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Изпълнение на целите на Комисията за регулиране на съобщенията за 2020 година 

 
 

Цели за 2020 г. 
Стратегически 

цели 

Стратегически 

документ 
Дейности 

Срок 

(месец) 
Изпълнение на целите и  

резултати 

1 2 3 4 5 6 

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 на КРС 

за периода 

2019-2021 г.  

 

1.1.Участие в съвместни 

семинари, консултации, 

посещения на място и други 

форми на обмяна на опит с 

НРО от държавите членки. 

юли Целта е изпълнена. 

Даване на предложения за 

изменение и допълнение на 

текстове, като и за приемане на 

нови текстове от законопроекта за 

въвеждане на Кодекса. 

1.2.Участие в работата на 

Органа на европейските 

регулатори в областта на 

електронните съобщения 

(BEREC) през 2020 г. по 

изработване на 

предвидените Насоки за 

изпълнение на Кодекса. 

 Участие в работата на 

междуведомствената работна група 

при МТИТС, като и в работата  на 

комисията по транспорт  и 

съобщения при Народното 

събрание. 

2.Привеждане на 

подзаконовата нормативна 

уредба в съответствие с 

разпоредбите на Кодекса. 

Ефективна и 

ориентирана към 

бъдещето 

регулаторна среда  

Стратегия на КРС 

за периода  

2019-2021 г. 

 

2.1.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 Проведени са експертни срещи 

както в рамките на КРС, така и със 

заинтересовани лица с оглед 

подготовка и изпълнение на 

разпоредбата на чл. 33, ал. 6 от 

проекта на ЗИД на ЗЕС. 

Изготвен е проект на Наредба за 

съдържанието, условията и реда за 

водене, поддържане и ползване на 

регистъра на приемно-
2.2. Изготвяне на промени в 

подзаконовата нормативна 



Приложение № 1 

2 
 

уредба относно 

потребителската защита. 

предавателните станции на наземни 

мрежи, дейностите по чл. 151, ал. 1, 

т. 16 от Закона за устройство на 

територията и точките за безжичен 

достъп с малък обхват. 

Проведени са експертни срещи 

както в рамките на КРС, така и със 

заинтересовани лица с оглед 

подготовка и изпълнение на 

разпоредбите на проекта на ЗИД на 

ЗЕС, свързани с въвеждането на 

облекчен режим при използването 

на радиочестотния спектър. 

Изготвен е проект на Правила за 

условията и реда за осъществяване 

на електронни съобщения чрез 

електронни съобщителни мрежи, 

които ползват радиочестотен 

спектър след регистрация и задание 

за създаване на регистър. 

 

До края на 2020 г. не е приет ЗИД 

на ЗЕС за въвеждане на последните 

изменения в европейското 

законодателство. Целта ще бъде 

изпълнена през 2021 г.  

 

 

Изпълнението продължава. 

3. Осигуряване на условия за Насърчаване на Концепция за Разработване на проект на декември Целта е изпълнена. 
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въвеждане на 5G мрежи. устойчив 

конкурентен пазар и 

защита на 

потребителите  

развитие на 

високоскоростна и 

свръх-

високоскоростна 

свързаност и 

изграждане на 

мобилни мрежи от 

5-то поколение (5G) 

Стратегия на КРС 

за периода  

2019-2021 г.  

5G пътна карта (с участие на 

други заинтересовани 

ведомства).  

Изготвен е проект на 5G пътна 

карта, съгласувано със 

заинтересовани ведомства.  

4. 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 страни. 

Насърчаване на 

устойчив 

конкурентен пазар и 

защита на 

потребителите  

Стратегия на КРС 

за периода  

2019-2021 г.  

4.1. Стартиране на 

състезателнa процедурa за 

придобиване на 

радиочестотен спектър в 

обхвати 1500 MHz, 2600 

MHz, 3400-3600 MHz и 

3600-3800 MHz. 

