
 
 
 
К О М И С И Я  З А  Р Е Г У Л И Р А Н Е  Н А  С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А 

      
 

 
РЕШЕНИЕ № 153 

 
  от 19 април 2018 г. 

 
 

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, във връзка с 
чл. 85 от Устройствения правилник на Министерски съвет и на неговата администрация  

 
 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 
          РЕШИ: 
 

            
1.   Приема проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на 

Наредба за отговорността и прекратяването на дейността  на доставчиците на 
удостоверителни услуги, съгласно Приложението към настоящото решение.  

2. Открива процедура за обществено обсъждане на проекта на по т. 1. 
3. Проектът по т. 1, заедно с мотивите, извършената предварителна оценка на 

въздействието и становището  на дирекция „Модернизация на администрацията“ към 
Министерски съвет да се публикуват на страницата на Комисията за регулиране на 
съобщенията в интернет и на  Портала за обществени консултации.  

4. Определя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на съобщението по 
т. 3 за откриване на процедура за обществено обсъждане на проекта по т. 1, в който 
заинтересованите лица могат да представят писмени становища по изготвения проект.  
 
 
Мотиви: 

Съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), КРС следва да 
проведе обществено обсъждане на акта, като се публикуват мотивите, съответно 
доклада и предварителната оценка на въздействието, както и становището на 
дирекцията на МС (чл. 85, ал. 1 от УПМСНА) на интернет-страницата на КРС и на 
Портала за обществени консултации.  
        Със Закона за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и 
електронния подпис (сега Закон за електронния документ и електронните 
удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ), обнародван в Държавен вестник бр.85 от 
24.10.2017 г. са предвидени мерки по прилагането на Регламент (ЕС) № 910/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната 
идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния 
пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО. 
       Съгласно чл. 21, ал.5 и чл. 23а от ЗЕДЕУУ, следва да бъде приета  наредба на 
Министерския съвет по предложение на Комисията за регулиране на съобщенията, 
която да доуреди условията и реда за поддържане на финансовите средства от 
доставчиците на удостоверителни услуги и/или на застраховката за покриване на 
вредите от неизпълнение на задълженията им, както и да регламентира прекратяването 
на дейността на доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги. 
Въвеждането на нови мерки, свързани с прилагането на Регламент (ЕС) № 910/2014 
изисква създаване на актуализирана  уредба, във връзка с отговорността на 
доставчиците на удостоверителни услуги. 
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Съгласно чл. 26, ал. 4 от ЗНА, общият срок за предложения и становища по 
проектите, публикувани за обществени консултации, е 30-дневен, като по изключение 
може да бъде съкратен до 14 дни.  

 Във връзка с горното и на основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за 
нормативните актове, КРС открива процедура за обществено обсъждане на проекта на  
Наредба за отговорността и прекратяването на дейността  на доставчиците на 
удостоверителни услуги. 
           

. 
 
 

 
             
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

            (Росен Желязков) 
 

                                 ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
                                                                              (Кристина Хитрова) 
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