ПРАВИЛНИК
за изменение и допълнение на Правилника за устройството, дейността, организацията на
работа на Комисията за регулиране на съобщенията и структурата на нейната администрация
(ДВ, бр. 63 от 2007 г.)
§ 1. В заглавието след думата „работа“ се добавя „и числеността“ .
§ 2. В чл. 1 след думата „работа“ се добавя „и числеността“.
§ 3. В чл. 3:
1. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. с професионална квалификация в сферата на съобщенията, информационните технологии,
медиите, икономиката или правото;“.
2. В ал. 10 се създава т. 5 със следното съдържание:
„5. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за
предотвратяване на конфликт на интереси.“
3. Създава се нова ал. 11 със следното съдържание:
„(11) Актът за предсрочно прекратяване на мандата на член на комисията се оповестява
публично в деня на приемането му.“
4. Алинея 11 става ал. 12, а ал. 12 става ал. 13.
§ 4. В чл. 5:
1. В ал. 1, т. 7 думата „контролира“ се заменя с „организира“.
2. Алинея 4 става ал. 2 и се изменя, както следва:
„(2) Председателят на комисията изпълнява правомощията си по ал. 1, т. 4 и 7 по правила,
приети с решение на комисията.“
3. Алинея 2 става ал. 4.
§ 5. В чл. 9:
1. В ал. 1 думата „закрити“ се заличава и се добавя ново изречение със следното съдържание:
„За определени точки от дневния ред комисията може да проведе закрито заседание, когато
приемането на решение изисква защитена от закон информация.“
2. В ал. 4 след думите „главният секретар“ се добавя „служителите от администрацията на
комисията, отговорни за разглежданата преписка“.
§ 6. В чл. 10:
1. В ал. 2 се създава ново изречение със следното съдържание:
„Комисията преди провеждане на заседанията публикува проектите на дневен ред на
страницата си в интернет.“
2. Създава се ал. 3 със следното съдържание:
„(3) Проектът на дневен ред се предлага на комисията от председателя и се гласува в началото
на заседанието. Материалите по дневния ред се предоставят на членовете на комисията найкъсно 48 часа преди заседанието.“
3. Алинея 3 става ал. 4, а ал. 4 става ал. 5.
§ 7. В чл. 15:
1. Алинея 2 се заличава.
2. Алинея 3 става ал. 2.
3. Създава се нова ал. 3 със следното съдържание:
„(3) Протоколите от заседанията и решенията на комисията се публикуват на страницата й в
интернет с изключение на защитената от закон информация.“
§ 8. В чл. 16 след думата „законодателство“ думите „а в останалите случаи се публикуват по
преценка на комисията“ се заличават.
§ 9. В чл. 24, ал. 1 думите „съгласуване с членовете“ се заменят с „решение“.

Заключителна разпоредба
§ 10. Изменението и допълнението на Правилника за устройството, дейността, организацията
на работа и структурата на Комисията за регулиране на съобщенията и на нейната администрация
се приема на основание чл. 28, ал. 2 от Закона за електронните съобщения и с Решение № 292 от
20 февруари 2012 г. на Комисията за регулиране на съобщенията.

