
 
 

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 № 1912 
      от 30 август 2012 г. 

 
 На основание чл. 15б във връзка с  чл. 63 от Закона за пощенските услуги и на 
основание чл. 31, ал. 4 и чл. 32, ал. 1 от Устройствения  правилник на Министерския 
съвет и неговата администрация 
  

 
КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

 
РЕШИ: 

  
 1. Приема проект на 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. 

 2. Открива процедура за обществено обсъждане по реда на чл. 15б от Закона 
за пощенските услуги на проектът по т. 1. Проектът да с е публикува на Интернет 
страницата на Комисията за регулиране на съобщенията. 
 3. Съобщението за откриване на процедурата да се публикува в един 
национален ежедневник. 
 4. Проектът по т. 1 заедно с документите към него да се изпратят за 
публикуване на Министерство на финансите на интернет страницата му и на портала 
за обществени консултации на Министерски съвет.  

 5. Определя 30 – дневен срок, считано от датата на публикацията по т. 3, в 
който заинтересованите лица могат да представят писмени становища по изготвения 
проект. 
 6. Проектът по т. 1 да се изпрати на Министерство на финансите за становище, 
като в случай, че няма забележки, същият да се изпрати за съгласуване по реда на чл. 
32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

 
     
 
                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                                                       (д-р Веселин Божков) 
 
 
                           ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
                       (Неда Койчева) 
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