
 

 

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 № 229 

       

     от 14 юни 2018 г.  

 

 

 На основание чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет 

и на неговата администрация (УПМСНА), във връзка с Решение № 153 от 

19.04.2018 г. на КРС  

 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

РЕШИ: 

 

 1. Приема резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект 

на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за 

отговорността и прекратяването на дейността на доставчиците на 

удостоверителни услуги. 

            2. Приема проект на Постановление на Министерския съвет за приемане 

на Наредба за отговорността и прекратяването на дейността на доставчиците на 

удостоверителни услуги, съгласно приложението към настоящото решение. 

 3. Проектът по т. 2, заедно с всички документи към него, да бъде 

изпратен за съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА. 

 

            Мотиви: 

            С Решение № 153 от 19.04.2018 г. КРС откри процедура по обществено 

обсъждане на проект на постановление на Министерския съвет за приемане на 

Наредба за отговорността и прекратяването на дейността на доставчиците на 

удостоверителни услуги. Последният е разработен на основание чл. 21, ал.5 и 

чл. 23а от Закон за електронния документ и електронните удостоверителни 

услуги (ЗЕДЕУУ). Изготвена е частична предварителна оценка на 

въздействието на акта, която е преработена, в съответствие с указанията на  

дирекция „Модернизация на администрацията“ към Министерския съвет. 

            В хода на проведеното обществено обсъждане не са постъпили 

становища от заинтересовани страни. 

            С оглед на това, КРС приема проекта на Постановление на 

Министерския съвет за приемане на Наредба за отговорността и прекратяването 

на дейността на доставчиците на удостоверителни услуги. Предвид 

разпоредбата на чл. 32 от УПМСНА, проектът, ведно с всички документи към 

него, се изпращат за съгласуване на съответните ведомства.  

     

        

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

            (Росен Желязков) 

 

 

 

                                    ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                                                                                  (Неда Койчева) 

 