април Целта е изпълнена. 

С Решение № 409 от 03.12.2020 г. 

КРС обяви намерение да ограничи 

броя на разрешенията за ползване 

на радиочестотен спектър в обхват 

2.6 GHz като бъдат издадени шест 

разрешения. 

 

С Решение № 433 от 21.12.2020 г. 

КРС обяви намерение да ограничи 

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, като бъдат 

издадени четири разрешения. 

Издадени са временни разрешения 

за тестване на нови технологии в 

https://crc.bg/files/URChS/ObstObsazhdane/20201203_Reshenie_409_2600%20MHz.pdf
https://crc.bg/files/URChS/Targove/20201203_Namerrenie_2razr_3600MHz%203razr_2600.pdf
https://crc.bg/files/URChS/Targove/20201203_Namerrenie_2razr_3600MHz%203razr_2600.pdf
https://crc.bg/files/URChS/Targove/20201203_Namerrenie_2razr_3600MHz%203razr_2600.pdf
https://crc.bg/files/URChS/Targove/20201203_Namerrenie_2razr_3600MHz%203razr_2600.pdf
https://crc.bg/files/433_1.pdf
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обхвати 2.6 GHz и 3.6 GHz. 

4.2. Стартиране на 

състезателна процедура за 

придобиване на 

радиочестотен спектър в 

обхват 700 MHz. 

юни 

 

Целта е изпълнена. 

С Решение № 256 от 9.07.2020 г., 

КРС откри процедура за 

провеждане на обществени 

консултации относно 

перспективите и условията за 

ползване на свободния ресурс в 

радиочестотен обхват 700 MHz.  

С Решение № 427 от 17.12.2020 г. 

КРС прие резултатите от 

проведените обществени 

консултации относно 

перспективите и условията за 

ползване на свободния ресурс в 

радиочестотен обхват 700 MHz. 

Изпълнявани са дейности, 

определени в Национална пътна 

карта за изпълнение на 

задълженията на Република 

България 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, включващи изменение на 

разрешението за ползване на 

индивидуално определен 

ограничен ресурс – радиочестотен 

спектър за осъществяване на 

електронни съобщения за наземно 

цифрово радиоразпръскване. 

https://crc.bg/files/URChS/ObstObsazhdane/20201217_Reshenie_427_700%20MHz.pdf
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С Решение № 158 от 09.04.2020 г. 

КРС прие изменение и допълнение 

на Техническите изисквания за 

работа на електронни съобщителни 

мрежи от  радиослужба 

радиоразпръскване и 

съоръженията, свързани с тях след 

проведена процедура по 

обществено обсъждане. 

4.3.Дейности, свързани с 

освобождаването на 2х45 

MHz в обхват 3600-3800 

MHz от ДП РВД.  

юни Целта е изпълнена. 

Приключен е процесът по 

преразпределение на 

радиочестотния спектър в лента 

3400-3800 MHz, като са осигурени 

370 MHz непрекъснат спектър за 

ползване на обхвата за 5G мрежи. 

4.4. Предоставяне на 

радиочестотен спектър в 

обхват 800 MHz (след  

провеждане на тестове за 

липса на смущения между 

бъдещите мрежи на 

предприятията и мрежите на 

МО).  

декември Изпълнението ще продължи и през 

2021 г. Тестове за липса на 

смущения между бъдещите мрежи 

на предприятията и мрежите на МО 

все още не са провеждани. 

Изпълнението продължава. 

4.5. Предприемане на 

действия във връзка с 

предоставяне за ползване на 

радиочестотен спектър в 

обхвати 2 GHz (сдвоените 

ленти 1920-1980 MHz и 

2110-2170 MHz). 

април Целта е изпълнена. 

Издадени са временни разрешения 

за тестване на нови технологии в 

обхват 2 GHz. 
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4.6. Провеждане на 

обществени консултации 

относно интереса на 

предприятията към 

ползването на обхват 26 

GHz. 

