
 
 
 

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА 

 
 

П Р А В И Л А 
 

за взаимодействие и координация между Комисията за регулиране на съобщенията и 
Комисията за защита на конкуренцията 

 
 
 

Глава първа 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Чл. 1. (1) С тези правила се регламентират взаимодействието и координацията между 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) и Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) 
с оглед постигане на целите по чл. 4 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), съответно по 
чл.1 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК).  

(2) С приемането на настоящите правила КРС и КЗК си поставят за цел да създадат 
условия за ефективно взаимодействие и координация при осъществяване на законово 
определените им правомощия, както и за единното и непротиворечиво приложение на 
националното и европейско право в областта на електронните съобщения и конкуренцията.  

 
Чл. 2. С взаимодействието и координацията на дейността си КРС и КЗК се стремят 

максимално да насърчат ефективната конкуренция при осъществяване на електронни 
съобщения, да подкрепят развитието на националния пазар на електронни съобщителни мрежи 
и услуги и защитят интересите на различните групи потребители при спазване на изискванията 
на националната правна уредба и достиженията на правото на Европейския съюз в тази 
област. 

 
Чл. 3. Общото ръководство на взаимодействието и координацията между двата органа 

се осъществява съвместно от председателите на КРС и КЗК. 
 

Чл. 4. Формите на взаимодействие и координация, предвидени в тези правила, се 
прилагат и във връзка с упражняване правомощията по Закона за пощенските услуги. 

 
 
 

Глава втора 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КООРДИНАЦИЯ 
 

Раздел I 
 

ФОРМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
 

Чл. 5. Взаимодействието между КРС и КЗК се осъществява във форми като: 
1. консултации; 
2. обмен на информация; 
3. предоставяне на становища; 
4. съвместни работни групи.  
 
Чл. 6. (1) Консултации могат да бъдат осъществявани на ниво председатели на двата 

органа, на ниво комисии или на експертно ниво.  
(2) Консултации могат да бъдат искани и съответно предоставяни, както в устна, така и 

в писмена форма (включително и по електронна поща). Когато те са на експертно ниво, 
участниците в консултациите се определят от председателя на съответната комисия.  

(3) Консултации могат да бъдат предоставяни по всички въпроси, свързани с работата 
на някой от двата органа, изискващи специфични знания в насрещната сфера на дейност и по-
конкретно във връзка с: проучвания по конкретни производства по ЗЗК или процедури по ЗЕС, 



 2

подготовка на проекти на нормативни актове, изготвяне на становища, проекти за позиции, 
стратегии и др. 

 
Чл. 7. (1) Обменът на информация между двата органа се извършва във връзка с 

конкретни производства по ЗЗК или процедури по ЗЕС, въз основа на писмено искане за 
предоставяне на информация, в което се посочва във връзка с какво е необходима 
информацията. 

(2) Органът, който предоставя информацията, посочва дали тя представлява защитена 
от закон тайна. Органът, който получава информацията, се задължава да осигури същото ниво 
на защита, с което е обвързан органът, който я предоставя. 

 
Чл. 8. (1) Писмените становища представляват позиция на органите по конкретни или 

принципни въпроси. Те се предоставят във връзка с работата на съответния орган по конкретни 
производства по ЗЗК или процедури по ЗЕС, както и във всички случаи, в които е необходима 
официалната позиция на другия орган.  

(2) Искането за становище се отправя в писмена форма, като се посочва във връзка с 
какво е необходимо становището и законовия срок за предоставянето му. В случай, че в закон 
не е регламентиран срок, той се определя от органа, който иска становището. Във всички 
случаи, срокът за предоставяне на становище се съобразява със срока за приключване на 
съответното производство или процедура от искащия го орган. 

 
 
Чл. 9. Съвместни работни групи се образуват във всички случаи, в които 

председателите на двата органа преценят, че това е необходимо. За целта те издават 
съвместна заповед. 

 
Чл. 10. КРС и КЗК си взаимодействат и чрез други форми като: семинари, срещи, 

обучения, разработване и изпълнение на съвместни проекти, общи публични изяви и др. 
 

Раздел II 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОМОЩИЯ ПО ЗАКОНА ЗА 
ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ 

 
Чл. 11. Във връзка с изискването за предоставяне на становище от страна на КЗК при 

подготовката на годишния доклад на КРС по чл. 38 от ЗЕС, КРС изпраща проекта на доклад. В 
едномесечен срок КЗК изготвя становище по доклада в частта по чл.38, ал.1, т.4 от ЗЕС. 

 
Чл. 12. При започване на процедура по определяне на съответни пазари и по 

извършване на пазарни анализи по чл. 151 от ЗЕС, КРС уведомява КЗК за това.  
 
