
Функции на КРС: 

 

Комисията: 

1. осъществява функции по регулиране и контрол при осъществяването на електронни 

съобщения по Закона за електронните съобщения и на пощенски услуги по Закона 

за пощенските услуги; 

2. е надзорен орган по Закона за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги и по Регламент (ЕС) № 910/2014 относно електронната 

идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на 

вътрешния пазар; 

3. е орган по спорове по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа 

инфраструктура и контролен орган по същия закон относно достъпа до физическа 

инфраструктура, включително до такава в сгради; 

4. осъществява функциите на национален регулаторен орган по Регламент (ЕС) № 

531/2012 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките 

на Съюза, по Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2286 за определяне на подробни 

правила относно прилагането на политика за справедливо ползване и относно 

методиката за оценяване на устойчивостта на премахването на надценките на 

дребно за роуминг, както и относно заявлението, което се подава от доставчика на 

роуминг за целите на тази оценка и по Регламент (ЕС) 2015/2120 за определяне на 

мерки относно достъпа до отворен интернет и цените на дребно за регулирани 

комуникации в рамките на ЕС. 

 

 Правомощия на председателя на КРС: 

1. представлява комисията или оправомощава лица, които да я представляват; 

2. организира и ръководи дейността на комисията; 

3. насрочва, предлага проект за дневен ред и ръководи заседанията на комисията; 

4. упражнява функциите на орган по назначаването по отношение на държавните 

служители и на работодател по отношение на служителите, работещи по трудово 

правоотношение в администрацията на комисията; 

5. организира и отговаря за изпълнението на бюджета на комисията. 

6. създава, преобразува и закрива отдели и сектори;  

7. утвърждава щатното разписание и длъжностните характеристики на главния 

секретар и на длъжностите, които са му непосредствено подчинени;  

8. информира обществеността за дейността на комисията;  

9. сключва договори, необходими за дейността на комисията, или упълномощава 

лица, които да изпълняват тези функции;  

10. командирова членовете на комисията в страната и в чужбина;  



11. командирова служителите от администрацията в страната и в чужбина или 

упълномощава лица, които да изпълняват тези функции 

 

 Информация за правомощията на КРС 

1. определя съответните пазари на електронни съобщителни мрежи и/или услуги, 

подлежащи на регулиране по Закона за електронните съобщения; 

2. проучва, анализира и изготвя оценка относно нивото на конкуренция на 

съответните пазари на електронни съобщителни мрежи и/или услуги; 

3. определя предприятия, които имат значително въздействие върху съответния пазар 

на електронни съобщения; 

4. налага, продължава, изменя или отменя специфични задължения на предприятията, 

определени като предприятия със значително въздействие върху пазара, за 

постигане на целите на Закона за електронните съобщения; 

5. по изключение налага обосновани и пропорционални временни специфични 

задължения в случаите, предвидени в Закона за електронните съобщения; 

6. възлага предоставянето на универсална услуга; 

7. изготвя, приема и актуализира регулаторна политика за ползването на номера, 

адреси и имена за осъществяване на електронни съобщения; 

8. изготвя и приема общи и нормативни административни актове, свързани с 

правомощията ѝ, в случаите, предвидени в Закона за електронните съобщения; 

9. изготвя, приема или предоставя за приемане от компетентните държавни органи 

подзаконовите нормативни актове в случаите, предвидени в Закона за електронните 

съобщения; 

10. издава, изменя, допълва, прехвърля, спира, прекратява или отнема разрешения за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс; 

11. издава и преустановява действието на временни разрешения за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс; 

12. издава, изменя, допълва, прехвърля, спира, прекратява или отнема разрешенията за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс за осъществяване на 

електронни съобщения чрез налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за 

наземно аналогово радиоразпръскване след решение на Съвета за електронни 

медии; 

13. извършва проучване и предоставя информация на Съвета за електронни медии за 

техническите параметри, необходими за наземно аналогово радиоразпръскване на 

радио- и телевизионни програми, за посочени от Съвета за електронни медии 

населено място, регион или за цялата територия на Република България, 

включително свободни радиочестоти, допустими мощности на излъчване, 

възможни точки на излъчване, както и друга необходима техническа информация; 

14. изготвя, приема и актуализира Националния номерационен план; 



15. предоставя за ползване, резервира и отнема номера, адреси и имена; 

16. контролира ефективното използване на номерата от Националния номерационен 

план; 

17. съдейства за предоставянето от международни организации на номера, адреси и 

имена за електронните съобщения в Република България; 

18. съдейства при хармонизирането на определени номера или номерационни обхвати в 

рамките на Европейския съюз за насърчаване функционирането на вътрешния пазар 

и развитието на общоевропейските електронни съобщителни услуги; 

19. представлява Република България в международните организации на регулаторните 

органи в областта на електронните съобщения; 

20. участва в работата на Органа на европейските регулатори в областта на 

електронните съобщения и съдейства за координирано и последователно 

регулиране; 