 

август Целта е изпълнена. 

С Решение № 283 от 6.08.2020 г. 

КРС прие изменение и допълнение 

на Техническите изисквания за 

работа на наземни мрежи, 

позволяващи предоставяне на 

електронни съобщителни услуги, с 

което определи условия за 

използване на обхват 26 GHz. 

 

С Решение № 428 от 17.12.2020 г. 

КРС откри процедура за 

провеждане на обществени 

консултации относно 

перспективите и условията за 

ползване на свободния ресурс в 

радиочестотен обхват 26 GHz. 

4.7. Допълнителни дейности  С Решение № 349 от 24.09.2020 г. 

КРС измени и допълни 

Техническите изисквания за работа 

на електронните съобщителни 

мрежи от радиослужби 

неподвижна-спътникова, 

подвижна-спътникова и 

съоръженията, свързани с тях, с 

оглед създаване на условия за 

експлоатация на системи на 

негеостационарна орбита, след 

проведена процедура по 

обществено обсъждане. 

С Протоколно решение от 15.10 са 

изменени образците на заявлението 

https://crc.bg/files/URChS/ObstObsazhdane/20201217_Reshenie_428_26%20GHz.pdf
https://crc.bg/files/URChS/ObstObsazhdane/20201217_Reshenie_428_26%20GHz_Pozicia.pdf
https://crc.bg/files/URChS/ObstObsazhdane/20201217_Reshenie_428_26%20GHz_Pozicia.pdf
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за издаване и изменение и/или 

допълнение на разрешение и 

типово Разрешение за ползване на 

спектър от мрежи от радиослужби 

неподвижна-спътникова, 

подвижна-спътникова. 

Изготвени становища и 

предложения по проекта на 

Решение на Министерския съвет за 

приемане на Актуализирана 

политика в областта на 

електронните съобщения на 

Република България 2019-2020 и 

Актуализиран национален план за 

широколентова инфраструкутра за 

достъп от следващо 

поколение.Актуализирана е 

информацията в честотната 

информационна система на 

Европейския съобщителен офис – 

EFIS (EСO Frequency Information 

System). 

5. 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. 

 

 

 

5.1. Анализ на 

необходимостта от 

изменение на подзаконовите 

актове. 

 

 

 

 

 

декември 

 

 

 

 

 

 

 

Целта е изпълнена. 

Извършен е анализ за 

необходимостта от изменение на 

Правилата за осъществяване на 

електронни съобщения чрез 

радиосъоръжения, които ползват 

радиочестотен спектър, който не е 

необходимо да бъде индивидуално 

определен. 

5.2. Изменение на декември Целта е изпълнена. 

https://crc.bg/files/Pravila_28_11_2019.pdf
https://crc.bg/files/Pravila_28_11_2019.pdf
https://crc.bg/files/Pravila_28_11_2019.pdf
https://crc.bg/files/Pravila_28_11_2019.pdf
https://crc.bg/files/Pravila_28_11_2019.pdf
https://crc.bg/files/Pravila_28_11_2019.pdf
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подзаконовите актове. С Решение № 283 от 6.08.2020 г. 

КРС прие изменение и допълнение 

на Техническите изисквания за 

работа на наземни мрежи, 

позволяващи предоставяне на 

електронни съобщителни услуги.  

С изменението и допълнението в 

българското законодателство се 

транспонираха разпоредбите на: 

- Решение за изпълнение  

(ЕС) 2020/636 на Комисията от 8 

май 2020 г. за изменение на 

Решение 2008/477/ЕО във връзка с 

актуализиране на съответните 

технически условия, приложими за 

радиочестотната лента 2500-2690 

MHz; 

-Решение за изпълнение (ЕС) 

2020/590 на Комисията от 24 април 

2020 г. за изменение на Решение 

(ЕС) 2019/784 във връзка с 

актуализиране на съответните 

технически условия, приложими за 

радиочестотната лента 24.25-27.5 

GHz. 

