
ПРАВОМОЩИЯ, ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА 
СЪОБЩЕНИЯТА (КРС) 

 
I. КРС изпълнява законовите, подзаконовите нормативни актове в областта на електронните 
съобщения, както и политиката в електронните съобщения, политиката по планиране и 
разпределение на радиочестотния спектър, политиката по пощенските услуги и 
удостоверителните услуги, свързани с електронния подпис, при съобразяване с принципите на 
законоустановеност, предвидимост, прозрачност, публичност, консултативност, 
равнопоставеност и пропорционалност. 
 
II. КРС извършва регулиране и контрол при осъществяването на електронните съобщения по 
реда, предвиден в Закона за електронните съобщения, като: 

1. Определя съответните пазари на електронни съобщителни мрежи и услуги. 
2. Проучва, анализира и изготвя оценка относно нивото на конкуренция на съответните 

пазари на електронни съобщителни мрежи и услуги. 
3. Определя предприятия със значително въздействие върху пазара. 
4. Налага, продължава, променя или отменя специфични задължения на предприятията 

със значително въздействие на пазара. 
5. Възлага предоставянето на универсална услуга. 
6. Изготвя, приема и актуализира регулаторна политика за ползването на номера, адреси 

и имена за осъществяване на електронни съобщения. 
7. Изготвя и предоставя за издаване или приемане от компетентните държавни органи 

проектите на подзаконови нормативни административни актове, предвидени в ЗЕС. 
8. Издава, изменя, допълва, прехвърля, спира, прекратява или отнема разрешения за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс. 
9. Издава и преустановява действието на временни разрешения за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс. 
10. Издава, изменя, допълва, прехвърля, спира, прекратява или отнема разрешения за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс за осъществяване на 
електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово 
радиоразпръскване след решение на Съвета за електронни медии. 

11. Извършва проучване и предоставя информация на Съвета за електронни медии за 
техническите параметри за наземно аналогово радиоразпръскване на радио-и 
телевизионни програми, за посочени от Съвета за електронни медии населено място, 
регион или за цялата страна, включително свободни радиочестоти, допустими 
мощности на излъчване, възможни точки на излъчване, както и друга необходима 
техническа информация. 

12. Изготвя, приема и актуализира Националния номерационен план и предоставя за 
ползване, резервира и отнема номера, адреси и имена. 

13. Представлява Република България в международните организации на регулаторните 
органи в областта на електроните съобщения. 

14. 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, които имат отношение 
към електронните съобщения. 

15. Води, предвидените в ЗЕС регистри и извършва обществени обсъждания, консултации 
и допитвания, в предвидените от закона случаи. 

16. Разрешава спорове между предприятия и разглежда жалби на крайни потребители в 
случаите, предвидени от ЗЕС. 

17. КРС насърчава развитието на конкуренцията при предоставяне на електронни 
съобщителни мрежи и услуги като прилага регулаторни мерки, ограничаващи 
възможностите за възпрепятстване на конкуренцията, отстранява пречки и бариери за 
конкуренцията в рамките на своята компетентност, третира равнопоставено всички 
предприятия, предоставящи електронни съобщения и поддържа взаимно 
сътрудничество с другите регулаторни органи и Европейската комисия за развитие на 
последователна регулаторна практика и прилагане на европейското право. 

18. КРС управлява радиочестотния спектър като изготвя и обнародва в „Държавен вестник” 
регулаторната политика за управлението му, предоставя за ползване радиочестоти и 
радиочестотни ленти за осъществяване на електронни съобщения, определя конкретни 
технически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи и съоръженията, 



осъществява международното координиране на радиочестотите и радиочестотните 
ленти, осъществява национално координиране на радиочестотите и радиочестотните 
ленти с всички заинтересовани държавни органи с цел осигуряване безопасността на 
въздухоплаването и корабоплаването и защита на националната сигурност и отбраната. 

19. Контролира ефективното използване на радиочестотния спектър и/или източниците на 
радиосмущения в радиочестотния спектър за граждански нужди. 

20. Контролира спазването на международно определените процедурни правила за 
радиослужбите и предоставя за ползване разпределените радиосъоръжения за 
любителската радиослужба и слушателските опознавателни знаци. 

21. Осигурява условия за осъществяване на електронни съобщения за целите на морксото 
и въздушното търсене и спасяване, както и за разпространяване на текуща информация 
за осигуряване безопасност на корабоплаването и въздухоплаването и на сухопътния 
транспорт. 

22. Участва съвместно с председателя на Държавната агенция за информационни 
технологии и съобщения в работата на международните организации, свързани с 
управлението на радиочестотния спектър. 

23. Комисията създава и поддържа публични регистри на предприятията: 
• уведомили комисията за намеренията си да осъществяват обществени електронни 

съобщения; 
• които имат разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс; 
24. Комисията публикува прилагането на: 
• нормативните актове в областта на електронните съобщения; 
• принципите и правилата на ценообразуването; 
• качеството на услугите; 
• конкретните условия за ползване на ограничен ресурс; 
• изискванията за предоставяне на универсалната услуга; 
25. Комисията изготвя годишен доклад, който предоставя на Народното събрание, 

президента на републиката и Министерския съвет, който съдържа: 
• анализ на предоставянето на универсалната услуга и степен на задоволеност и 

качество; 
• разпределение на предоставения за ползване индивидуално определен ограничен 

ресурс и механизми за ефективното му използване; 
• разпределение на номерата от Националния номерационен план; 
• оценка за развитието на конкуренцията на пазарите на електронни съобщителни мрежи 

и услуги; 
• финансово състояние и институционално развитие на комисията и нейната 

администрация; 
• отчет на изпълнението на дейностите от предходната година 

 
III. КРС регулира и контролира предоставянето на пощенски услуги по ред, определен в Закона 
за пощенските услуги, като: 

1. Осигурява условия за извършване на универсалната пощенска услуга на територията 
на страната. 
2. Осигурява условия за конкуренция на пощенския пазар и равнопоставеност на 
пощенските оператори. 
3. Разработва проекти на нормативните актове, предвидени в този закон, и ги предлага на 
председателя на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения. 
4. Издава, изменя, допълва, спира, прекратява и отнема лицензии за универсална 
пощенска услуга. 
5. Издава удостоверения за регистрация за извършване на неуниверсални пощенски 
услуги. 
6. Защитава интересите на потребителите на пощенски услуги. 
7. Определя с решение мерки за опазване тайната на кореспонденцията и осъществява 
контрол по тяхното изпълнение. 


