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Цели на Комисията за регулиране на съобщенията за 2021 г. 
 

Цели за 2021 г. Стратегически 
цели 

Стратегиче-
ски 

документ 
Дейности Срок 

(месец) Очакван резултат Индикатор за 
изпълнение 

1. Привеждане на 
подзаконовата 
нормативна уредба в 
съответствие с 
разпоредбите на 
Европейския кодекс за 
електронни съобщения. 

Ефективна и 
ориентирана към 
бъдещето 
регулаторна среда 

 

Стратегия на 
КРС за 
периода 
2019-2021 г. 

 

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 

2. Развитие на 
информационните 
технологии и 
електронните 
административни 
услуги на КРС чрез 
внедряване на 
информационни 
системи за развитие и 
поддръжка на 
вътрешните електронни 
услуги. 

Устойчиво 
институционално 
развитие и 
международно 
партньорство 

Стратегия на 
КРС 
за периода 
2019-2021 г. 

Разработване и внедряване 
на вътрешна 
информационна система и 
регистър, чрез които ще се 
администрират: 
1. Образуваните от и 
срещу КРС граждански, 
административни и 
административнонаказа-
телни дела; 
2. Извършените от КРС 
проверки и образуваните 
от КРС административно-
наказателни производства 

декември Автоматизиране на 
процесите и 
обработката на 
информацията във 
връзка с 
осъществяваното 
процесуално 
представителство от 
служителите на 
дирекция 
„Правна“ и 
образуваните 
админситративно-
наказателни 

Внедрена и 
функционира-
ща система 
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по реда на Закона за 
административните 
нарушения и наказания. 

производства. 

3. Повишаване на 
ефективността на 
осъшествяваните 
контролни функции на 
КРС при осъществяване 
на електронни 
съобщения 
с използване на 
ограничения ресурс – 
радиочестотен спектър. 

Устойчиво 
институционално 
развитие и 
международно 
партньорство 

Стратегия на 
КРС за 
периода 
2019-2021 г. 

3.1. Развитие и 
усъвършенстване на 
националната система за 
мониторинг (НСМ). 

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 радиомони-
торинг. 
 

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. 
 

4. Изготвяне и 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 
2019-2021г. 

Изготвяне на 
актуализирана 
Регулаторна политика за 
управление на 
радиочестотния спектър за 
граждански нужди. 

декември Осигуряване на 
прозрачни условия 
за управление на 
радиочестотния 
спектър. 

Изготвен 
проект на 
Регулаторна 
политика за 
управление на 
радиочестотни
я спектър за 
граждански 
нужди. 
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5. Привеждане на 
подзаконовата 
нормативна уредба в 
съответствие с 
разпоредбите на ЗЕС. 

Ефективна и 
ориентирана към 
бъдещето 
регулаторна среда 

Стратегия на 
КРС за 
периода 
2019-2021 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 

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 

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 

5.4. Привеждане на 
разрешенията за ползване 
на радиочестотен спектър 
в съответствие с Тарифата 
за таксите, които се 
събират от КРС по ЗЕС и 
разпоредбите на ЗЕС.  

декември Привеждане в 
съответствие със 
ЗЕС на 
подзаконовите 
актове. 

Изменени 
разрешения 



Приложение №1 
 

4 
 

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. 

6. 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 

Насърчаване на 
устойчив 
конкурентен пазар 
и защита на 
потребителите 

Стратегия за 
дейността на 
КРС за 
периода 
2019-2021 г. 

6.1. Приключване на 
дейностите по обявеното с 
Решение № 409/03.12.2020 
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 

февруари 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 № 
409/ 03.12.2020 
г. 
 
Издадени 
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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. 

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. 

разрешения. 
 
Предоставен 
радиочестотен 
спектър. 

6.2. Приключване на 
дейностите по обявеното, 
с Решение № 
433/21.12.2020 г., 
намерение относно 
ограничаване броя на 
разрешенията за 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. 