6.Дейности от компетенциите 

на КРС, свързани с 

въвеждане на решения, 

приети на Световната 

конференция по 

радиосъобщения, която се 

Насърчаване на 

устойчив 

конкурентен пазар и 

защита на 

потребителите. 

Стратегия за 

дейността на КРС 

за периода  

2019-2021 г. 

6.1. Участие в 

междуведомствена работна 

група по изменение на 

Националния план за 

разпределение на 

радиочестотния спектър. 

декември Изготвени са предложенията за 

изменение на Националния план за 

разпределение на радиочестотния 

спектър във връзка с изпълнение на 

решенията на WRC-19 и 

хармонизиране на разпределението 
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проведе през 2019 г. (WRC-

19). 

Изготвяне на предложения и 

становища във връзка с 

изменението. 

на спектъра с Европейската таблица 

за разпределение на 

радиочестотния спектър. 

Предложенията са представени в 

рамките на междуведомствена 

работна група.  

Изпълнението продължава. 

6.2. Анализ на 

необходимостта от 

изменение на подзаконовите 

актове. Изменение на 

подзаконови актове. 

 Извършен е анализ на 

необходимостта от изменение и 

допълнение на: 

- Техническите изисквания за 

работа на електронни 

съобщителни мрежи от 

спътникови радиослужби и 

съоръженията, свързани с тях; 

- Правилата за осъществяване на 

електронни съобщения чрез 

радиосъоръжения, които ползват 

радиочестотен спектър, който не 

е необходимо да бъде 

индивидуално определен; 

Технически изисквания за работа 

на електронни съобщителни мрежи 

от неподвижна радиослужба и 

съоръженията, свързани с тях. 

Изпълнението продължава. 

7. Подобряване на условията 

за инвестиране в мрежи и 

услуги, включително в 

мрежите с много голям 

капацитет. 

Насърчаване на 

устойчив 

конкурентен пазар и 

защита на 

потребителите  

Стратегия на КРС 

за периода  

2019-2021 г.  

Провеждане на процедури за 

разрешаване на спорове 

между мрежови оператори 

във връзка с достъпа до 

физическа инфраструктура 

по реда на Закона за 

декември Целта е изпълнена. 

Приемане на решения за 

разрешаване на спорове и даване на 

задължителни указания на 

мрежовите оператори. 

Приети са 10 решения за 

https://crc.bg/files/Pravila_28_11_2019.pdf
https://crc.bg/files/Pravila_28_11_2019.pdf
https://crc.bg/files/Pravila_28_11_2019.pdf
https://crc.bg/files/Pravila_28_11_2019.pdf
https://crc.bg/files/Pravila_28_11_2019.pdf
https://crc.bg/files/Pravila_28_11_2019.pdf
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електронните съобщителни 

мрежи и физическа 

инфраструктура. 

разрешаване на по спорове и е 

публикувана 1 позиция относно 

приложението на закона, 

https://crc.bg/bg/statii/1695/proceduri-

po-zesmfi  

8. Създаване на по-добри 

условия за крайните 

ползватели на услугата 

достъп до интернет. 

Насърчаване на 

устойчив 

конкурентен пазар и 

защита на 

потребителите 

Стратегия на КРС 

за периода  

2019-2021 г. 

Анализ на събраната 

информация за договорите и 

общите условия по 

отношение съобразяването 

им с изискванията на 

Регламент 2015/2120 и 

Позицията на КРС. 

декември Целта е изпълнена. 

Изготвен доклад за изпълнение на 

Регламент (ЕС) 2015/2120 г. 

(Регламент), приет с протоколно 

решение на КРС № 1 от  

25.06.2020 г. – докладът е изпратен 

на Европейската комисия и  

на органа на европейските 

регулатори в областта на 

електронните съобщения.  

