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Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я 
М  И  Н  И  С  Т  Е  Р  С  К  И    С  Ъ  В  Е  Т 

 
 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  №... 
 

от ......... 2018 г. 
 
 
 

за приемане на Наредба за отговорността и прекратяването на дейността  на 
доставчиците на удостоверителни услуги  

 
 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т  С Ъ В Е Т 
 

П О С Т А Н О В И: 
 
 

 
Член единствен. Приема Наредба за отговорността и прекратяването на дейността  на 
доставчиците на удостоверителни услуги  

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1.  Сключените до влизане в сила на настоящата наредба договори за 
застраховки за покриване на вредите от неизпълнение на задълженията на 
доставчиците на удостоверителни услуги, продължават действието си до изтичането на 
срока им. 

             § 2. Наредбата се приема на основание чл. 21, ал. 5 и чл. 23 „а“ от ЗЕДЕУУ и 
влиза в сила, считано от деня на обнародването й в Държавен вестник. 

§ 3.  Отменя Наредба за дейността на доставчиците на удостоверителни услуги, 
реда за нейното прекратяване и за изискванията при предоставяне на удостоверителни 
услуги 

§ 4 Отменя Наредба за реда за регистрация на доставчиците на удостоверителни 
услуги. 
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 § 5 Отменя Наредба за изискванията към алгоритмите за създаване и проверка 
на квалифициран електронен подпис. 

 

               МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
  
 

            (БОЙКО БОРИСОВ) 
 
                  ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА 
                    МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: 
  

            (ВЕСЕЛИН ДАКОВ) 

________________________________________________________ 
  
Главен секретар на КРС: 

                                                              (Кристина Хитрова) 
 
 
Директор на дирекция  
ПРОПО на КРС:   

 
(Неда Койчева) 
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НАРЕДБА ЗА ОТГОВОРНОСТТА И ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА 
ДЕЙНОСТТА НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УДОСТОВЕРИТЕЛНИ 

УСЛУГИ  

Приета с ПМС № ..... 

 

Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1. С тази наредба се определят: 

1. Минималният размер на финансовите средства, поддържани от доставчиците 
на удостоверителни услуги или на застраховката за покриване на имуществените и 
неимуществените вреди от неизпълнение на задълженията им; 

2. Условията и редът за сключване и подновяване на застраховката по т.1; 
3. Прекратяването на дейността на доставчиците на квалифицирани 

удостоверителни услуги. 

Чл.2. (1) Доставчиците на удостоверителни услуги поддържат разполагаеми 
финансови средства или сключват договор за застраховка, с които осигуряват 
възможност за покриване на вредите от неизпълнение на задълженията им по 
Регламент (ЕС) № 910/2014 и изискванията по Закона за електронния документ и 
електронните удостоверителни услуги.  

(2) Минималният размер на застраховката, който по време на дейността си 
доставчиците на удостоверителни услуги са длъжни да поддържат, е 600 000 лв. 

(3) Доставчиците на удостоверителни услуги, които не са сключили договор за 
застраховка са длъжни по време на дейността си да поддържат разполагаеми финансови 
средства (парични наличности или парични еквиваленти), в размер не по-малък от  600 
000 лв. 

 (4) Обект на отговорност на доставчика на удостоверителни услуги са 
причинените вреди на засегнатите лица, вследствие на неизпълнение на задълженията 
му по Регламент ЕС № 910/2014 и Закона за електронния документ и електронните 
удостоверителни услуги. 

Чл.3. (1) Застраховката и разполагаемите финансови средства трябва да 
покриват възстановяването на стойността на нанесените вреди в случаите, когато 
вредите са настъпили при наличието на умисъл или небрежност. 

(2) Наличието на умисъл или небрежност на доставчик на квалифицирани 
удостоверителни услуги се презюмира до доказване на противното от страна на 
доставчика. 

(3)Наличието на умисъл или небрежност при доставчик на неквалифицирани 
удостоверителни услуги се доказва от засегнатото лице, подало иск във връзка с 
нанесени вреди . 

(4) Недействителни са уговорките, с които се изключва или ограничава 
отговорността на доставчика на удостоверителни услуги за умисъл или небрежност. 
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Глава втора 
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ И ПОДНОВЯВАНЕ НА 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР 

Чл.4.(1) Договорът за застраховка се сключва със застраховател, получил лиценз 
за извършване на застрахователна дейност. 

