
 
 

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 № 277 

 

от 29 юли 2021 г. 

 

На основание чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 36, ал. 1 и 2 от Закона за 

електронните съобщения 

 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

 

РЕШИ: 

 

 

 

 

1. Приема проект на Правила за условията и реда за достъп до обществена 

информация в  Комисията за регулиране на съобщенията, съгласно приложението към 

настоящото решение.  

 

2. Открива процедура за обществено обсъждане по реда на чл. 36 от Закона за 

електронните съобщения. Проектът по т. 1 да се публикува на интернет страницата на 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) и на Портала за обществени 

консултации.  

 

3. Определя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на съобщението 

за откриване на процедурата за обществено обсъждане, в който заинтересованите 

лица могат да представят писмени становища по изготвения проект. 

 

Мотиви: Проектът на Правила за условията и реда за достъп до обществена 

информация в Комисията за регулиране на съобщенията (Правила) е разработен във 

връзка с разпоредбите на чл. 41, ал. 2 от Закона за електронните съобщения.  

В проекта са отразени последните изменения на Закона за достъп до 

обществена информация, Закона за електронните съобщения, 

Административнопроцесуалния кодекс и Устройствения правилник на Комисията за 

регулиране на съобщенията и на нейната администрация. 

Очакваният резултат от приемането на Правилата ще бъде законосъобразното 

осигуряване на достъп до обществена информация, в съответствие действащата 

нормативна уредба. 

Прилагането на Правилата няма да изисква допълнителни финансови средства.   

Съгласно чл. 41, ал. 1 от ЗЕС, в съответствие с разпоредбите на Закона за 

достъп до обществена информация комисията предоставя при поискване информация, 

получена от предприятията, осъществяващи електронни съобщения. Съгласно чл. 41, 

ал. 2 от ЗЕС, условията и редът за достъп до информацията по ал. 1 се определят от 

комисията с нормативен административен акт, който се обнародва в „Държавен 

вестник“. 
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В тази връзка, КРС открива процедура за обществено обсъждане на проект на 

Правила за условията и реда за достъп до обществена информация в Комисията за 

регулиране на съобщенията. 

           

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

            (Иван Димитров) 

 

                                 ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                                                                             (Станислава Йорданова) 

 

 

        Директор на дирекция „Правна“: 

                      (Мария Бончева) 


