К О М И С И Я З А Р Е Г У Л И РА Н Е Н А С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А

РЕШЕНИЕ № 145

от 03 февруари 2011 г.
На основание чл. 38, ал. 4 от Закона за електронния документ и електронния подпис 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 реда и условията за водене, съхраняване и достъп до
регистъра на доставчиците на удостоверителни услуги, съгласно приложението към настоящото
решение.
2. Открива процедура по обществено обсъждане на проекта по т. 1.
3. 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.
4. 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. 38, ал. 4 от Закона за електронния документ и електронния
подпис (ЗЕДЕП) Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) има правомощие да приеме
наредба, с която се определят воденето, съхраняването и достъпът до регистъра на доставчиците
на удостоверителни услуги.
Съгласно чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) компетентният орган издава
нормативния административен акт, след като обсъди проекта заедно с представените становища,
предложения и възражения.
Според чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА) преди внасянето на проект на
нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган, съставителят на проекта го
публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно
доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и
становища по проекта.
С изготвения проект КРС подлага на обсъждане със заинтересованите страни предложение
за реда и условията за водене, съхраняване и достъп до регистъра, като в проекта са отчетени и
изискванията на Решение 2009/767 на Комисията от 16 октомври 2009 г. (изменено с Решение № 425
от 28 юли 2010 г. на Комисията, OB L 199/30, 31.07.2010) за определяне на мерки, улесняващи
прилагането на процедури с помощта на електронни средства чрез „единични звена за контакт” в
съответствие с Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и Съвета относно услугите на
вътрешния пазар (OB L 299/18, 14.11.2009).
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