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                                                                                                                     Приложение № 1 

ПРОЕКТ!   

Анализ на обратната връзка, получена чрез попълването през 2020 г. на анкетата за 

проучване на удовлетвореността от административното обслужване, предоставяно от 

Комисията за регулиране на съобщенията, и планирани действия за подобряване на 

обслужването 

 

I. Анализ по въпроси 

 

        В приложените графики за по-голяма прегледност е посочен броят на посочените 

отговори от потребителите в проценти. 

Въпрос № 1: „Вие сте ползвал(а) / ползвате услугите на КРС в качеството си на:“  

Видно от обобщените резултати, малко повече от половината (52%) от попълнилите 

анкетата потребители на услугите, предоставяни от Комисията за регулиране на съобщенията 

(КРС/комисията) са юридически лица, (35%) са физически лица. 

 

 

 

Въпрос № 2: „Как и по какъв повод се насочихте към КРС?“ 

Според обобщените резултати, поводите потребителите да се насочат към КРС, са 

разнообразни. . Значителна част от тях – 22% заявяват, че са се обърнали към КРС във връзка 

с подаване на сигнал. Друга група от потребителите (14%), са се насочили към КРС за 

получаването на административни услуги, свързани със: 1. издаване на разрешения или 

други документи (8%); 2. вписване в регистър при уведомителен режим (2%); 3. 

професионалната им дейност (2%). Другата група (11%) е на потребители, които са 

комуникирали с комисията във връзка със задължения, произтичащи от Закона за 

електронните съобщения (ЗЕС) – 3%, Закона за пощенските услуги (ЗПУ) – 8% или във 

връзка с попълването на годишните отчети – 4%. Част от потребителите посочват, че са се 

насочили към КРС в качеството си на радиолюбители (13%). Най-голямата група от 
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потребителите (26%) не са описали конкретна информация относно причината и начина по 

който са се насочили към комисията. 

 

 

 

 

 

Въпрос № 3: „Кои са основните източници, от които се информирате за дейността на 

КРС? (можете да посочите повече от един отговор)“ 

Видно от обобщените резултати, значителна част от лицата, попълнили анкетата, се 

информират за дейността на КРС от интернет страницата на комисията (78%). Около 1/5 от 

потребителите се информират за дейността на КРС от звеното за административно 

обслужване в комисията. 
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Въпрос № 4: „Считате ли, че е осигурена достатъчно информация за предлаганите от 

КРС услуги?“ 

Видно от обобщените резултати, по-голямата част от потребителите, попълнили 

анкетата (71%), са определили като достатъчна осигуряваната информация за предлаганите 

от КРС услуги. За значително не-малка част от отговорилите ¼ на този въпрос (26%) 

информацията за предлаганите от КРС услуги е недостатъчна. 
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Въпрос № 5: „Полезен ли е сайтът на КРС за получаване на търсената от Вас 

информация?“ 

По-голямата част от потребителите, попълнили анкетата (66 %), считат за полезна 

информацията, публикувана на интернет страницата на КРС. Част от потребителите (21 %) 

дават средна оценка. Малка част от потребителите (13 %) не са открили търсена от тях 

информация и са дали негативна оценка. 

 

Въпрос № 6: „Имате ли конкретни препоръки към съдържанието на сайта на КРС? В 

случай че имате, моля да ги посочите.“ 

По отношение на съдържанието на интернет страницата на КРС, 56% от попълнилите 

анкетата посочват, че нямат препоръки. Препоръки са отправени от 34% от потребители, 

попълнили анкетата.  Дадените препоръки касаят основно:  

 

1) търсачката трябва да се оптимизира  
Препоръката е много обща. Не е посочено в какъв аспект търсачката трябва да се 

оптимизира, за да се вземат конкретни мерки. 

 

2) онлайн процедурата съдържаше стари документи, с подписи с изтекъл срок. Все 

пак - през система за сигурно връчване получих нужното обслужване.  

Администрацията на КРС се стреми да поддържа актуална информация на интернет 

страницата на комисията. За целта се извършва периодичен преглед на съдържанието и 

документите, публикувани в отделните раздели.  

 

3) да се осигури възможност за абонамент за новини и чат на живо. 

Не е ясно какво се има предвид. 

 

4) да бъде по-добре структуриран за гражданите. 

Препоръката е обща и не съдържа конкретни предложения по структурата на сайта и 

отделните рубрики. На новата интернет страница на КРС са зададени определени 

функционалности, целящи улесняването на потребителите.  
 

