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Въведение

• Оперативна програма „Добро управление”

• Приоритетна ос: Административно обслужване и е-управление

• Бенефициент на проекта: Комисия за регулиране на съобщенията

• Период на изпълнение: 01.10.2019 г. - 31.12.2021 г.

• Обща стойност: 999 908,58 лв., от които 849 922,29 лв. европейско и 149 986,29 лв. 
национално съфинансиране

• Обща цел на проектното предложение: Да бъдат създадени необходимите 
условия за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на 
качеството на административното обслужване от страна на КРС в качеството й на 
независим регулаторен орган



Специфични цели

• Подобряване на контролната и регулаторна дейност на КРС чрез 
изграждане/надграждане на информационни системи и регистри

• Осигуряване на по-ефективна защита на потребителите на електронни 
съобщителни услуги

• Подобряване на процеса по административно обслужване на гражданите и бизнеса



Проектът е заложен като мярка 74 в Пътната карта за изпълнение на Стратегията за 
развитие на електронното управление в Република България за периода 2019-2023 г. 
и изпълнението му пряко доприняся за изпълнение на целите на Стратегията за 
развитие на електронното управление в Република България за периода 2019-2023 г. 
– Специфична цел 1.4. „Оптимизация на работните процеси в администрацията и 
промяна на модела на данни за предоставяне на електронни услуги по 
подразбиране”



Дейности по проекта

• Изграждане на механизъм за измерване и наблюдение на параметрите за качество 
на услугата за достъп до интернет

• Развитие на информационна система „Лицензиране и регистри” на КРС в 
съответствие с принципите на електронното управление

• Изграждане на инструмент за сравнение на тарифи на електронни съобщителни 
услуги

• Разработка на механизъм за ограничаване на случаите на несъзнателен роуминг, 
регистрирани на територията на Р България, чрез разработване на мобилно 
приложение за предупреждаване на потребителите и събиране на информация от 
КРС за районите, в които е регистриран несъзнателен роуминг



Дейност 1
Нормативно основание: чл. 4, параграф 4 от 
Регламент (ЕС) 2015/2120

• Постигането на обявените показатели от 
доставчиците на услуги за достъп до интернет по чл. 
4, параграф 1, букви „а” до „г” се доказва с 
подходящ механизъм за наблюдение, одобрен от 
националния регулаторен орган и служи за 
независимо средство за измерване

• В изпълнение на Регламента механизмът ще се 
използва от КРС за контролни и регулаторни цели

Изграждане на 
механизъм за измерване 
и наблюдение на 
параметрите за качество 
на услугата за достъп до 
интернет



Изпълнение на Дейност 1
За изпълнителя
• Открита процедура по ЗОП с прогнозна 

стойност 195 000 лв. с ДДС

• Дата на обявяване: 12.06.2020 г.

• „Инфосистемс Интернешънъл“ ЕАД е 
определено за изпълнител на 
поръчката с Решение № РД-15-2 от 
10.09.2020 г.

• Стойност на  договора с ДДС:

193 800.00 лв.

Срок за изпълнение
• Срок за изпълнение на договора с  

„Инфосистемс Интернешънъл“ ЕАД –
12 месеца след подписването му



Очаквани резултати от Дейност 1
• Разработена методология за извършването 

на измервания на качеството на услугата за 
достъп до интернет (УДИ) и разработени 
концепция и алгоритъм на механизма за 
измерване по всеки един параметър;

• Разработен и внедрен механизъм за 
измерване и наблюдение на параметрите 
за качество на УДИ:
• публичен портал, достъпен чрез поддомейн 

към портала на КРС;
• платформа за онлайн измерване на 

качеството на УДИ за фиксиран и мобилен 
интернет;

• база данни с информация за резултатите от 
извършените измервания;

• Реализирана интеграция с RegiX за 
извършване на справки от базата данни и 
разработка на адаптер, осигуряване на 
възможност за реализиране на вътрешна 
ЕАУ за нужната информация с резултати от 
измерванията;

• Реализирана електронна услуга, 
предоставяна от КРС на крайните 
потребители, достъпна чрез разработения 
публичен портал;

• Изготвени ръководства за потребителите и 
администраторите;

• Обучени 10 експерти на КРС.



Дейност 2
Нормативно основание: ЗЕС

• Ще се надгради и развие съществуващата 
информационна система „Лицензиране и регистри” 
(ИСЛР) на КРС чрез осъвременяване на нейните 
функционалности при предоставяне на електронни 
административни услуги.

• Развитието на ИСЛР ще създаде необходимите 
предпоставки за по-лесен и по-бърз обмен на 
информация, както между вътрешните системи на 
КРС, така и със системи на други администрации

• Ще се подобри качеството и бързодействието при 
предоставянето на административни услуги на 
гражданите и бизнеса от страна на КРС в 
съответствие с принципите на електронното 
управление

Развитие на 
информационна система 
„Лицензиране и регистри” 
на КРС в съответствие с 
принципите на 
електронното управление



Изпълнение на Дейност 2
За изпълнителя
• Открита процедура по ЗОП с прогнозна 

стойност 280 000 лв. с ДДС

• Дата на обявяване: 12.06.2020 г.

• „Технологика“ ЕАД е определено за 
изпълнител на поръчката с Решение № 
РД-15-3 от 10.09.2020 г.

• Стойност на  договора с ДДС:

259 200.00 лв.