21. разглежда случаи на неспазване на изискванията за осигуряване на сигурност и 

цялост на обществените електронни съобщителни мрежи и/или услуги; 

22. изпълнява функциите на национална организация по стандартизация пред 

Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията (ETSI) и участва в 

работата на техническите комитети по стандартизация в Република България, 

имащи отношение към електронните съобщения; 

23. води предвидените в Закона за електронните съобщения и в Закона за пощенските 

услуги регистри; създава, поддържа и публикува доверителни списъци на лицата, 

предоставящи удостоверителни услуги и квалифицирани удостоверителни услуги; 

24. извършва обществени обсъждания, консултации и допитвания в случаите и по 

процедурите, предвидени в Закона за електронните съобщения; 

25. разрешава спорове между предприятия, както и спорове по Закона за електронните 

съобщителни мрежи и физическа инфраструктура; 

26. разглежда жалби на крайни потребители в случаите, предвидени в Закона за 

електронните съобщения; 

27. осигурява условия за извършване на универсалната пощенска услуга на 

територията на цялата страна; 

28. осигурява условия за ефективна конкуренция на пазара на пощенски услуги и 

равнопоставеност на пощенските оператори; 

29. издава, изменя, допълва, спира, прекратява и отнема индивидуални лицензии за 

извършване на универсалната пощенска услуга, извършване на услуги, включени в 

обхвата на универсалната пощенска услуга, извършване на пощенски парични 

преводи; 

30. защитава интересите на потребителите на пощенски услуги; 

31. определя мерки за опазване тайната на кореспонденцията и осъществява контрол по 

тяхното изпълнение; 



32. определя съответстващи на действащите български и европейски стандарти 

нормативи за качеството на универсалната пощенска услуга и ефикасността на 

обслужване и осигурява за своя сметка ежегодно извършване на измерването на 

изпълнението им от независима организация; 

33. приема система за образуване на пощенските кодове на мрежата на пощенския 

оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга; 

34. може да отправя до пощенските оператори обосновани писмени искания за 

предоставяне на информация, включително финансова, в съответните обем, срок и 

подробности, необходима за изпълнение на регулаторните ѝ функции, като 

гарантира опазването ѝ, ако тя е търговска тайна на оператора; 

35. разработва и приема критерии за определяне труднодостъпност на районите в 

страната и селищата в тях; 

36. разработва методика за изчисляване на нетните разходи от извършване на 

универсалната пощенска услуга;  

37. разработва нормативи за определяне на гъстотата на точките за достъп до 

пощенската мрежа на пощенския оператор със задължение за извършване на 

универсалната пощенска услуга, така че да съответстват по брой и гъстота на 

нуждите на потребителите;  

38. разработва методика за определяне достъпността на цената на универсалната 

пощенска услуга;  

39. съгласува цената на универсалната пощенска услуга по видове услуги; 

40. съгласува представената от пощенския оператор със задължение за извършване на 

универсалната пощенска услуга система за разпределение на разходите по видове 

услуги; определя процедура за реда и сроковете за съгласуването ѝ; 

41. предлага на министъра на финансите да включи размера на компенсацията за 

наличието на несправедлива финансова тежест от извършването на универсалната 

пощенска услуга в проекта на закон за държавния бюджет на Република България 

за следващата календарна година; 

42. дава становище по спорове между потребители и пощенски оператори по предявени 

рекламации във връзка с извършването на пощенски услуги; 

43. съгласува предоставените от пощенските оператори общи условия на договора с 

потребителите; 

44. разработва съгласувано с Комисията за защита на конкуренцията проект на наредба 

за правилата за осигуряване на достъп до мрежата на пощенския оператор със 

задължение за извършване на универсалната пощенска услуга и за правилата за 

образуване на цените за осигуряване на достъпа;  

45. съгласува цените за осигуряване на достъп до мрежата на пощенския оператор със 

задължение за извършване на универсалната пощенска услуга; 

46. предоставя след мотивирано писмено искане от министъра на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията информация, необходима за 

провеждане на държавната политика в областта на пощенските услуги. 



47. упражнява правомощията на надзорен орган по Закона за електронния документ и 

електронните удостоверителни услуги и Регламент (ЕС) № 910/2014 относно 

електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни 

трансакции на вътрешния пазар; 

48. изпълнява правомощията на контролен орган по Закона за електронните 

съобщителни мрежи и физическа инфраструктура относно достъпа до физическа 

инфраструктура, включително до такава в сгради; 

49. изпълнява правомощията на национален регулаторен орган по Регламент (ЕС) № 

531/2012 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките 

на Съюза, по Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2286 за определяне на подробни 

правила относно прилагането на политика за справедливо ползване и относно 

методиката за оценяване на устойчивостта на премахването на надценките на 

дребно за роуминг, както и относно заявлението, което се подава от доставчика на 

роуминг за целите на тази оценка и по Регламент (ЕС) 2015/2120 за определяне на 

мерки относно достъпа до отворен интернет и цените на дребно за регулирани 

комуникации в рамките на ЕС 

 