(2) Договорът за застраховка не може да съдържа клаузи, които изключват или 
ограничават правата на потребителя на удостоверителни услуги. 

Чл.5. Договорът за застраховка се сключва за срок минимум една година и се 
подновява или се сключва за нов срок не по-късно от датата на изтичането му. 

Глава трета 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА 
КВАЛИФИЦИРАНИ УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ 

Чл.6. (1) Доставчикът на квалифицирани удостоверителни услуги изготвя, 
актуализира и спазва план за осигуряване на непрекъснатост на обслужването в случай 
на прекратяване на дейността си съгласно чл. 24, параграф 2 буква "и" от Регламент 
(ЕС) № 910/2014. 

(2) Планът по ал. 1 се предоставя на Комисията за регулиране на съобщенията 
(наричана по-нататък „Комисията”) от доставчика на удостоверителни услуги заедно с 
уведомлението за намерението си за започване на дейност по предоставяне на 
квалифицирани удостоверителни услуги.  

(3) Планът по ал. 1 следва да бъде одобрен от акредитирания орган за оценяване 
на съответствието при извършване на одита за оценяване на съответствието. 

(4) Доставчикът на квалифицирани удостоверителни услуги е длъжен да 
уведоми в 7 дневен срок Комисията за всяка промяна в плана по ал.1. 

(5) Планът по ал. 1 обхваща сценарии за прекратяване на цялостната дейност на 
доставчика или на отделни квалифицирани удостоверителни услуги, предоставяни от 
него. Планът съдържа най-малко следните сценарии:  

1. Прехвърляне на цялостната дейност по предоставяне на квалифицирана 
удостоверителна услуга на друг доставчик на квалифицирани 
удостоверителни услуги; 

2. Прекратяване на цялостната дейност на доставчика на квалифицирани 
удостоверителни услуги без прехвърляне на дейност към друг доставчик на 
квалифицирани удостоверителни услуги; 

3. Прекратяване на цялостната дейност на доставчика на квалифицирани 
удостоверителни услуги поради обявяване в несъстоятелност на доставчика; 

4. Прекратяване на предоставянето на квалифицирана удостоверителна услуга 
поради край на жизнения цикъл или изваждане от експлоатация или 
изваждане от експлоатация на хардуерен и/или софтуерен елемент, 
използван за предоставянето на тази услуга от доставчика; 

5. Прекратяване на предоставянето на  квалифицирана удостоверителна 
услуга, поради прехвърляне на услугата на друг доставчик на 
квалифицирани удостоверителни услуги; 

6. Отнемане на квалифицирания статут на доставчика на квалифицирани 
удостоверителни услуги; 

7. Отнемане на квалифицирания статут на една или повече квалифицирани 
удостоверителни услуги, предоставяни от доставчика; 
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8. Прекратяване на дейността, в случай на бедствие или сериозни проблеми, 
които не позволяват задоволително възстановяване на засегната 
квалифицирана удостоверителна услуга. 
 

 (5) Планът по ал. 1 задължително съдържа и: 

1. Процедура за уведомяване на потребителите на удостоверителни услуги, 
договорни партньори и други заинтересовани страни; 

2. Подробно описание на действията, които се предприемат при прекратяване 
на дейността, сроковете за извършването им, както и лицата отговорни за 
изпълнението им; 

3. Процедура за предаване на  съхраняваната на информация по чл. 24, 
параграф 2, буква "з" от регламент (ЕС) № 910/2014; 

4. Процедура за преглед за актуалност, тестване и оценяване на плана. 

Чл.7.(1) Доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги, който желае да 
прекрати планирано осъществяването на цялостната си дейност или на отделни 
квалифицирани удостоверителни услуги е длъжен да уведоми Комисията и своите 
потребители за намерението си най-късно 4 месеца преди планираната дата на 
прекратяване. 

(2) Доставчикът на квалифицирани удостоверителни услуги е длъжен да 
уведоми незабавно Комисията в случай на започване на производство по обявяването 
му в несъстоятелност, производство по ликвидация, друго производство по 
прекратяване дейността на доставчика или друго непланирано прекратяване на 
квалифицирана удостоверителна услуга. 

