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Цели на администрацията за 2020 г.  

 

Наименование на администрацията:  Комисия за регулиране на съобщенията 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Цел за 2020 г. Стратегическа цел 
Стратегически 

документ 
Дейности 

Срок 
/месец през 

2020 г./ 
Очакван резултат 

Индикатор за 

изпълнение 

 
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. 
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. 
 

   юли  Облекчаване и 

хармонизиране на 

регулаторната намеса. 
Осигуряване на  

недискриминационно 

третиране на всички 

участници на пазара. 

Изготвени позиции, 

становища и доклади 
 
Проведени работни 

срещи 

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. 

1.1.Изготвяне на 

предложения за промени в 

нормативната уредба, 

участие в работни срещи и 

изготвяне на позиции, 

свързани с работата по 

изготвяне на законовите 

промени. 
1.2. Изготвяне на промени в 

подзаконовата нормативна 

уредба относно 

потребителската защита. 
 

декември Съответствие на 

подзаконовата 

нормативна уредба с 

разпоредбите на 

Кодекса и със ЗЕС 

Изготвени 

предложения, 

становища и доклади 
 
Проведени срещи 
 
Проведени  

обществени 

обсъждания  
 
Изменения на 

подзаконови 

нормативни актове 
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3. Осигуряване на 

условия за въвеждане 

на 5G мрежи 

Насърчаване на 

устойчив 

конкурентен пазар и 

защита на 

потребителите 

Концепция за 

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. 

Разработване на проект на 

5G пътна карта (с участие 

на други заинтересовани 

ведомства) 

декември Осигуряване на 

условия за навлизане 

на пазара на нови 

технологии и услуги в 

интерес на крайните 

потребители 

Изготвен проект на 

5G пътна карта  

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 

Насърчаване на 

устойчив 

конкурентен пазар и 

защита на 

потребителите 

Стратегия на КРС 

за периода 2019-

2021 г. 

4.1. Стартиране на 

състезателна процедура за 

придобиване на 

радиочестотен спектър в 

обхвати 1500 MHz, 2600 

MHz, 3400-3600 MHz и 

3600-3800 MHz 

април Осигуряване на 

условия за навлизане 

на пазара на нови 

технологии и услуги в 

интерес на крайните 

потребители 

Проведени 

състезателни 

процедури 
 
Предоставен 

радиочестотен 

спектър 
 
Издадени 

разрешения 
4.2. Стартиране на 

състезателна процедура 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 

Проведени 

състезателни 

процедури 
 
Предоставен 

радиочестотен 

спектър 
 
Издадени 

разрешения 
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и прозрачен диалог със 

заинтересованите 
4.3. Дейности, свързани с 

освобождаването на 2х45 

MHz в обхват 3600-3800 

MHz от ДП РВД 

юни  Осигуряване на 

условия за навлизане 

на пазара на нови 

технологии и услуги в 

интерес на крайните 

потребители 

Проведени 

състезателни 

процедури 
 
Предоставен 

радиочестотен 

спектър 
 
Издадени 

разрешения 
4.4. Издаване на временни 

разрешения за провеждане 

на тестове в обхват 800 

MHz (след  като мобилните  

предприятия и МО се 

споразумеят за условията за 

провеждане на тестовете) 

декември Осигуряване на 

условия за навлизане 

на пазара на нови 

технологии и услуги в 

интерес на крайните 

потребители 

 

 
Издадени 

разрешения 

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 Осигуряване на 

условия за навлизане 

на пазара на нови 

технологии и услуги в 

интерес на крайните 

потребители 

Предоставен 

радиочестотен 

спектър 
 
Изменени 

разрешения 
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4.6. Провеждане на 

обществени консултации 

относно интереса на 

предприятията към 

ползването на обхват 26 

GHz 

август Осигуряване на 

условия за навлизане 

на пазара на нови 

технологии и услуги в 

интерес на крайните 

потребители 

Проведени 

обществени 

консултации 
 
Анализ на 

необходимостта от 

изменение на 

подзаконови 

нормативни актове 
 
Подзаконови 

нормативни актове: 

 Разработени 

 Приети 

 Обнародвани 
 
Издадени, изменени, 

допълнени и отнети 

разрешения за 

ползване на 

индивидуално 

определен ограничен 

ресурс – 

радиочестотен 

спектър 
 

 
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 на КРС 

за периода 2019-

2021 г. 

