
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 № 515 
от 19 май 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.) във връзка с 
чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс и Решение № 293 от 21 март 2011 г. на 
Комисията за регулиране на съобщенията и на основание чл. 32 от Устройствения 
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, 
 

 
КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

 
РЕШИ: 

 
 1. Приема резултатите от проведено обществено обсъждане на проект на 

Наредба за изискванията към алгоритмите за създаване и проверка на квалифициран 
електронен подпис, съгласно приложение № 1 към настоящото решение. 

2. Постъпилите становища, приетите предложения и местата, където са 
отразени, както и мотивите за неприемането на постъпили становища, да се публикуват 
на страницата на Комисията за регулиране на съобщенията в интернет. 

3. Приема проект на Наредба за изискванията към алгоритмите за създаване и 
проверка на квалифициран електронен подпис, съгласно приложение № 2 към 
настоящото решение. 

4.  Проектът на Наредба за изискванията към алгоритмите за създаване и 
проверка на квалифициран електронен подпис да бъде изпратен на Министерството на 
финансите за съгласуване. При липса на забележки от страна на  Министерството на 
финансите, проектът 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) 
 
              ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
                  (Вяра Минчева) 
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