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РЕШЕНИЕ № 293 
 

от 21 март 2011 г. 
 
 
 

На основание чл. 16, ал. 3 във връзка с 32, ал. 1, т. 3 от Закона за електронния 
документ и електронния подпис (Обн. ДВ. бр. 34 от 2001 г.) и § 53 от Преходните и 
заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за електронния 
документ и електронния подпис (Обн. ДВ. бр. 100 от 2010 г.) и във връзка с чл. 77 от 
Административнопроцесуалния кодекс и чл. 26, ал. 1 от Закона за нормативните актове 

 
 
 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 
 

РЕШИ 
 
 

1. Приема проект на Наредба за изискванията към алгоритмите за създаване и 
проверка на квалифициран електронен подпис, съгласно приложението към настоящото 
решение. 
 2. Открива процедура на обществено обсъждане на проекта по т. 1. Проектът по т. 1 
да се публикува на страницата на Комисията за регулиране на съобщенията в интернет. 
Съобщение за откриване на процедурата да се публикува в един национален ежедневник. 
 3. Определя 14-дневен срок, считано от датата на публикуване на съобщението за 
откриване на процедура за обществено обсъждане на проекта по т. 1 в национален 
ежедневник, в който заинтересованите лица могат да представят писмени становища по 
изготвения проект. 
 
 
Мотиви: Съгласно разпоредбата на чл. 16, ал. 3 от Закона за електронния документ и 
електронния подпис (ЗЕДЕП) изискванията към алгоритмите се определят в наредба на 
Министерски съвет.  
                Съгласно разпоредбата на 32, ал. 1, т. 3 от ЗЕДЕП Комисията за регулиране на 
съобщенията (КРС/ комисията) разработва, съгласува и предлага за приемане от 
Министерски съвет проекти на наредби по приложението на закона. 
               С § 53 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и 
допълнение на ЗЕДЕП (Обн. ДВ. бр. 100 от 2010 г.) е определено, че подзаконовите актове 
по приложението на закона се привеждат в съответствие с изискванията на същия в срок до 
01.07.2011 г. 
               С оглед посоченото и предвид дадените й правомощия КРС приема проект на 
Наредба за изискванията към алгоритмите за създаване и проверка на квалифициран 
електронен подпис. Поради важните и многобройни изменения спрямо действащата 
Наредба за изискванията към алгоритмите за създаване и проверка на квалифициран 
електронен подпис (Приета с ПМС № 17 от 31.01.2002 г., обн. ДВ. бр. 15 от 08.02.2002 г.) 
комисията счита, че следва да се приеме проект на нов нормативен акт, а не проект на 
изменение и допълнение на действащия. 
               Настоящият проект на Наредба за изискванията към алгоритмите за създаване и 
проверка на квалифициран електронен подпис отразява измененията в нормативната 
уредба и цели привеждането на нормативния акт в съответствие с регулираните 
обществени отношения, свързани със създаване на частен и публичен ключ за 
квалифициран електронен подпис и създаване и проверка на квалифициран електронен 
подпис. 

В изготвения проект са отчетени и относимите към предмета на нормативния акт 



 2

изисквания на Решение 2011/130 на Европейската комисия от  25 февруари 2011 г. за 
установяване на минимални изисквания за трансгранична обработка на документи, 
подписани от компетентните органи съгласно Директива 2006/123/ЕО на Европейския 
парламент и съвета относно услугите на вътрешния пазар (OB L 53/66, 26.02.2011). 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                               (д-р Веселин Божков) 
 
 
           ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
                       (Вяра Минчева) 
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