Чл.8. Доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги, който 
прекратява/прехвърля дейността си или преустановява предоставянето на отделна 
квалифицирана удостоверителна услуга е длъжен да публикува информация за това на 
своята интернет страница и да информира по подходящ начин потребителите, в срока 
по чл.7, ал.1. Доставчикът своевременно отразява промените в публичните си 
документи.  

Чл.9.(1) Доставчикът на квалифицирани удостоверителни услуги е длъжен да 
предаде цялата документация и информация по чл. 24, параграф 2, буква "з" от 
Регламент (ЕС) № 910/2014, свързана с дейността му, на доставчика на квалифицирани 
удостоверителни услуги, на когото е прехвърлил дейността или услугата си. 
Полученият архив се съхранява от приемащия доставчик до изтичане на срока от 10 
години. 

(2) Когато доставчикът на квалифицирани удостоверителни услуги е прекратил 
дейността си без да я е прехвърлил на друг доставчик на квалифицирани 
удостоверителни услуги, той прекратява действието на всички издадени 
квалифицирани удостоверения и съхранява документацията по ал. 1 за срок от 10 
години.  

 
(3) В случаите по ал.2 доставчикът на квалифицирани удостоверителни услуги е 

длъжен да изплати обезщетение на потребителите при прекратяване на действието на 
техните валидни квалифицирани удостоверения. 
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(4) Правоприемник на дейността на доставчик на квалифицирани 
удостоверителни услуги може да бъде само доставчик на квалифицирани 
удостоверителни услуги. 

(5) Прехвърляне на отделна квалифицирана удостоверителна услуга може да 
бъде осъществено само към доставчик, който предоставя същата квалифицирана 
удостоверителна услуга. 

Чл.10.(1) Доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги, който е поел 
дейността на друг доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги, е длъжен да 
поддържа издадените удостоверения, в рамките на срока на тяхната валидност при 
същите условия, при които са издадени. 

(2) Доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги, който е поел 
дейността на друг доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги, има право да 
използва инфраструктурата на публичния ключ на доставчика, прехвърлил дейността 
си, с оглед управление на вече издадените удостоверения за срок, не по-дълъг от срока 
на валидност на последното валидно издадено потребителско удостоверение.  

Чл.11.(1) При отнемане на квалифициран статут на доставчик на квалифицирани 
удостоверителни услуги от Комисията, доставчикът незабавно преустановява 
предоставянето на всички квалифицирани удостоверителни услуги, вписани в 
националния доверителен списък. 

(2) В случай че Комисията отнеме квалифициран статут на отделна 
удостоверителна услуга, предоставяна от доставчик на квалифицирани 
удостоверителни услуги, то доставчикът незабавно прекратява предоставянето й. 

(3) В случаите по ал.1 и 2, доставчикът е длъжен в 10 - дневен срок да 
информира по подходящ начин потребителите, да публикува информация на своята 
интернет страница и да прекрати действието на издадените валидни квалифицирани 
удостоверения..  

(4) В случаите по ал. 1 и ал.2 доставчикът на квалифицирани удостоверителни 
услуги е длъжен да изплати обезщетение на потребителите.  
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СТАНОВИЩЕ 

на дирекция „Модернизация на администрацията“ 

 

На основание чл. 30б, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация дирекция „Модернизация на администрацията“ съгласува  

постъпилата с Ваш изх. № 02-00-19 от 2 април 2018 г. частична предварителна оценка на 

въздействието на проекта на  Наредба за отговорността и прекратяването на дейността на 

доставчиците на удостоверителни услуги със следните препоръки: 

 

1. В полето „Дата“ е необходимо да се добави датата на изготвяне на оценката. 

2. Относно раздел 1 „Дефиниране на проблема“:  

Предлагаме изложението в този раздел да започне с кратко изброяване на 

проблемите, които са констатирани в резултат на липсата на уредба (в подраздел 1.1, с 

булети или тирета) и след това да продължи с тяхното по-подробно описание в подраздел 

1.2.  

3. Относно раздел 3 „Идентифициране на заинтересованите страни“:  

Предлагаме да се обмисли възможността като заинтересовани страни да бъдат 

включени  и органите от публичния сектор  като възможни титуляри или адресати на 

електронно изявление. 

