
IV. БЮДЖЕТ 
 

Изпълнение на бюджета на КРС за 2018 г. 

Комисията за регулиране на съобщенията е първостепенен разпоредител с бюджет. 

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. Министерство 

на финансите е определило на КРС: 

 приходи в размер на 63 200 хил. лв.;  

 разходи в размер на 9 669 хил. лв. 

 През 2018 г. постъпилите приходи от такси, наказателни постановления и 

лихви са в размер на 53 865 хил. лв. или изпълнение в размер на 85 % от годишния план.   

Независимо от намалението на таксите в обхват 2.6 GHz, осъществено чрез промяна 

в Тарифата за таксите, които се събират от КРС по ЗЕС и проведените обществени 

консултации относно перспективите за ползване на свободния ресурс в радиочестотни 

обхвати 1.5 GHz, 2 GHz, 2.6 GHz и 3.6 GHz, същият не беше усвоен, което не позволи 

постигане на поставената годишна задача. 

В резултат на издадени актове за установяване на публични държавни вземания и 

наказателни постановления, изпратени за принудително изпълнение в Националната 

агенция за приходите, през 2018 г. са събрани допълнителни приходи в размер на 154 хил. 

лв.  

 

Структурата на приходната част на бюджета на КРС за 2018 г. е, както следва: 

 

Таблица 19 

Видове приходи Стойност  

в хил. лв. 

Дял (%) 

1. Собствени приходи, утвърдени с бюджета на КРС за 

2018 г. 
63 200  

2. Реализирани приходи за 2018 г., в т. ч.: 53 865 100.00 

- еднократни такси по Закона за електронните съобщения 1 136  2.11 

- еднократни такси по Закона за пощенските услуги 20 0.04 

- административна годишна такса контрол 4 500   8.35 

- такси за ползване на индивидуално определен ограничен 

ресурс – радиочестотен спектър 37 317  69.28 

- такси за ползване на индивидуално определен ограничен 228 0.42 



ресурс – позиции на геостационарната орбита, определени за 

Република България съгласно международни споразумения 

- такси за ползване на индивидуално определен ограничен 

ресурс след провеждане на търг 2 375 4.41 

- такси за ползване на индивидуално определен ограничен 

ресурс – номера от Националния номерационен план (ННП) 7 197  13.36 

- глоби и имуществени санкции 956  1.78 

- лихви 136 0.25 

 

 

Разпределение на постъпилите приходи и направените разходи през 2018 г. 

Постъпилите приходи в КРС през 2018 г. са разпределени съгласно чл. 148 от ЗЕС и 

чл. 64 от ЗПУ в приход на държавния бюджет (ДБ), Министерството на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията (МТИТС) и по бюджета на КРС, както 

следва: 

Таблица  20 

№ НАПРАВЛЕНИЯ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ОТЧИСЛЕНИЯ 

ПО ПЕРА В ХИЛ. 

ЛВ. 

ДЯЛ (%) 

А В ПРИХОД НA ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ 

ВСИЧКО, В Т. Ч. ОТ: 12 109 22.48 

1 Годишни такси за ползване на индивидуално 

определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър 9 329 77.04 

2 Годишни такси за ползване на индивидуално 

определен ограничен ресурс – позиции на геостационарната 

орбита, определени за Република България съгласно 

международни споразумения 160  1.32 

3 Еднократни такси за допълнение и за удължаване 

срока на действие на разрешение 188 1.55 

4 Такси за ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс след провеждане на търг 1 663 13.74 

5 Глоби и имуществени санкции  765                            6.32 

6 Еднократни такси по ЗПУ 4 0.03 



Б

. 

В ПРИХОД НА МТИТС ВСИЧКО, В Т. Ч.: 

13 787 25.60 

1 Годишни такси за ползване на индивидуално 

определен ограничен ресурс -  радиочестотен спектър 13 061 94.73 

2 Годишни такси за ползване на индивидуално 

определен ограничен ресурс - позиции на геостационарната 

орбита, определени за Република България съгласно 

международни споразумения 57                       0.41 

3 Еднократни такси за допълнение и за удължаване 

срока на действие на разрешение 67                     0.49 

4 Такси за ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс след провеждане на търг 593 4.30 

5 Еднократни такси по ЗПУ 9 0.07 

В 
В ПРИХОД НА БЮДЖЕТА НА КРС ВСИЧКО, 

В Т. Ч.: 

 

27 969 51.92 

1 Еднократни административни такси за издаване на 

разрешение и за административни услуги 867 3.10 

2 Еднократни такси за допълнение и за удължаване 

срока на действие на разрешение 14 0.05 

3 Административна годишна такса контрол 4 500 16.09 

4 Годишни такси за ползване на индивидуално 

определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър 14 927                                  53.37 

5 Годишни такси за ползване на индивидуално 

определен ограничен ресурс - позиции на геостационарната 

орбита, определени за Република България съгласно 

международни споразумения 11 0.04 

6 Такси за ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс след провеждане на търг 119 0.43 

7 Годишни такси за ползване на  индивидуално 

определен ограничен ресурс – номера от ННП  7 197 25.73 

8 Глоби и имуществени санкции  191 0.68 

9 Лихви 136 0.49 

1

0 Еднократни такси по ЗПУ 7 0.02 

  

ВСИЧКО ОТЧИСЛЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯ 

НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 53 865   100.0 



Средствата по бюджета на комисията се разходват за финансиране на дейността й 

(включително за проекти, свързани с регулирането и либерализирането на пазара), за 

участие в работата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните 

съобщения, за осигуряване на ефективен и действен контрол. 

 

 

Структурата на разходите за 2018 г. е както следва: 

 

 

Таблица  21 

 

Видове разходи Стойност 

(хил. лв.) 
Дял (%) 

1. Заплати 4 602 49.95 

2. Осигурителни вноски 1 214 13.18 

3. Други възнаграждения и 

плащания 
214 2.32 

4. Издръжка 1 638 17.77 

5. Членски внос 68 0.74 

6. Капиталови разходи 1 478 16.04 

Общо разходи         9 214     100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Фиг. 52 

 

През 2018 г. разходването на бюджетни средства е извършвано при строго спазване 

на финансовата дисциплина и принципите за законосъобразност, целесъобразност, 

ефективност и ефикасност. Приоритетно бяха изпълнени проектите, които са възложени на 

КРС с нормативни актове. 

Добрата инвестиционна политика на КРС позволи завършване на проекта за 

актуализиране на приложния софтуер за радио мониторинг, чрез който се повиши 

ефективността по мониторинг на радиочестотния спектър. Беше закупена и мониторингова 

апаратура за Националната система за мониторинг на радиочестотния спектър във връзка с 

извършеното усъвършенстване на функционални възможности на специализирания 

приложен софтуер за радио мониторинг. Финансиран е и проект за внедряване на 

електронни въпросници за онлайн попълване от предприятията, предоставящи електронни 

съобщителни услуги и/или мрежи, и от операторите на пощенски услуги. Проектът е във 

връзка с облекчаване на административната тежест за предприятията със задължение да 

подават ежегодно информация до КРС за дейността по предоставянето на електронни 

съобщителни услуги и/или осъществяващи електронни съобщителни дейности, като 

подаването на електронни въпросници от предприятията ще стартира през 2020 г.  

 

1. Заплати 
50% 

2. Осигурителни 
вноски 

13% 
3. Други 

възнаграждения 
и плащания 

2% 

4. Издръжка 
18% 

5. Членски внос 
1% 

6. Капиталови 
разходи 

16% 

Видове разходи 