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 № 
433/21.12.2020 
г. 
 
Издадени 
разрешения. 
 
Предоставен 
радиочестотен 
спектър. 
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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. 

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. 
 
 

6.5. Провеждане на 
процедура по 
предоставяне на 
радиочестотен спектър в 
обхват 700 MHz при 
наличие на интерес от 
страна на предприятията. 

декември Осигуряване на 
условия за 
навлизане на пазара 
на нови технологии 
и услуги в интерес 
на крайните 
потребители. 

Проведена 
процедура. 

Издадени 
разрешения. 

Предоставен 
радиочестотен 
спектър. 

6.6. Провеждане на 
процедура по 
предоставяне на 
радиочестотен спектър в 
обхват 800 MHz (след 
извършени тестове за 
липса на смущения между 
бъдещите мрежи на 
предприятията и мрежите 
на МО). 

декември Осигуряване на 
условия за 
навлизане на пазара 
на нови технологии 
и услуги в интерес 
на крайните 
потребители. 

Проведена 
състезателна 
процедура. 

Издадени 
разрешения. 
 
Предоставен 
радиочестотен 
спектър. 
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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 
2019-2021 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.  7.2. Изменение или 

приемане на нови на 
подзаконовите актове  

8. Дейности от 
компетенциите на КРС, 
свързани с въвеждане 
на решения, приети на 
Световната 
конференция по 
радиосъобщения, която 
се проведе през 2019 г. 
(WRC-19). 

Насърчаване на 
устойчив 
конкурентен пазар 
и защита на 
потребителите. 

Стратегия за 
дейността на 
КРС за 
периода 
2019-2021 г. 

Участие в 
междуведомствена 
работна група по 
изменение на 
Националния план за 
разпределение на 
радиочестотния спектър. 
Изготвяне на предложения 
и становища във връзка с 
изменението. 

декември Изпълнение на 
решенията, приети 
на WRC-19. 

Осигуряване на 
хармонизирано 
ползване на 
радиочестотния 
спектър. 

Изготвени 
становища и 
предложения 
до Съвета по 
националния 
радиочестотен 
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. 

9. Осигуряване на условия 
за сигурност на 
обществените 

Ефективна и 
ориентирана към 
бъдещето 

Стратегия на 
КРС за 
периода 

9.1. Организиране на 
дейността на 
Консултативен съвет за 

септември  
 
 

Предприятията, 
предоставящи 
обществени 

Приета с 
Решение на 
КРС позиция 
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съобщителни мрежи и 
услуги, с фокус на 
мрежите от пето 
поколение. 

регулаторна среда 2019-2021 г. 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. 

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. 

или проект на 
правила. 

9.2. Организиране на 
дейността на 
Консултативен съвет за 
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. 

септември 
 

9.3. Изготвяне на 
проект на правилата за 
минималните изисквания 
за сигурност на 
обществените електронни 
съобщителни мрежи и 
услуги и методи за 

декември  
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управление на риска за 
тяхната сигурност. 

10. Преразглеждане на 
действащите 
задължения за 
предоставяне на 
универсална услуга във 
връзка с разпоредбите в 
Закона за електронните 
съобщения. 

Насърчаване на 
устойчив 
конкурентен пазар 
и защита на 
потребителите 

Стратегия на 
КРС за 
периода 
2019-2021 г. 

Анализ на необходимостта 
от запазване на 
действащите задължения 
за осигуряване на 
обществени телефонни 
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.  

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. 

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 
2019-2021 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 

Изготвено 
становище за 
приложимостта 
на референтния 
сценарий за 
изчисляване на 
нетните 
разходи от 
извършване на 
УПУ. 
Изготвено 
становище 
относно 
наличието 

11.2. Изготвяне на 
документация за 
обществена поръчка с 
предмет „Проверка за 
прилагане на системата за 
разпределението на 
разходите от „Български 

март 
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пощи” ЕАД и одит на 
внесените документи, 
свързани с изчисляването 
на нетните разходи от 
извършването на 
универсалната пощенска 
услуга през 2020 г.”  