4. Относно раздел 4 „Варианти на действие“:  

В този раздел се представят възможните варианти за действие и приложимостта им 

за решаване на идентифицираните проблеми. Следва да бъде дадена информация за всеки 

един от предложените варианти – какво ще бъде предприето при евентуалното приемане на 

този вариант и какви ще бъдат последствията от него. Във връзка с това предлагаме 

представянето на Вариант – приемане на нормативния акт да бъде допълнено с информация 

 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Н А  
М И Н И С Т Е Р С К И Я  С Ъ В Е Т  

 



София, бул. „Дондуков“ № 1, тел. централа: 02/ 940-29-99, факс: 02/ 981-81-70 

относно необходимостта от замяна на действащите подзаконови нормативни актове с нова 

наредба, описание на нейното съдържание и предмет с обосноваване на предвидените 

размери на застраховката или разполагаемите финансови средства, начина на определяне на 

сроковете и т.н.  

5. Относно раздел 5 „Негативни въздействия“ и раздел 6 „Положителни 

въздействия“:  

В тези два раздела следва да се разгледат негативните и положителните въздействия 

върху всички или поне върху основните групи заинтересовани страни при всички варианти. 

В случай че очакваните въздействия са сходни за различните групи заинтересовани страни 

в различните варианти, това следва да се посочи в изложението, за да е ясно, че 

въздействията са представени общо за всички заинтересовани страни.  

6. Относно раздел 12 „Обществени консултации“:  

В този раздел следва да се представи информация относно планираните дейности във 

връзка с обсъждането на проекта със заинтересованите страни. Като минимум информация 

следва да бъде описан срокът и формите за провеждане на обществените консултации в 

съответствие с изискванията на Закона за нормативните актове. 

Съгласно чл. 20, ал. 2 от Закона за нормативните актове извършването на частична 

предварителна оценка на въздействието предхожда изработването на всеки проект на закон, 

кодекс и подзаконов нормативен акт на Министерския съвет. Във връзка с това обръщаме 

внимание, че при съгласуването по чл. 30б от Устройствения правилник на Министерския 

съвет и на неговата администрация представянето на проекта на акт не следва да бъде заедно 

с извършената предварителна оценка на въздействието. Спазването на последователността 

и логиката на процедурата е задължително, за да се гарантира прозрачността на 

нормотворческия процес, както и че решението да се предложат съответните нормативни 

промени е взето на база цялата налична информация, събрана и анализирана в съответствие 

с изискванията на закона.  

Съгласно чл. 17 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка 

на въздействието, изводите и относимата информация от извършената частична 

предварителна оценка на въздействието се включват във финансовата обосновка по чл. 35, 

ал. 1, т. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.  



София, бул. „Дондуков“ № 1, тел. централа: 02/ 940-29-99, факс: 02/ 981-81-70 

На основание чл. 30б, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация е необходимо окончателната оценка на въздействието да бъде 

съобразена с препоръките от становището. 

На основание чл. 85, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация е необходимо това становище да бъде публикувано заедно с 

преработената оценка на въздействието и проекта на акт при обществените консултации, 

провеждани в изпълнение на Закона за нормативните актове. 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ  
„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА“           /П/ 
 

                              /КРАСИМИР БОЖАНОВ/ 



Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* 
(Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) 

Институция: Комисия за регулиране на съобщенията Нормативен акт: Наредба за отговорността и 
прекратяването на дейността  на доставчиците на 
удостоверителни услуги 

За включване в законодателната/оперативната 
програма на Министерския съвет за периода: Да Дата: 30.04.2018  г. 