Докладът е публикуван на интернет 

страницата на КРС.  

Анализът на събраната информация 

за договорите и общите условия 

показа, че мобилните предприятия 

са изпълнили изискванията на 

Регламента. Част от предприятията, 

предоставящи интернет чрез 

фиксирана мрежа имат известни 

неточности и отклонения от 

изискванията,   но като цяло 

изпълняват регламента. Предвид 

резултатите от анализа, няма 

основание за налагане на мерки от 

страна на КРС.  

https://crc.bg/bg/statii/1695/proceduri-po-zesmfi
https://crc.bg/bg/statii/1695/proceduri-po-zesmfi
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9. 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 на КРС 

за периода  

2019-2021 г.  

 

 

Завършване 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 

терминиране на гласови 

повиквания в индивидуални 

мобилни мрежи (пазар 2).  

 

април 

 

Целта е изпълнена. 

Проведени обществени 

обсъждания - с Решения на КРС № 

№ 103 и 104 от 12.03.2020 г. бяха 

открити процедури по обществено 

обсъждане на пазар 1 и на пазар 2. 

Общественото обсъждане се 

проведе в периода 19.03.2020 г. – 

21.04.2020 г.  

Извършени нотификации пред 

Европейската комисия - С 

Решения № № 215 и 216 от 

18.06.2020 г. КРС прие резултатите 

от проведените обществени 

обсъждания и нотифицира пред ЕК 

проектите на решения за 

определяне, анализ и оценка на 

пазар 1 и на пазар 2. ЕК откри 

преписки BG/2020/2256 и 

BG/2020/2257. 

Решения на КРС – С Решения № 

№ 265 и 266 от 23.07.2020 г. КРС 

прие окончателните решения по 

пазар 1 и пазар 2.  

10. 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.  

 

10.1. Разглеждане на 

внесено намерение за 

компенсиране на 

несправедливата финансова 

тежест от извършване на 

УПУ за 2019 г. 

април Целта е изпълнена.  

Изготвено е становище относно 

внесен референтен сценарий за 

изчисляване на нетните разходи от 

извършване на универсалната 

пощенска услуга през 2019 г. от 

„Български пощи” ЕАД. 

Становището е прието с Решение 
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№ 151 от 09.04.2020 г. 

10.2. 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 2019 г.” и 

провеждане на пазарни 

консултации по реда на чл. 

44, ал. 1 от ЗОП. 

март 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 2019 г.”. 

Докладът е приет от КРС с 

Протоколно решение № 4 от 

19.02.2020 г. 

10.3. Избор на изпълнител и 

възлагане изпълнението на 

обществената поръчка. 

май Целта е изпълнена  
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 
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пощенска услуга през 2019 г.” с 

изх. № Ре3-145/08.04.2020 г. 

Докладът е одобрен от 

Председателя на КРС на  

10.04.2020 г. 

10.4. Оценка за наличие и 

определяне размера на 

несправедливата тежест от 

извършване на УПУ за   

2019 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 2019 г. 

Докладът е приет с Решение № 326 

от 10.09.2020 г., а решението и 

материалите към него в изпълнение 

на чл. 29а, ал. 7 от ЗПУ са 

изпратени на МТИТС с писмо изх. 

№ 11-00-237/ 17.09.2020 г. 

11. Развитие на 

информационните 

технологии и електронните  

административни услуги на 

КРС чрез внедряване на 

информационни системи, 

ориентирани към бизнеса и 

гражданите, както и развитие 

и поддръжка на вътрешните  

електронни услуги.  

Устойчиво 

институционално 

развитие и  

международно 

партньорство  

Стратегия на КРС 

за периода  

2019-2021 г.  

Внедряване в реална 

експлоатация на системата 

за онлайн въпросници  

декември Целта е изпълнена. 