5) да бъде дадена възможност бланките да са и в excel / word за да може да не се 

принтят pdf и да се сканират. 
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Препоръката е неточна, не става ясно за кои бланки става въпрос. 

 

6) всички предлагани административни услуги да се предлагат и по електронен път. 

КРС предоставя 27 е-услуги. Всички електронни услуги могат да бъдат заявени 

електронно.  

 

7) възможност за попълване на годишните данни през сайта на КРС. 

 От средата на месец август 2020 г. е в експлоатация електронна система за онлайн 

попълване на въпросници. 

 

8) в частта на "Правна рамка" и "Европейско законодателство" е задължително да 

добавите актовете, които се отнасят до пощенския сектор.2. Да добавите и актовете на UPU. 
 Препоръката ще бъде взета предвид. 

 

9) КРС все още не са отговорили на сигнала ми. Препоръчвам им да си свършат 

работата и да ме информират за изхода от това.  

10) Трябва да уведомявате жалбоподателите какво точно сте направили по неговия 

въпрос, защото монополистите не ги вълнува да отговарят. 

  КРС отговаря на всички сигнали. Предвид анономността на анкетата и липсата на 

информация за конкретно запитване, на което се твърди от анкетираните, че не е изпратен 

отговор и не са уведомени за въпросите им, няма как да бъде извършена проверка. 

  Следва да се има предвид, че по пощата отговорите на сигналите,запитванията, 

предложенията, жалбите и т.н подадени до КРС, се изпращат с препоръчана пощенска 

пратка. Препоръчаните пощенски пратки се доставят на адреса на получателя срещу подпис, 

като при отстъствие на получателя същите може да се доставят на пълнолетен член на 

домакинството на получателя, живеещ на адреса, посочен в пратката, срещу подпис и 

документ за самоличност, като в служебните документи се вписват трите имена на лицето, 

получило пратката. Когато при посещението на адреса пощенската пратка не може да бъде 

доставена, в пощенската кутия се оставя писмено служебно известие с покана получателят 

да се яви за получаване на пратката в пощенската служба в срок, определен от пощенския 

оператор, не по-кратък от 20 дни, но ненадхвърлящ 30 дни от датата на получаване в 

пощенската служба за доставяне. Броят на служебните известия и времевият интервал на 

уведомяване на получателите се определят от пощенските оператори в общите условия на 

договора с потребителите, като броят на служебните известия е не по-малък от две. 

Непотърсените пощенски пратки се връщат на КРС. Адресатите на върнатите писма могат 

да изискат същите от КРС. В случай, че е посочен само имейл адрес, отговорът се изпраща 

на електронната поща. 

 

 

11) Да налага по строги глоби с % от печалбата или оборота на регулираните фирми. 

 Препоръката не е свързана с административното обслужване. Независимо от това, 

размерът на налаганата санкция или глоба е съобразно определения в закона минимум и 

максимум за конкретното нарушение. Размерът на наказанието е съобразен с конкретното 

нарушение (повторност, степен на обществена опасност и т.н.) 

 

12) Нереално съдържание.  

Забележката не е ясна и конкретна. 

 

13) Не ми се дава информация достатъчно. 
Забележката не е ясна и конкретна 

 

14) По-скоро не, тъй като не съм запознат със съдържанието на този сайт. 
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Няма конкретна препоръка. 

 

15) Да отделят повече внимание на хората,и да не доверяват на монополистите. 

 

16) Нямам препоръки към сайта, имам препоръки към служителите. 

Администрацията на КРС спазва стандартите за добро административно обслужване 

и винаги се стреми да оказва в максимална степен съдействие на ползвателите на 

административни услуги. 

Въпреки, че препоръките не са подкрепени от конкретни примери и не са налице 

данни за различен подход от страна на служителите от администрацията на КРС, ще бъдат 

взети предвид. 

 

17) Не е достатъчно популярен. Ако знаех предварително, нямаше да се обръщам към 

КЗП, а щях директно към вас да се обърна. 

КРС има официална интернет страница, която може да бъде разгледане от всяко лице и 

същото може да се запознае със структората и дейността на Комисията. 

 

18) Сайта не работеше, трябваше да чакам 2 дена за да пусна сигнал. 

 Забележката ще се вземе предвид, но в случай че потребител има проблем, разполага 

с възможността да информира КРС, за да му бъде оказано съдействие. 

 Към момента има и други канали за подаване на сигнали, пример: да бъдат пуснати 

на имейл адрес  info@crc.bg, да бъдат подадени на място или по пощата с обратна разписка. 

