МОТИВИ
към Постановление за изменение и допълнение на Тарифа за таксите, които се събират
от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за пощенските услуги и по Закона
за електронния документ и електронния подпис
І. По отношение частта, касаеща таксите събирани по ЗПУ се предлагат следните
изменения:
Предлага се изменение в чл. 18, ал. 1 и чл. 18а, свързано с това, че е премахната
възможността да се издават индивидуални лицензии за част от територията на Република
България, което е въведено със Закон за изменение и допълнение на Закона за пощенските
услуги в сила от 30.12.2010 г. В тази връзка текстовете в проекта на Тарифата са прецизирани
в посока имплементиране на разпоредбата на ЗПУ.
Предлага се изменение в чл. 25, като се намаляват сумите за издаване на дубликат на
документ, издаден от КРС. Изменението е във връзка с Методиката за определяне на
разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и
разходването им.
Предложените изменения в чл. 27 са редакционни.
В проекта е включен нов чл. 27а, чиято разпоредба има за цел да регламентира реда,
по който пощенските оператори ще заплащат таксата по чл. 18, ал. 3 и ал. 4 за контролиране
изпълнението на индивидуалните лицензии.
Предлагат се изменения на чл. 28 и чл. 29. Предложението е редакционно и в
съответствие с чл. 75 от ЗЗД, като се цели яснота при определяне на дължимите лихви по
просрочени плащания на таксите, събирани от КРС.
В проекта е включен нов чл. 28а, целта на който е стимулиране подаването на
докуметите по електронен път, с оглед оптимизиране работата на администрацията.
ІІ. По отношение частта, касаеща таксите събирани по ЗЕДЕП. С последните изменения
и допълнения на Закон за изменение и допълнение на ЗЕДЕП (ЗИД на ЗЕДЕП), в сила от 1 юли
2011 г., отпада изискването за регистрация на доставчиците на удостоверителни услуги от
Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), като същите само уведомяват КРС преди
започване на дейността си.
В тази връзка и предвид въведения нов уведомителен режим, КРС не следва да събира
такси. Предвид гореизложеното и с оглед липсата на основание за събиране на такси от КРС
по ЗЕДЕП се предлагат изменения, които са свързани с отпадане от проекта на Тарифата на
всички текстове отнасящи се до ЗЕДЕП, включително и от заглавието на проекта на Тарифата