Контакт за въпроси: Телефон: 
1. Дефиниране на проблема: 
В чл. 21, ал.5 и чл.23 „а“ от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (обн.  
ДВ, бр. 85 от 2017 г.) е предвидено издаването на наредба на Министерския съвет по предложение на 
Комисията за регулиране на съобщенията. Предвиденият законов текст  налага отмяна на действащата 
Наредба за дейността на доставчиците на удостоверителни услуги, реда за нейното прекратяване и за 
изискванията при предоставяне на удостоверителни услуги, в която е бил регламентиран и режима, свързан 
със сключване на застраховка от страна на  доставчиците. 
Приемането на новата Наредба следва да доуреди условията и реда за поддържане на финансовите средства 
от доставчиците на удостоверителни услуги и/или на застраховката за покриване на вредите от 
неизпълнение на задълженията им и прекратяването на дейността на доставчиците на квалифицирани 
удостоверителни услуги.  
    1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете аргументите, които 
обосновават нормативната промяна. 
Законът за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ), предвижда 
въвеждането на мерки по прилагането на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на 
Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни 
трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (Регламент). Въвеждането на нови 
мерки, свързани с прилагането на Регламента изисква създаване на нова, актуализирана подзаконова 
нормативна уредба, във връзка с отговорността на доставчиците на удостоверителни услуги (ДУУ) към 
третите доверяващи се страни, в случаи на нанесени щети и при прекратяване на дейността си. 

• Отговорност за нанесени щети от ДУУ: 
Доставчиците на удостоверителни услуги носят отговорност за щети, нанесени умишлено или поради 
небрежност на физическо или юридическо лице поради неизпълнение на задълженията си по ЗЕДЕУУ и 
Регламента. Рискът от нанасяне на щети на третите доверяващи се страни определя необходимостта ДУУ да 
поддържат достатъчни финансови средства и/или да са сключили подходяща застраховка за отговорност за 
покриване на нанесените вреди. Регламентът остава на преценката на държавите-членки оценката на 
финансовия риск, който ДУУ може да се наложи да поемат, или за който следва да осигурят покритие чрез 
застрахователни полици.  

• Прекратяване на дейността на доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги (ДКУУ): 
Съгласно изискванията на Регламента (чл. 24, параграф 2 буква "и") ДКУУ следва да разполагат с актуален 
план за осигуряване на непрекъснатост на обслужването в случай на прекратяване на дейността си. 
Обхватът и съдържанието на плана не са определени в Регламента, което води до необходимостта от 
тяхното дефиниране по начин еднакъв за всички ДКУУ, за да се осигури:  
а) приемственост при предоставянето на услугата;  
б) продължаване на надеждното съхранение, за подходящ срок, на придобитата по време на дейността на 
доставчика чувствителна информация свързана с издадените удостоверения за удостоверителни услуги, с 
оглед предоставяне на доказателство при съдебни производства и осигуряване на приемственост при 
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предоставянето на услугата;  
в) защита на интересите на ползвателите на удостоверителни услуги.  
Предвид изложеното  разпоредбата на чл.21, ал.5 и чл.23 „а“ от ЗЕДЕУУ предвижда издаването на Наредба 
за отговорността и прекратяването на дейността на доставчиците на удостоверителни услуги (Наредба) на 
Министерския съвет по предложение на Комисията за регулиране на съобщенията. Приемането на новата 
Наредба следва да определи: 

• Минималният размер на разполагаемите финансови средства, поддържани от ДУУ или на 
застраховката за покриване на имуществените и неимуществените вреди от неизпълнение на 
задълженията им; 

• Условията и редът за сключване и подновяване на застраховката; 
• Хипотезите за прекратяване на цялостната дейност на доставчика или на отделни квалифицирани 

удостоверителни услуги; отговорностите и последователността на действията и сроковете за 
извършването им от ДУУ за всяка от хипотезите.  

 
1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото законодателство или възникналите 
обстоятелства, които налагат приемането на ново законодателство. Посочете възможно ли е 
проблемът да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на 
работа и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции между 
няколко органа и др.). 
Проблемът не може да се реши в рамките на съществуващото законодателство. Регламентът отменя 
Директива 1999/93/ЕО и създава нови изисквания и правила, на които трябва да отговарят, както ДУУ, така 
и самите удостоверителни услуги. Във тази връзка бе приет Закон за изменение на допълнение на Закона за 
електронния документ и електронния подпис, т.е. налице е ново законодателство, което следва да уреди 
описаните в т.1.1 проблеми. Те могат да се решат само с приемането на регламентирания в закона 
нормативен акт. 
1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи за изпълнението на 
политиката и какви са резултатите от тях? 
Не са изготвяни последващи оценки на въздействието на проекта на акт. 
 