 

19) Нямам, но аз лично срещнах проблем към кого точно да се обърна за моя проблем, 

не знаех за Вас и в търсачката не успях да се насоча към Вас, но първосигнално се сетих за 

Комисията за защита на потребителите и те коректно ме насочиха към Вас. 

Препоръката е взета под внимание.  

 

20) Осигуряване на точна информация за възможностите за запазване на правата на 

потребителите при ползването на съобщителни и куриерски услуги. 

Препоръката е неясна. Правомощията на КРС и правата на потребителите са посочени 

в контролираното от КРС законодателство. 

 

 

 

mailto:info@crc.bg
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Въпрос № 7: „Как оценявате обслужването от администрацията на КРС?“ 

Съгласно обобщените резултати, 81% от потребителите, попълнили анкетата, дават 

положителна оценка за обслужването от администрацията на КРС. По-конкретно, 63% от тях 

дават отлична оценка, 10% оценяват обслужването като много добро, а 8% – като добро. 1% 

от общия брой лица, попълнили анкетата, определят обслужването от администрацията на 

КРС като задоволително и отрицателна оценка дават 18% от попълнилите анкетата. 
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Въпрос № 8: „Имате ли забележки към административното обслужване, предоставяно 

от КРС? В случай че имате забележки, моля да ги посочите. Какви действия считате, че 

трябва да бъдат предприети за подобряване на обслужването?“ 

Съгласно обобщените резултати, 30% от попълнилите анкетата са отправили препоръки към 

административното обслужване, а 70% са посочили, че нямат забележки или са се 

въздържали. 

Постъпили са следните общи препоръки: 

1) улесняване на заплащането на такси през документния портал. 

            В раздел "Електронни услуги" на интернет страницата на КРС са публикувани 

инструкции за ползването на документния портал и портала на електронните 

административни услуги на КРС.   

2) подобряване на обратната връзка при допускане или недопускане на радиолюбители до 

изпити. 

            Подробна информация е публикувана на интернет страницата на комисията. 

Заявленията, които постъпват в информационната система "Лицензиране и регистри" са със 

статус "разглежда се". След като се обработи заявлението и бъдат потвърдени заплатените 

административни такси статусът се променя на "допуснат до изпит". Следва да се има 

предвид, че срокът за разглеждане е 1 месец. В допълнение следва да се има предвид, че е 

осигурена възможност за обратна връзка и съдействие по телефона. 

3) входящите номера извън работно време се слагат със следваща дата. Това прави 

подписването с електронен подпис безсмислено.  

            Предлаганите възможности за удостоверяване посредством електронен подпис не 

гарантират непрекъсваемост на процеса. 

 

            Препоръки и оплаквания по отношение на организацията на работа в КРС: 

1) шест от постъпилите препоръки се отнасят до съкращаване на сроковете за отговор по 

постъпили сигнали, необходимост от по-бърза обратна връзка и отговори.  

          При изменение на Вътрешните правила за организацията на административното 

обслужване в КРС, препоръките ще бъдат предложени и обсъдени. 

 

   2) препоръки по отношение разглеждането на жалби и молби за помощ – необходимост от 

вникване в предмета на жалбата, прехвърляне на отговорността, осмисляне на проблема и 

необходимост от лично ангажиране и т.н. 

          Правомощията на служителите на КРС са ограничени и регламентирани в законовата 

и подзаконова рамка. Общата и специализираната администрация подпомагат дейността на 

КРС и спазват стандартите за добро административно обслужване и винаги се стремят към 

оказване в максимална степен на съдействие на ползвателите на административни услуги. 

           В допълнение следва да се посочи, че КРС винаги е полагала максимални усилия за 

оказване на съдействие на гражданите за разрешаването на техните проблеми и има активна 

дейност като медиатор. Включително, експерт на КРС председателства секторната 

помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на електронните съобщения, 

действаща в рамките на Комисията за защита на потребителите. 
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3) липса на отговори по запитвания – по пощата, по електронна поща или чрез електронния 

портал на КРС.  

            КРС отговаря на всички запитвания. Предвид анономността на  анкетата и липсата на 

информация за конкретно запитване, на което се твърди от анкетирания, че не е изпратен 

отговор, няма как да бъде извършена проверка. 

4) обективно отношение от страна на служителите (налагане на решения над монополистите).  

          Забележката не е ясна и не е посочен конкретне пример. При изпълнение на служебните 

си задължения администрацията на КРС, съблюдава закона и подхожда обективно и 

професионално и така отправената забележка е неоснователна.  