Внедрена и функционираща 

система -   С Решение № 

295/13.08.2020 г., във връзка с 

постъпило искане от ЕК, КРС 

задължи предприятията, 

предоставящи широколентов 

достъп до интернет да предоставят 

информация за дейността си към 

01.07.2020 г. чрез електронната 

система за онлайн въпросници на 

КРС. Въведената и обобщена през 

системата информация е 

предоставена на ЕК. 
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декември 

 

КРС е кандидатствала с проект 

„Изграждане и развитие на 

информационните системи и 

регистри на КРС за подобряване на 

дейностите по регулиране и 

контрол и повишаване на 

качеството на административното 

обслужване“  пред Оперативна 

програма „Добро 

управление“ (ОПДУ). Проектът е 

одобрен  и във връзка с това , с 

ОПДУ е сключен административен 

договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № 

BG05SFOP001-1.010-0001-

С01/08.06.2020 г. За изпълнението 

на проекта са сключени договори 

по реда на ЗОП с № № 03-08-

46/10.09.2020 г., 03-08-

60/15.10.2020 г., 03-08-

61/15.10.2020 г. и 03-08-

62/15.10.2020 г. Окончателното 

изпълнение на четирите договора 

ще приключи до края 2021 г. 

Изпълнението продължава. 

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 Целта е изпълнена. 

Проведени срещи – През 2020 г. 

не са провеждани двустранни 

срещи с НРО на държавите членки 

поради пандемията от COVID-19.  

Проведени семинари по 

специфични тематики – КРС 
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участва във виртуални семинари с 

участието на НРО, както следва:  

 уебинар на ICANN за 

въздействието на 5G 

технологиите върху DNS и IP, 

проведен за членовете на 

FRATEL на 19.05.2020 г.; 

 семинари за ръководители на 

НРО, проведени в рамките на 3-

то и 4-то пленарни заседания на 

Съвета на регулаторите на 

BEREC за 2020 г. В семинарите 

за ръководители са разгледани 

въпроси относно  бъдещата 

работа на BEREC, предвид 

поуките от кризата от COVID-

19 и най-добрите практики в 

държавите членки по 

отношение на устойчивостта на 

сектора на електронни 

съобщения, енергийната 

ефективност на електронните 

съобщителни мрежи и 

въздействието им върху 

околната среда; 

 семинар, във връзка с онлайн 

проучване на ЕК  относно 

тенденции на пазара за 

доставяне и предлагане на 5G, и 

отворени мрежи с радиодостъп, 

проведен виртуално на 

16.12.2020 г.  
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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 проявите на 

високо ниво на 

специализираните световни 

и европейски организации, 

сред които ITU, UPU, ETSI, 

FRATEL и др.  

Активно участие в срещите 

за 2020 г. и в процеса на 

вземане на решения на 

Генералната асамблея на 

IRG, Пленарните заседания 

на Съвета на регулаторите 

на BEREC, Управителния 

комитет на Службата на 

BEREC, включително в 

проведените семинари на 

високо ниво, както и в 

Пленарните заседания на 

ERGP. 

декември 

 
Целта е изпълнена. 

Проведени срещи, изготвени 

доклади и позиции – През 2020 г. 

КРС активно участва в срещите на 

високо ниво на специализираните 

световни и европейски 

организации, както следва: 

 4
-те

 редовни Генерални 

асамблеи на IRG и пленарни 

заседания на Съвета на 

регулаторите на Управителния 

съвет на Службата на BEREC, 

проведени на 5-6 март, 11-12 

юни, 30 септември - 2 октомври 

и 9-11 декември 2020 г. Във 

връзка с това участие КРС е 

приела съответни свои позиции 

с протоколни решения №№ 

2/27.02.2020 г., 1/04.06.2020 г.,  

1/24.09.2020 г. и 1/03.12.2020 г.;  

