
 

 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР И ОЦЕНКА НА ПРИОРИТЕТНИ ИНВЕСТИЦИОННИ 

ПРОЕКТИ В СИСТЕМАТА НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 

СЪОБЩЕНИЯТА, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ 

БЮДЖЕТ 

 

Критериите за подбор и оценка на приоритетни инвестиционни проекти, 

финансирани със средства от държавния бюджет, за системата на Комисията за 

регулиране на съобщенията (КРС/Комисията), се утвърждават на основание Раздел III.1 

от Указания БЮ № 5/04.10.2021 г. на Министерството на финансите за подготовката и 

представянето на годишните проекти на бюджет на ПРБ за 2022 г. и на актуализираните 

им бюджетни прогнози за 2023 и 2024 г. 

Критериите се прилагат за приоритетни инвестиционни проекти на Комисията за 

придобиването на дълготрайни активи или извършването на основен ремонт на 

дълготрайни материални активи със сметна стойност над 1 000 000 лв. поотделно. 

Критерии за подбор и оценка на приоритетни инвестиционни 

проекти 
1. Датата на възникване на ангажимента за КРС, за осъществяването на проекта: 

 Преходен инвестиционен проект – КРС е поела ангажимент в рамките на 

предходна бюджетна година или на текущия бюджет, като може да предстои 

поеменато на ангажимента до края на текущата бюджетна година; 

 Нов инвестиционен проект – Комисията планира да поеме съответния 

ангажимент в рамките на следващите бюджетни години. 

2. Степен на готовност за изпълнение на приоритетния инвестиционен проект – 

преценява се на кой етап е инвестиционният проект: 

 Проучване и задание – първа фаза от инвестиционния цикъл; 

 Проектиране - втора фаза от инвестиционния цикъл, в случай че е приложимо; 

 Строителство - трета фаза от инвестиционния цикъл, в случай че е приложимо; 

 Окончателно плащане и въвеждане в експлоатация - четвърта фаза от 

инвестиционния цикъл. 

3. Целесъобразност на инвестиционния проект – степен на съответствие на проектът 

със стратегическите цели на Комисията. 

4. Реалистичност на инвестиционния проект – степен на осъществимост в рамките 

на инвестиционния цикъл. Колкото по-кратък е хоризонтът на изпълнение на проекта, 

толкова по-висока е оценката 

5. Обвързаност с нормативен акт и/или стратегически документ и програма – 

степенуването се извършва в зависимост от тежестта на нормативния акт, от който 

произтича задължението за изпълнение на проекта. 

6. Дългосрочни ползи от проекта – степенува се кръгът от лица, които ще получат 

ползи от осъществяването на проекта. 

 

 