 

Въпрос 9: „Коя е предпочитаната от Вас форма за комуникация с КРС?“ 

Видно от обобщените резултати, по-голямата част от потребителите на услугите на 

комисията предпочитат комуникацията да се извършва по електронна поща – 69%, 23% от 

попълнилите анкетата посочват, че предпочитат да комуникират с КРС лично, делът на 

предпочитащите комуникация по телефон е 5%. Най-малък е делът – 3% на тези, които 

желаят комуникацията да се осъществява по пощата. 

 

 

 

Въпрос № 10: „Знаете ли, че КРС предоставя електронни услуги за предприятията, 

пощенските оператори, доставчиците на удостоверителни услуги и радиолюбителите?“ 

Според обобщените резултати, 69% от потребителите, попълнили анкетата, посочват, 

че са запознати с информацията, че КРС предоставя електронни услуги, не малък процент са 

посочили, че не са запознати – 31%. 

 

69%
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23%

3%

Електронна поща

Телефон 

На място

Пощата 

Предпочитана форма за комуникация с КРС
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Въпрос № 11: „Ползвате ли електронните услуги, предлагани от КРС?“ 

Видно от обобщените резултати, 61% от потребителите, попълнили анкетата, 

заявяват, че използват електронните услуги, предлагани от КРС. 

 

 

 

Въпрос № 12: „Удовлетворени ли сте от електронните услуги, предлагани от КРС? В 

случай че имате забележки, моля да конкретизирате какви са те.“ 

Видно от обобщените резултати, 81% от потребителите, попълнили анкетата, са 

удовлетворени от електронните услуги, предлагани от КРС.  

69%

31%

Да

Не

Запознатост с предлаганите от КРС електронни услуги

61%

39%
Да

Не

Ползвате ли електронните услуги, предлагани от КРС?
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Въпрос № 13: „Ползвате ли публичните регистри на сайта на КРС?“ 

53 % от потребителите, попълнили анкетата, заявяват, че използват публичните 

регистри на интернет страницата на КРС.  

 

 

Въпрос № 14: „Вашата възраст:“ 

За 2020 г. са получени следните резултати: под 18 г. – 16%; от 18 до 30 г. – 8%; от 30 

до 45г. – 40%, от 45 до 56 г. – 31% и над 65 г. – 5%.  

 

81%

19%
Да

Не

Удовлетвореност от електроните услуги, предлагани от КРС

53%

47% Да

Не

Ползвате ли публичните регистри на сайта на КРС?
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Двете големи групи лица, попълнили анкетата (71%) са заявили, че са на възраст от 30 

до 56 г.  

 
 

 

 

 

II. Обобщение и изводи 

 

   Видно от извършеното проучване, в същото са участвали около 74 потребители на 

административни услуги. Изводите от проучването са следните: 

     1. По-голямата част от потребителите, попълнили анкетата, са юридически лица и 

поводът да се насочат към КРС е осъществяваната от тях професионална дейност. 

     2. Основният източник, от който потребителите се информират за дейността на КРС, е 

интернет страницата на КРС.  

     От страна на КРС вече са предприети действия и е  създадена нова интернет страница, 

като в същата са въведени множество подобрения, с цел улесняване на гражданите и бизнеса.  

    3. Значително по-голям е делът на потребителите, попълнили анкетата, които считат, 

че е осигурена достатъчно информация за предлаганите от КРС услуги.  

    4. По-голямата част от потребителите, попълнили анкетата, считат, че сайтът на КРС е 

полезен за получаване на търсената от тях информация.        

    5. Почти всички потребители, попълнили анкетата, дават положителна оценка на 

административното обслужване, предоставяно от КРС, като най-голям е делът на 

потребителите, които оценяват обслужването като „отлично“.  

   От страна на КРС ще бъдат положени максимални усилия за повишаване на дела на 

субектите, които са удовлетворени от административното обслужване, като всеки, който има 

конкретно предложение, може да го отправя до КРС. 

    6. Предпочитаната форма за комуникация с КРС е електронна поща.       

    От страна на КРС е осигурена възможност за комуникация по електронна поща.   

    7. Обстоятелството, че КРС предоставя електронни услуги, е известно на по-голямата 

част от попълнилите анкетата и повече от половината от потребителите ползват 

електронните услуги и са удовлетворени от тях. По-голямата част от потребителите ползват 

и публичните регистри, поддържани от КРС.  

    8. Двете големи групи лица, попълнили анкетата, са във възрастовия диапазон от 30 до 

45 г. и от 45 до 65 г.  

16%

8%

40%

31%

5%

под 18 г.

от 18 г. до 30 г.

от 30 г. до 45 г.

от 45 г. до 65 г.

над 65 г.

Възраст на попълнилите анкетата
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