 извънредно виртуално пленарно 

заседание на Съвета на 

регулаторите на 15.07.2020 г., в 

рамките на което е обсъден 

проект на принос на BEREC във 

връзка със стартираните 

обществени консултации на EK 

относно Акта за цифрови 

услуги; 

 виртуалните заседания на 

Световния симпозиум на 

регулаторите (GSR-20) на 
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30.06.2020 г. и 01.09.2020 г. Във 

връзка с консултациите за 

Насоки за най-добра практика 

на GSR-20 е изготвен принос от 

КРС: https://www.itu.int/en/ITU-

D/Conferences/GSR/2020/Docum

ents/Bulgaria_contribution-GSR-

20.pdf; 

 заключителната седмица на 

виртуалния Форум на 

Световната среща на върха по 

въпросите на информационното 

общество (WSIS) за 2020 г., 

проведена виртуално в периода 

7-10 септември, в рамките на 

която бяха проведени семинари 

относно значението на 

широколентовия достъп и 

приложението на изкуствения 

интелект за осигуряване на 

надеждно здравеопазване;  

 Министерска кръгла маса 

относно ролята на цифровите 

технологии по време и след 

пандемията от COVID-19, 

проведена в периода 20-22 

октомври 2020 г. по време на 

ITU Virtual Digital World 2020; 

 18
-то

 годишно виртуално 

заседание на FRATEL, 

проведено на 03.12.2020 г., под 

общата тема за 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/2020/Documents/Bulgaria_contribution-GSR-20.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/2020/Documents/Bulgaria_contribution-GSR-20.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/2020/Documents/Bulgaria_contribution-GSR-20.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/2020/Documents/Bulgaria_contribution-GSR-20.pdf
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предизвикателствата пред 

ценовото регулиране с оглед 

развитието на инвестициите, 

технологичните иновации и 

конкуренцията; 

 2
-те

 Пленарни заседания на 

ERGP, проведени на 25.06.2020 

г. и на 27.11.2020  г. Във връзка 

с това участие КРС е приела 

съответни свои позиции с 

протоколни решения №№ 

1/18.06.2020 г.,  1/26.11.2020 г.  

 75
-та

 и 76
-та

 Генерална асамблея 

на ETSI (1-2 декември 2020 г. ), 

разглеждащи основни  въпроси, 

отнасящи се до дейността и 

стратегията на института и 

неговото финансиране. КРС 

участва в две срещи на 

Националните 

стандартизационни 

организации за ETSI, където се 

предостави информация и бяха 

разгледаха теми от взаимен 

интерес. 

14. Повишаване на 

административния капацитет.  

Устойчиво 

институционално 

развитие и 

международно 

партньорство  

Стратегия на КРС 

за периода  

2019-2021 г.  

14.1. Подобряване условията 

на труд 

декември Считано от 1 януари 2020 г., са 

увеличени възнагражденията на 

служителите от администрацията 

на КРС в съответствие с 

получените годишни оценки по 

Наредба за условията и реда за 

оценяване изпълнението на 
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служителите в държавната 

администрация (НУРОИСДА). 

По-малко е текучеството на 

служители през 2020 год. спрямо 

предходната година. 

14.2. Повишаване и 

поддържане квалификацията 

на служителите  

декември 

 

Общият брой на обучените през 

2020 г. служители на различни 

теми и в различни организации е 

269. Темите са разпределени в 

следните области: 

- Информационни технологии –  

97 обучения; 

- Право – 80 обучения; 

- Управление – 74 обучения; 

- Финанси, счетоводство и одит –  

6 обучения; 

Специализирано – 12 бр. обучения. 

14.3. Механизъм за 

мониторинг на 

организираните обучения 

декември 

 

През месец декември 2020 г. е 

подготвена и изпратена до 

служителите на КРС нова анкетна 

карта – в електронен вид, за 

получаване на обратна информация 

от участниците в обученията през 

2020 г. 

Организирано е попълването й от 

служителите – в срок до 

15.01.2021г. 

 


