
Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

Н А Р О Д Н О  С Ъ Б Р А Н И Е  

Проект 

 

 

З А К О Н 

 
за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения 

 

(Обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2007 г., 

бр. 36, 43 и 69 от  

2008 г., бр. 17, 35, 37, 42 от 2009 г.; Решение № 3 на 

Конституционния съд от  

2009 г. - бр. 45 от 2009 г.) 

 

 

§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. Точка 2 се изменя така: 

„2. от държавните органи и техните администрации във 

връзка с националната сигурност;”. 

2. Създава се т. 3: 

„3. от Министерския съвет за собствени нужди.” 

§ 2. В чл. 10, ал. 1 думите „Министерството на 

транспорта” се заменят с „Министерството на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията”, а думите 

„Държавната агенция за информационни технологии и съобщения” 

се заличават. 

§ 3. В глава трета наименованието на раздел ІІІ се 

изменя така: 

„Министър на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията” 

§ 4. Член 15 се изменя така: 

„Чл. 15. Министърът на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията е специализиран орган на 

изпълнителната власт, който провежда държавната политика в 

областта на електронните съобщения и в областта на 

информационното общество.”  

§ 5. В чл. 20, ал. 1, т. 14 след думите „бедствия и 

аварии” се поставя точка и текстът до края се заличава. 

 

§ 6. Навсякъде в закона: 

1. Думите „Председателят на Държавната агенция за 
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информационни технологии и съобщения” и „председателя на 

Държавната агенция за информационни технологии и съобщения” се 

заменят съответно с „Министърът на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията” и „министъра на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията”. 

2. Думите „Държавната агенция за информационни 

технологии и съобщения” и „Държавна агенция за информационни 

технологии и съобщения” се заменят съответно с „Министерството 

на транспорта, информационните технологии и съобщенията” и 

„Министерство на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията”. 

3. Думите „Министерството на транспорта” се заменят с 

„Министерството на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията”. 

4. Думите „Министерството на икономиката и 

енергетиката” се заменят с „Министерството на икономиката, 

енергетиката и туризма”. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 7. Издадените до влизането в сила на този закон 

подзаконови нормативни актове запазват действието си, 

доколкото не му противоречат. 

§ 8. Законът влиза в сила от деня на обнародването му 

в „Държавен вестник”.   

 

 

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 

……………...… 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на 

Народното събрание. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: 

 

(Цецка Цачева) 

 



�

М  О  Т  И  В  И 

 
към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните 

съобщения 

 

І. Проектът на Закон за изменение и допълнение на 

Закона за електронните съобщения предвижда следните изменения 

и допълнения: 

1. Министърът на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията е посочен като орган на 

изпълнителната власт, който провежда държавната политика в 

областта на електронните съобщения и в областта на 

информационното общество. 

Във връзка с това министърът на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията ще бъде държавният 

орган, който: 1. изготвя и внася за приемане от Министерския 

съвет политика и стратегии в областта на електронните 

съобщения, както и политика, стратегии и програми в областта 

на информационното общество; 2. изготвя и издава или внася за 

приемане от Министерския съвет подзаконови нормативни актове, 

свързани с осъществяването на своите правомощия, предвидени в 

закона; 3. създава условия за осигуряване на свобода и 

конфиденциалност на съобщенията;  

4. представлява Република България в международните 

организации в областта на електронните съобщения и 

информационното общество; 5. подпомага разработването и 

въвеждането на стандарти, технически изисквания и 

спецификации, свързани с електронните съобщения и 

информационното общество; 6. осигурява изпълнението на 

ангажиментите на Република България в областта на управлението 

на електронните съобщения и информационното общество, свързани 

с членството й в Европейския съюз и в международни 

организации; 7. участва в работата на международните 

организации по стандартизация и в техническите комитети по 

стандартизация в Република България, имащи отношение към 

електронните съобщения и информационното общество; 8. 

осъществява международна регистрация на радиочестоти и 

радиочестотни ленти, както и на радиосъоръженията, които ги 

използват; 9. осъществява международно координиране за всички 

радиослужби на радиочестоти и радиочестотни ленти, както и на 

техническите характеристики на радиосъоръженията, които ги 

използват, за нуждите на националната сигурност; 10. съгласува 

и/или утвърждава инвестиционни програми и проекти в 

съответствие с приоритетите в областта на информационното 

общество и съобщенията; 11. осъществява междуведомствена 

координация при подготовката и внасянето на проектите на 

нормативни актове на Министерския съвет в областта на 

електронните съобщения и информационното общество. 

2. Навсякъде в закона: 
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а) думите „Председателят на Държавната агенция за 

информационни технологии и съобщения” и „председателя на 

Държавната агенция за информационни технологии и съобщения” се 

заменят съответно с „Министърът на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията” и „министъра на  транспорта, 

информационните технологии и съобщенията”; 

б) думите „Държавната агенция за информационни 

технологии и съобщения” и „Държавна агенция за информационни 

технологии и съобщения” се заменят съответно с „Министерството 

на транспорта, информационните технологии и съобщенията” и 

„Министерство на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията”; 

в) думите „Министерството на транспорта” се заменят с 

„Министерството на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията”. 

3. Законопроектът предвижда издадените до влизането му 

в сила подзаконови нормативни актове да запазят действието си, 

доколкото не му противоречат. 

ІІ. Предложените изменения в закона са в изпълнение на 

Решението на Народно събрание от 27 юли 2009 г. за приемане на 

структура на Министерския съвет на Република България. 

Съгласно т. 4 от посоченото решение Министерството на 

транспорта се преобразува в Министерство на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията.  

Предвид изложеното Министерският съвет предлага на 

Народното събрание да разгледа и приеме предложения проект на 

Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните 

съобщения.         

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

       (Бойко Борисов) 

 

 



 

 

 