2. Цели: Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим начин и 
график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите на действащата 
стратегическа рамка? 
Целите, които ще се постигнат с нормативната промяна са: 

1. Въвеждане на детайлни национални правила относно отговорността на доставчиците на 
удостоверителни услуги за вреди от неизпълнение на задълженията им по Регламента и ЗЕДЕУУ и за 
прекратяване на дейността на доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги. 

2. Защита на интересите на третите доверяващи се страни.   
Посочените цели са в пълно съответствие с действащата стратегическа рамка. част от мерките, които бяха 
предприети за постигате на целите заложени в Стратегията за единен цифров пазар на Европа. Регламентът 
създава цялостна трансгранична и междусекторна рамка за сигурни, надеждни и лесни за използване 
електронни трансакции. Изпълнението на Регламента от всички държави членки ще допринесе за успешното 
изграждане на единен цифров пазар чрез създаването на подходящи условия за взаимно трансгранично 
признаване на електронна идентификация, електронни документи, електронни подписи и услуги по 
електронно доставяне, и за оперативно съвместими услуги на електронното управление в целия Европейски 
съюз.  
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3. Идентифициране на заинтересованите страни: Посочете всички потенциални засегнати и 
заинтересовани страни, върху които предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в 
дадена област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители, 
държавни органи, др.). 
 

1. Трети доверяващи се страни (потребители на удостоверителните услуги) – Физически,юридически 
лица и органите от публичния сектор 
2. Бъдещи доставчици на удостоверителни услуги.  
3. Настоящи доставчици на удостоверителни услуги: 
•  „Информационно обслужване” АД; 
• „Борика” АД; 
• „Инфонотари” ЕАД; 
• „Система за електронни плащания / СЕП България” АД; 
• „Евротръст Технолъджис” АД. 

 
4. Варианти на действие:  
Регламентът определя принципа, че всички ДУУ следва да носят отговорност за щети, причинени на 
физическо или юридическо лице поради неспазване на задълженията по регламента. С цел този принцип да 
получи реално изражение, Регламентът следва да се прилага в съответствие с националните разпоредби 
относно определянето на отговорност.  
Регламентът определя и задълженията на надзорните органи, в случая на КРС. Едно от тези задължения е 
проверката на наличието и правилното прилагане на разпоредбите на плана за осигуряване на 
непрекъснатост на обслужването в случаите, когато доставчиците на квалифицирани удостоверителни 
услуги прекъснат дейността си. По този начин се изпълнява една от основните цели за  осигуряване на 
устойчивост и трайност на квалифицираните удостоверителни услуги и за стимулиране на доверието на 
потребителите в тяхната непрекъснатост. 
Във връзка с посоченото в ЗЕДЕУУ е предвиден нарочен нормативен акт, който да уреди границите на 
отговорност и взаимоотношенията между ДУУ и потребителите в случаите на нанесени имуществени и 
неимуществени вреди от неизпълнение на задълженията им, както и реда и условията в действията на ДУУ 
при прекратяване на дейността им. 
Вариант – без действие:  
Предвид изложеното при този вариант ще е налице: 
1.Липса на детайлна регламентация на националните правила относно имуществените отговорности на 
доставчиците на удостоверителни услуги за вреди от неизпълнение на задълженията им определени в 
Регламента и  ЗЕДЕУУ. 
2. Липса на  предварително определени условия и ред за действията на ДУУ при прекратяване на дейността 
им.. Това ще доведе до прилагането на разнородни и непълни правила от страна на ДУУ, което ще се 
възпрепятства осигуряването на приемственост при предоставянето на услугата и надеждното съхраняване 
на чувствителната информация. 
3. Липса на ясни правила за работата на надзорния орган. 
Всичко изложено ще доведе до неизпълнение на Регламента. 
Вариант – приемане на нормативния акт:  
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Предвид изложеното при този вариант ще се постигне: 
Изпълнение на разпоредбите на Регламента, които изискват доуточняване на национално ниво, чрез 
създаване на ясни правила, систематизирани в нов подзаконов нормативен акт, който определя: 
1. Минималният размер на финансовите средства, поддържани от ДУУ или на застраховката за покриване 
на имуществените и неимуществените вреди от неизпълнение на задълженията им; 
2. Условията и редът за сключване и подновяване на застраховката по т.1; 
3. Условията и реда за обезпечаване на засегнатите лица, подали искове, във връзка с нанесени вреди; 
4. Хипотезите за прекратяване на цялостната дейност на доставчика или на отделни квалифицирани 
удостоверителни услуги; отговорностите и последователността на действията и сроковете за извършването 
им от ДУУ за всяка от хипотезите;  
4. Отмяна на действащите към момента позаконови нормативни актове (по причините изложени в т. 1.2.). 
Размерът на разполагаемите финансови средства и на покритието на застраховката е същия, който е 
определен в действащата към момента нормативна уредба. Практиката показва, че не е налице 
необходимост от промяна на размера на финансовите средства или застраховката, тъй като към настоящия 
момент не са възниквали ситуации, които да налагат обезпечаване на засегнати лица във връзка с нанесени 
вреди, и които да са показали нужда от промяна на размера на средствата. Заложените срокове в проекта на 
Наредба относно прекратяване на дейността на доставчиците и начина на съхраняване на информацията са 
определени въз основа на практиката на КРС при изпълнение на контролните ѝ функции по ЗЕДЕП1 и по 
начин, гарантиращ, че ще бъдат изпълними и са съобразени със защитеността на потребителите при 
настъпили събития, причинили вреди. 
Като цяло предвидените в проекта на наредба правила са практически изпълними, ефективни,  
пропорционални и в защита на интересите на третите доверяващи се страни. 
 