5.1. Анализ на 

необходимостта от 

изменение на подзаконовите 

актове. 
 

декември Осигуряване на 

хармонизирано 

използване на РЧС в 

съответствие с 

европейските норми. 

Подзаконови 

нормативни актове: 

 Разработени 

 Приети 

 Обнародвани 
5.2. Изменение на 

подзаконовите актове. 



5 

 

1 2 3 4 5 6 7 
6. 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 на КРС 

за периода 2019-

2021 г. 

6.1. 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 
 
Изменение на 

подзаконови актове 

при необходимост 

6.2. Анализ на 

необходимостта от 

изменение на подзаконовите 

актове. Изменение на 

подзаконови актове. 
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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 

електронните съобщителни 

мрежи и физическа 

инфраструктура 

декември  Подобряване на 

условията за 

инвестиране в мрежи с 

много голям капацитет 

посредством 

улесняване и 

стимулиране на 

разполагането на 

високоскоростни 

електронни 

съобщителни мрежи 

чрез насърчаване на 

съвместното 

използване на 

съществуващата 

физическа 

инфраструктура и 

създаване на условия за 

по-ефикасно и с по-

ниски разходи 

изграждане на нова 

физическа 

инфраструктура. 

Решения на КРС 

 

 

Изготвени 

предложения, 

становища и доклади 
 

 

 

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 на 

съобразяването им с 

изискванията на Регламент 

2015/2120 и Позицията на 

КРС.  

декември  Облекчаване и 

хармонизиране на 

регулаторната намеса. 
 

Предложение за 

предприемане на 

мерки от страна на 

КРС  въз основа на 

резултатите от 

анализа 
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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  Свеждане на 

регулаторната намеса 

до минимално 

необходимото. 

  

 Осигуряване на 

условия за развитие на 

конкуренцията. 
 

Проведени 

обществени 

обсъждания  
 
Извършени 

нотификации пред 

Европейската 

комисия 
 
Решения на КРС 

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 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 2019 г., при 

наличие на такава. 

Изготвени становища 

за приложимостта на 

референтния 

сценарий за 

изчисляване на 

нетните разходи от  

извършване на УПУ 

и относно наличието 

несправедлива 

финансова тежест от 

наложеното 

задължение за 

извършване на УПУ 
 
Изготвено 

предложение за 

размера на 

несправедливата 

финансова тежест от 

извършване на УПУ 
 
Решения на КРС 

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 
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10.3. Избор на изпълнител и 

възлагане изпълнението на 

обществената поръчка. 

май 

10.4.  Оценка за наличие и 

определяне размера на 

несправедливата тежест от 

извършване на УПУ за 2019 

г. 

октомври 

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 Автоматизиране на 

процесите по 

попълване, изпращане, 

приемане и обработка 

на информацията, 

постъпваща в КРС, 

необходима за 

изпълнение на 

регулаторните й 

функции. 

Внедрена и 

функционираща 

система 
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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 Обмяна на 

информация за 

конкретни стратегии и 

механизми за активно 

сътрудничество в 

рамките на съвместни 

проекти в областта на 

регулирането на 

електронните 

съобщения, 

провеждане на 

съвместни 

консултации. 

Проведени срещи 
 
Проведени 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 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 Надграждане на 

административния 

капацитет. 
 
Прилагане на доказани 

международни и 

европейски практики. 
 

Проведени  срещи, 

изготвени доклади и 

позиции 
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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 Подобрена материална 

база и условия на труд 

във връзка с трудовите 

и служебните 

правоотношения на 

служителите 
 

 

 

 

 

Изготвени доклади и 

заповеди 
 

   

 

14.2. Повишаване и 

поддържане 

квалификацията на 

служителите 

декември Поддържане актуални 

знанията на 

служителите, 

повишаване на 

квалификацията и 

разширяване на 

компетентността им 

Изготвени доклади за 

идентифициране на 

потребностите  
 
Брой проведени 

обучения и семинари 
 
Брой получени 

сертификати 
14.3. Механизъм за 

мониторинг на 

организираните обучения 

декември Прилагане на 

механизми за 

мониторинг на 

организираните 

обучения 
 

Изследване на ефекта 

от проведените 

обучения на база 

обобщени анкетни 

карти 

 

 