Чл. 13. (1) След изготвяне на проект на решение за анализ и определяне на съответен 

пазар, при необходимост, КРС изпраща на КЗК проекта на решение за становище. При 
необходимост КРС предоставя на КЗК и допълнителна информация във връзка с изготвяне на 
становище от КЗК.  

(2) Становището по ал. 1 се приема от КЗК в 30-дневен срок от получаване на проекта. 
(3) Становището на КЗК се прилага към решението на КРС. 

 (4) Когато КРС упражнява правомощията си по продължаване действието, изменение 
или отмяна на наложени специфични задължения на предприятие със значително въздействие 
върху пазара, КРС изпраща на КЗК проекта на решение за становище.  
 (5) За приетите решения по чл. 151 и чл.156 от ЗЕС, КРС уведомява КЗК.  
 

 
Раздел III  

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА 

НА КОНКУРЕНЦИЯТА 
 
Чл. 14. (1) При образуване на производство пред КЗК за установяване на нарушение по 

чл. 9 или чл. 18 от ЗЗК или по чл. 81 или чл. 82 от Договора за създаване на Европейската 
общност /ДЕО/, извършено от предприятие, осъществяващо дейност по ЗЕС, Закона за радиото 
и телевизията, Закона за пощенските услуги и Закона за електронния документ и електронния 
подпис или за установяване на нарушение, което има за цел или резултат ограничаване, 
предотвратяване или нарушаване на конкуренцията на пазара на електронни съобщителни 
мрежи и услуги, КЗК уведомява КРС за образуваното производство.  
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(2) В уведомлението по ал.1 се включват данни относно: 
1. основанието за образуване на производството; 
2. страните в производството; 
3. същността на разследваното нарушение; 
4. предварителна оценка на съответния пазар и на засегнатите, свързани или съседни 

пазари.  
(3) Във връзка с конкретно производство по ЗЗК, КЗК може да изиска от КРС обмен на 

информация, консултация и/или становища по обстоятелствата, относими към предмета на 
производството.  

(4) За приетите решения по чл. 9 или чл. 18 от ЗЗК или по чл. 81 или чл. 82 от ДЕО, КЗК 
уведомява КРС.  
 

Чл. 15. (1) При образуване на производство за оценка на концентрации между 
предприятия и при извършване на секторни анализи, засягащи пазар/и на електронни 
съобщителни мрежи и услуги в страната, КЗК може да изиска информация и/или становища, 
относими към предмета на производството.  

(2) За приетите решения във връзка с концентрации между предприятия или за 
приемане на секторен анализ, засягащи пазар/и на електронни съобщителни мрежи и услуги в 
страната, КЗК уведомява КРС.  

 
 

Раздел IV 
 

ПРОФЕСИОНАЛНА ТАЙНА 
 
Чл. 16.(1) Във връзка с осъществяване на взаимодействието, членовете на КРС и КЗК, 

както и служителите от администрациите им нямат право да разгласяват информация, която по 
своето естество представлява професионална тайна. Когато информацията е класифицирана 
или включва лични данни, се спазва реда, установен в Закона за защита на класифицираната 
информация /ЗЗКИ/, съответно в Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/. 

(2) В случаите, когато се изисква предоставяне на информация, която представлява или 
съдържа „търговска тайна” по смисъла на чл. 40, ал. 3 от ЗЕС, но не е класифицирана 
информация по смисъла на ЗЗКИ, КРС предоставя тази информация като поставя гриф 
„защитена тайна”. КЗК използва така предоставената информация само за нуждите на 
конкретното производство във връзка, с което е изискана информацията.  

(3) В случаите, когато се изисква предоставяне на информация, която представлява или 
съдържа „производствена или търговска тайна” по смисъла на § 1, т. 7 от ЗЗК, но не е 
класифицирана информация по смисъла на ЗЗКИ, КЗК предоставя тази информация като 
поставя гриф „защитена тайна”. КРС използва така предоставената информация само за 
нуждите на конкретното производство във връзка, с което е изискана информацията. 

(4) Органът, който предоставя информация съдържаща производствена или търговска 
тайна следва едновременно с това да информира лицето,от което я е получило за 
изпращането й.  

 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

§ 1. Настоящите правила се издават на основание чл. 44, ал. 1 от Закона за 
електронните съобщения. Те влизат в сила от датата на публикуването им на страниците на 
всяка от комисиите в интернет. 

 
§ 2. Ежегодно КРС и КЗК правят оценка на практиката по приложението на тези правила 

и в случай на необходимост ги изменят или допълват.  
 
§ 3. Действието на споразумението за сътрудничество между КРС и КЗК, подписано на 

16.05.2005 г., се прекратява. 
 
 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КРС:                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЗК: 
 
                             /д-р ВЕСЕЛИН БОЖКОВ/                                                        /ПЕТКО НИКОЛОВ/ 