 
 
 
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на действие от страна 
на държавата, включително варианта "без действие". 
5. Негативни въздействия:  
Негативни въздействия от предлагания проект на Наредба за отговорността и прекратяването на дейността  
на доставчиците на удостоверителни услуги не се очакват. 
Опишете качествено (при възможност - и количествено) всички значителни потенциални икономически, 
социални, екологични и други негативни въздействия за всеки един от вариантите, в т.ч. разходи 
(негативни въздействия) за идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на 
действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат второстепенни и кои да 
са значителни. 
6. Положителни въздействия:  
Създаването на публично известни и ясни правила регламентиращи поведението на ДУУ ще осигури 
устойчивост и непрекъснатост на квалифицираните удостоверителни услуги, предвидимост на 
задълженията на ДУУ, както и ще презицира и улесни дейността им.  
 
Осигуряване на максимална защита на интересите на потребителите на удостоверителни услуги и  
стимулиране на доверието на потребителите в тяхната непрекъснатост. 

                                                           
1 Закон за електронния документ и електронния подпис (отм.) 
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Опишете качествено (при възможност - и количествено) всички значителни потенциални икономически, 
социални, екологични и други ползи за идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от 
вариантите в резултат на предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с 
формулираните цели. 
7. Потенциални рискове: Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, 
включително възникване на съдебни спорове. 
Не се дефинират потенциални рискове от приемането на предлаганата Наредба за отговорността и 
прекратяването на дейността  на доставчиците на удостоверителни услуги. Не се очаква възникването на 
съдебни спорове от предлаганата промяна. 
 
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица: 
 Ще се повиши 
 Ще се намали 
х Няма ефект 
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими и услуги? 
С проекта не се създават нови регулаторни режими и не се засягат съществуващи режими и услуги. 
  
9. Създават ли се нови регистри? 
Не се създават нови регистри. 
 
Когато отговорът е "да", посочете колко и кои са те ............................................................ 
10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)? 
 Актът засяга пряко МСП 
х Актът не засяга МСП 
 Няма ефект 

11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието? 
 Да 
х Не 

12. Обществени консултации:  
Ще бъдат проведени обществени консултации, съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове, като ще 
бъде определен 30-дневен срок за получаване на предложения и становища по проекта на наредба. След 
приключване на консултациите  ще бъде проведане процедура по съгласуване по реда на чл. 32 от 
УПМСНА. 

 
Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна оценка на 
въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове. Посочете 
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индикативен график за тяхното провеждане и видовете консултационни процедури. 
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз? 
 Да 
x Не 
 
Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително информацията по т. 8.1 и 8.2, 
дали е извършена оценка на въздействието на ниво Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка 
към източник). 
14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за изработването на 
нормативния акт: 
Име и длъжност:  
Неда Койчева, директор на дирекция „Правно регулиране и общо правно обслужване“ в Комисията 
за регулиране на съобщенията 
Дата: 30.04.2018г. 
Подпис: 
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