Срок за изпълнение
• Срок за изпълнение на договора с  

„Технологика“ ЕАД – 14 месеца след 
подписването му



Очаквани резултати от изпълнението на Дейност 2

• Разработена и пусната в експлоатация нова електронна услуга „Жалби“, добавена към 
Единния портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ);

• Разработени функционалности за извършване на справки от регистрите на КРС по ЗЕС и ЗПУ;

• Реализирана интеграция на ИСЛР с ядрото на RegiX за достъп до регистри на други 
администрации;

• Реализирана интеграция на ИСЛР на КРС с други приложими хоризонтални системи на 
електронното управление;

• Разработени електронни форми на 26 електронни административни услуги на КРС и 
добавени към ЕПДЕАУ за предоставянето им чрез Единния модел;

• 7 регистри (и техните подрегистри), поддържани от КРС, развити и присъединени към RegiX;

• Обучени 15 служители на КРС;

• Изготвени 3 ръководства – за потребителя на модул „Жалби” и услугата, свързана с него, за 
администраторите от КРС и за служителите на КРС, обработващи жалбите.



Дейност 3
Нормативно основание: Закон за електронните 
съобщения и чл. 103, пар. 2 и пар. 3 от Директива (EС) 
2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета от 11 
декември 2018 г. за установяване на Европейски кодекс
за електронни съобщения

• Крайните потребители на електронни съобщителни 
услуги се ползват с безплатен достъп до независимо 
средство за сравнение и оценка на различни услуги за 
достъп до интернет и обществени ЕСУ

• Изпълнителят ще разработи уеб базирано 
приложение и база данни към него за сравнение на 
тарифи на електронни съобщителни услуги и 
ръководство за потребителите

• Доставчиците на електронни съобщителни услуги ще 
въвеждат сами информацията за предлаганите 
оферти и тарифи на електронни съобщителни услуги

Изграждане на 
инструмент за сравнение 
на тарифи на електронни 
съобщителни услуги



Изпълнение на Дейност 3

За изпълнителя

• Открита процедура по ЗОП с прогнозна 
стойност 350 000 лв. с ДДС

• Дата на обявяване: 12.06.2020 г.

• „Инфосистемс Интернешънъл“ ЕАД е 
определено за изпълнител на 
поръчката с Решение № РД-15-4 от 
10.09.2020 г.

• Стойност на  договора с ДДС:

346 800.00 лв.

Срок за изпълнение

• Срок за изпълнение на договора с  
„Инфосистемс Интернешънъл“ ЕАД –
12 месеца след подписването му



Очаквани резултати от изпълнението на Дейност 3

• Разработено и внедрено интерактивно уеб базирано приложение за сравнение на тарифи 
на електронно съобщителни услуги;

• Ръководство за потребителите на инструмента и обучени 15 служители на КРС;

• Осигурена по-ефективна защита на потребителите на електронни съобщителни услуги;

• Увеличена прозрачността на предлаганите тарифи и тарифни планове от предприятията 
доставчици на електронни съобщителни услуги;

• По-добър контрол на бюджета на потребителите на електронни съобщителни услуги;

• Получаване на обобщена на едно място информация, чрез уеб базираното приложение за 
сравняване на оферти.



Дейност 4
Нормативно основание: чл. 16, параграф 3, ал. 2 от
Регламент (ЕС) 531/2012

• В съответствие с Регламента относно роуминга в 
обществени мобилни съобщителни мрежи в 
рамките на Съюза националните регулаторни 
органи наблюдават и събират информация 
относно случаите на несъзнателен роуминг и 
вземат подходящи мерки 

• Чрез събирането на информация относно 
случаите на несъзнателен роуминг КРС ще има 
възможност да вземе подходящи мерки, в 
съответствие с чл. 16, параграф 3, ал. 2 от 
Регламента за роуминга

Разработка на механизъм 
за ограничаване на 
случаите на несъзнателен 
роуминг, регистрирани на 
територията на Р България, 
чрез разработване на 
мобилно приложение за 
предупреждаване на 
потребителите и събиране 
на информация от КРС за 
районите, в които е 
регистриран несъзнателен 
роуминг



Изпълнение на Дейност 4

За изпълнителя

• Процедура чрез събиране на оферти с 
обява с прогнозна стойност 48 600 лв. с 
ДДС

• Дата на обявяване: 12.06.2020 г.

• „Инфосистемс Интернешънъл“ ЕАД е 
определено за изпълнител на 
поръчката

• Стойност на  договора с ДДС:

47 760.00 лв.

Срок за изпълнение

• Срок за изпълнение на договора с  
„Инфосистемс Интернешънъл“ ЕАД –
12 месеца след подписването му



Очаквани резултати от Дейност 4

• Разработена база данни;

• Разработена публична карта;

• Изработено мобилно приложение;

• Обучени 15 служители на КРС.



Специфични индикатори по ОПДУ

• Комисия за регулиране на съобщенията

• Структури на държавната 
администрация

• Граждани

• Бизнес

• Общественост

• Контролни, приходни и регулаторни 
органи, подкрепени за развитие на 
организационен и аналитичен 
капацитет, включително за 
извършване на съвместни проверки –
целева стойност 1

• Брой подкрепени регистри – целева 
стойност 7

• Администрации, подкрепени за 
въвеждане на комплексно 
административно обслужване –
целева стойност 1

Целеви групи



Ръководител на проекта: Станислава Йорданова

За въпроси: pr@crc.bg

Комисия за регулиране на съобщенията
гр. София 1000,
ул. Ген. Йосиф В. Гурко № 6 
тел.: (02) 949 27 23
факс: (02) 987 06 95
е-mail: info@crc.bg
www.crc.bg
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