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
Дата: 30.04.2018 г.
програма на Министерския съвет за периода: Да
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

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 ЗЕДЕП 1 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.
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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:

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)?
х Актът не засяга МСП
11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?
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?
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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