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ТАБЛИЦА 

с постъпилите в Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) становища по проект на Правила за условията и реда за достъп до 

обществена информация в Комисията за регулиране на съобщенията (Правилата), приет с Решение № 277 от 29.07.2021 г. на КРС 

Заинтересовани лица Предложения Статус 
Мотиви за неприемане/място на отразяване 

на приети предложения 

1. Предложение за изменение в чл. 4, ал. 4 от проекта 

„БЪЛГАРСКА 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 

КОМПАНИЯ“ ЕАД 

  
 
  
„В чл. 4, ал. 4 изр. последно да отпадне ал. 3 в 

текста „…по реда на чл. 40…..“  

Мотиви: Член 40, ал. 1 и 2 от ЗЕС посочват какъв е 

вида на информацията, която КРС може да изисква 

от предприятията, докато ал. 3 описва целите на 

исканата информация, като предвид редакцията на 

текста на чл. 4 ал. 4 от проекта по-коректна е 

препратката само към чл. 40, ал. 1 и 2 от ЗЕС.“ 

 

Приема се     

2. Предложения за изменение и допълнение на чл. 5 от проекта 

„БЪЛГАРСКА 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 

КОМПАНИЯ“ ЕАД 

  

„чл. 5, ал. 1 да се запази старата редакция, като 

се добави и новият текст:  

„Чл. 5. (1) Достъпът до официална информация, 

съдържаща се в общи или нормативни 

административни актове на комисията, се 

осигурява чрез обнародването им в официалния 

раздел на "Държавен вестник", както и чрез 

публикуването им на официалната интернет 

страница на комисията.“  

Мотиви: Чл. 12, ал. 1 от ЗДОИ регламентира, 

че достъпът до официална информация, която се 

съдържа в нормативни актове, се осигурява чрез 

обнародването им. Доколкото КРС работи с 

нормативни актове (приети от други органи, а и с 

Приема се по 

принцип 

  

 

Предложението е отразено в чл. 5, ал. 1.  

С цел прецизност е създадена нова ал. 2, която 

урежда въпросите, свързани с достъпа до 

официална информация, съдържаща се в общи 

административни актове на комисията. С оглед 

на това, ал. 2 и ал. 3 на чл. 5 от проекта се 

преномерират и стават съответно ал. 3 и ал. 4.         

С изменение и допълнение на Закона за 

електронните съобщения (ДВ. бр.20 от 9 Март 

2021г.), чл. 35, ал. 4 е отменена. Поради това, 

предлаганото допълнение, с цитираната 

препратка към несъществуващ текст от закона 

не може да бъде прието. 
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нейни нормативни административни актове), а 

начинът същите да влязат в сила е обнародването 

им в ДВ, то не следва да отпада законовата 

хипотеза за това. Няма пречка за приемани от КРС 

административни актове да се добави и 

публикуването на интернет страницата на 

комисията, но това не трябва да изключва 

осигуряването на достъп чрез законоустановения 

ред - публикуване н ДВ. В този случай, би имал 

смисъл и текстът, разписан в ал. 2 на чл. 5, а 

именно посочването на издание, брой, дата на 

обнародване.“ 

3. Предложения за изменение и допълнение на чл. 24, ал. 1 от проекта 

„БЪЛГАРСКА 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 

КОМПАНИЯ“ ЕАД 

 

„В чл. 24 да се върне отпадналата т. 3 в ал. 1. 

„достъпът засяга интересите на трето лице и няма 

негово изрично писмено съгласие за предоставяне 

на исканата обществена информация, освен в 

случаите на надделяващ обществен интерес“;  

Мотиви: Възможно е исканите от заявителя 

документи да съдържат информация, 

предоставянето на която засяга законови права или 

защитени интереси на трети лица. Това могат да 

бъдат лични данни или информация, съставляваща 

търговска тайна и др. Не е необходимо съгласието 

на третото лице в случаите, когато то е задължен 

субект и отнасящата се до него информация е 

обществена информация по смисъла на ЗДОИ, 

както и когато е налице надделяващ обществен 

Приема се по 

принцип 

    

Изменението е отразено, в нова т. 5 на чл. 

24, ал. 1 от Правилата, като е включен тект в 

съответствие с чл. 37, ал.1, т. 2 от ЗДОИ. 
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интерес от разкриването й. В останалите случаи, 

преди да се вземе решение за предоставяне на 

достъп, следва да бъде поискано съгласието на 

третото лице. Законът изисква съгласието да бъде 

направено в писмена форма. При изрично и 

законосъобразно несъгласие от третото лице 

съответният орган предоставя исканата 

обществена информация в обем и по начин, който 

да не разкрива информацията, която засяга 

интересите на третото лице. В изключителна 

преценка е на административният орган, дали 

информацията, достъп до която се иска, попада в 

обхвата на надделяващия обществен интерес. Ако 

е така, то тя подлежи на предоставяне независимо 

от несъгласието на третото лице.  

Практиката показва, че най-голям е броят на 

случаите, свързани със защита на интересите на 

трето лице – юридическо лице. Събрани със 

случаите на търговска тайна, което реално е 

същото ограничение, те формират несъмнено най-

обемната категория случаи на отказ.  

Ако се получи отказ от третото лице, КРС 

трябва да прецени дали е налице надделяващ 

обществен интерес от разкриването на исканата 

информация и ако такъв е налице, да предостави 

достъп до информацията покрита от надделяващия 

обществен интерес независимо от несъгласието на 

третото лице. Ако такъв не е налице, органът 

трябва да изложи ясни мотиви за тази преценка в 

решението си. При отказ от третото лице и липса 
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на надделяващ обществен интерес, 

административният орган трябва да прецени дали 

може да предостави частичен достъп до 

информация в обем и начин, който не разкрива 

информацията, засягаща интересите на третото 

лице.  

Предвид изложеното и с оглед на законовите 

изисквания е от особена важност въпросните 

разпоредби да намерят място в Правилата, за да 

бъде минимизиран риска от нарушаване на 

нормативните изисквания и засягане интересите на 

някоя от страните.“ 

 