наличие на такава. несправедлива 
финансова 
тежест от 
наложеното 
задължение за 
извършване на 
УПУ. 
Изготвено 
предложение за 
размера на 
несправедливат
а финансова 
тежест от 
извършване на 
УПУ 
 
Решения на 
КРС. 

11.3. Избор на изпълнител 
и възлагане изпълнението 
на обществената поръчка. 

май 

11.4. Оценка за наличие и 
определяне размера на 
несправедливата тежест от 
извършване на УПУ за 
2020 г. 

октомври 

12. Сътрудничество с 
националните 
регулаторни органи на 
държавите членки. 

Ефективна и 
ориентирана към 
бъдещето 
регулаторна среда 
 

Стратегия на 
КРС за 
периода  
2019-2021 г. 

Участие в съвместни 
семинари, консултации, 
посещения на място и 
други форми на обмяна на 
опит с НРО от държавите 
членки.  

декември Разширяване на 
двустранното 
сътрудничеството 
по въпроси от 
взаимен интерес на 
НРО. 

Проведени 
срещи и 
семинари по 
специфични 
тематики. 

13. Активно участие в 
дейността на 
специализираните 
организации в областта 
на електронните 
съобщения и 
пощенските услуги на 
световно, европейско и 
регионално ниво. 

Устойчиво 
институционално 
развитие и 
международно 
партньорство 

Стратегия на 
КРС за 
периода 
2019-2021 г. 

Участие в прояви, 
организирани от 
специализираните 
световни и европейски 
организации, сред които 
ITU, UPU, CEPT, ETSI, 
FRATEL и др.  
Активно участие в 
срещите за 2021 г. и в 
процеса на вземане на 

декември 
 

Участие в процеса 
на разработването 
на политики и 
вземането на 
решения, свързани с 
развитието на 
сектора по 
телекомуникации и 
пощенски услуги.  

Проведени 
срещи, 
изготвени 
доклади и 
позиции. 
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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. 

14. Повишаване на 
административния 
капацитет. 

Устойчиво 
институционално 
развитие и 
международно 
партньорство 

Стратегия на 
КРС за 
периода 
2019-2021 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 организационната 
среда. 

Изготвени 
доклади и 
заповеди 
 
   
 

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 
идентифици-
ране на 
потребностите  
 
Брой проведени 
обучения и 
семинари. 
 
Изследване на 
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ефекта от 
проведените 
обучения на 
база обобщени 
анкетни карти. 

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 
институционално 
развитие и 
международно 
партньорство 

1. Стратегия 
на КРС за 
периода 2019 
– 2021 г. 
2. Стратеги-
чески план за 
контролната 
дейност на 
Инспектората 
на КРС за 
периода 
2020-2023 г. 
3. 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 
вътрешноведомствените 
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 
функционра-
нето на 
администрация
та на КРС; 
- промени в 
нормативни и 
вътрешноведом
ствени актове; 
- образуване на 
дисциплинар-
но 
производство 
при 
констатирани 
нарушения на 
служебните 
задължения. 
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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. 

15.3. Осъществяване на 
контрол по Закона за 
противодействие на 
корупцията и за отнемане 
на незаконно придобитото 
имущество (ЗПКОНПИ) и 
Наредбата за организация 
и реда за извършване на 
проверка на декларациите 
и за установяване 
конфликт на интереси 
(НОРИПДУКИ). 
 

декември  Противодействие и 
ограничаване на 
корупцията и 
конфликта на 
интереси в КРС. 

 

1. Изготвени 
доклади от 
извършени 
проверки по 
ЗПКОНПИ и 
НОРИПДУКИ. 
2. Съставени 
актове за 
установени 
административ
ни нарушения 
на ЗПКОНПИ. 
 

 


