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ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА ПРОЕКТ НА ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА 
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В КОМИСИЯТА ЗА 

РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 
 

 
 

 С Решение № 140 от 21 февруари 2008 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие 
проект на Правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация в 
Комисията за регулиране на съобщенията. Проектът е изготвен с оглед необходимостта от 
наличие на правна уредба, регламентираща достъпа до обществена информация. 

Проектът е приет в изпълнение на изискванията на чл. 41, ал. 2 от Закона за 
електронните съобщения (ЗЕС), обн. в Държавен вестник бр. 41 от 22.05.2007 г., в сила от 
26.05.2007 г. Проектът е разработен и в съответствие с изискванията на Закона за достъп до 
обществена информация (ЗДОИ) и цели да въведе съответния ред и правила, при спазване на 
които всеки гражданин на Република България и всяко юридическо лице имат право на достъп 
до обществена информация, включително и такава, получена от КРС при условията на чл. 40 от 
ЗЕС.  
 КРС представлява задължен субект по смисъла на чл. 3 от ЗДОИ, който следва да 
осигурява достъп до обществената информация, която се създава или съхранява при него, за 
което следва да се изготвят и съответни правила за получаването й. От друга страна за 
изпълнение регулаторните си функции, КРС може да изисква предоставяне на информация от 
предприятията, които осъществяват електронни съобщения по реда на чл. 40 от ЗЕС. 
Получената от КРС по този ред информация представлява служебна информация, за чието 
предоставяне следва да се определят конкретни условия и ред. Съгласно разпоредбата на чл. 
41 от ЗЕС в съответствие с разпоредбите на ЗДОИ, КРС предоставя при поискване 
информация, получена от предприятията, осъществяващи електронни съобщения. 
Информацията изрично и писмено определена като търговска тайна от предприятията подлежи 
на защита съобразно разпоредбите на чл. 40 от ЗЕС. 
 Поради това, както и с оглед обстоятелството, че по-голямата част от предоставяната 
на КРС от предприятията информация би могла да бъде определена като търговска тайна, 
която не може да бъде разпространявана, при изготвянето на настоящия проект са взети под 
внимание и са разработени както изискванията по отношение на достъпа до обществена 
информация по ЗДОИ, така и в частност по отношение информацията по чл. 40 от ЗЕС. 
 С оглед изложеното, в съответствие с чл. 41 ал. 2, във връзка с чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от 
ЗЕС, регулаторът открива процедура за обществено обсъждане на проекта. 
 


