прилагане на системата 

за разпределението на разходите от „Български пощи” 

ЕАД и одит на внесените документи, свързани с 

изчисляването на нетните разходи от извършването на 

универсалната пощенска услуга през 2018 г.”. Докладът  е 

приет от КРС с Протоколно решение № 2 от 16.05.2019 г. 

9.4.  Оценка за 

наличие и 

определяне размера 

на несправедливата 

тежест от 

предоставяне на 

УПУ за 2018 г. 

октомври Целта  е изпълнена. 

Изготвен е доклад относно анализ за относно наличието и 

размера на несправедлива финансова тежест от 

извършване на универсалната пощенска услуга за 2018 г. 

Докладът е приет с Решение № 367 от 10.10.2019 г., а 

решението и материалите към него в  изпълнение на чл. 

29а, ал. 7 от ЗПУ са изпратени на МТИТС с писмо изх. № 

11-00-29/14.10.2019 г. 

10. Повишаване на 

административния 

капацитет 

 

Устойчиво 

институционално 

развитие и 

международно 

партньорство 

 Стратегия за 

развитие на 

държавната 

администрация 2014-

2020 

 Стратегия за 

дейността на КРС за 

периода 2019-2021 г. 

10.1. 

Идентифициране  на 

потребностите от 

обучения  в 

администрацията. 

Провеждане на общи 

и специализирани 

обучения в ИПА и с 

външни обучаващи 

организации. 

 

декември Целта  е изпълнена. 

Подадени са 93 индивидуални заявки за обучения на 

служители на КРС към Института по публична 

администрация.   

Към момента от тях са проведени 88 обучения на различни 

теми в няколко основни области –  Правоприлагане; Е-

Управление и информационни технологии; Управление и 

лична ефективност; Финанси, счетоводство и одит  

Заявени и проведени са две присъствени обучения по 

поръчка на следните теми:1.Управление на проекти – за 21 

служители; 2. Стратегическо планиране и целеполагане – 

за 18 служители.  

Заявени и проведени са две дистанционни обучения на 

теми: 1. Прилагане на Закона за мерките срещу изпирането 

на пари - за 63 служители; 2. Информационна и мрежова 

сигурност в подкрепа  на реформите в ПА - за 34 

служители. 

От външна обучаваща организация е проведено тясно 

специализирано обучение по Електробезопасност за 63 

служители.  

Проведени са и тясно специализирани обучения – във 
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връзка с пожаробезопасност, счетоводно отчитане, ЗОП, 

работа със специализиран софтуер, и др. 

10.2. Изготвяне на 

анкетна карта за 

получаване на 

обратна връзка от 

участниците в 

обученията 

декември Целта  е изпълнена. 

Във връзка с приключване на 05.12.2019 г. на обученията 

за годината е подготвена анкетна карта за получаване на 

обратна информация от участниците в тях. 

Предстои организиране на попълването й от служителите. 

10.3 Създаване на 

електронна 

библиотека с 

материали от 

проведените 

обучения. 

декември Целта  е изпълнена. 

В електронната библиотека на КРС е създадена споделена 

папка „Материали от участие в обучения“. До нея имат 

достъп всички служители. 

10.4 Осигуряване на 

конкурентно 

заплащане обвързано 

с постигнатите 

резултати. 

декември Целта  е изпълнена. 

Считано от 1 януари 2019 г., са увеличени 

възнагражденията на служителите от администрацията на 

КРС в съответствие с получените годишни оценки по 

Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението 

на служителите в държавната администрация 

(НУРОИСДА). 

По-малко е текучеството на служители през 2019 г. спрямо 

предходната година. 

 

 


