
 

 

 

 

 

ДО: 

Г-Н ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ  

НА КАБЕЛНИ ОПЕРАТОРИ „КЛУБ 2000“ 

БУЛ. „АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ” № 23, 

ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР „СИТИ ПОЙНТ“, ЕТ. 2, ОФИС 67, 

ГР. СОФИЯ, П.К. 1750 

 

Г-ЖА АНЕТА ИВАНОВА 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 

„СДРУЖЕНИЕ ЗА 

ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИИ“ 

Ж.К. „МЛАДОСТ 1“, БЛ. 168, ОФИС 3, 

ГР. СОФИЯ, П.К. 1784 

 

Г-ЖА ГАЛЯ МАРИНОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА 

КАБЕЛНИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ ОПЕРАТОРИ“ 

УЛ. „КОРАБ ПЛАНИНА“ № 8-10, ВХ. „А“, ЕТ. 5, АП. 7А, 

ГР. СОФИЯ, П.К. 1407 

 

 

КОПИЕ ДО: 

Г-Н РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ 

МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА, 

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ 

И СЪОБЩЕНИЯТА 

УЛ. „ДЯКОН ИГНАТИЙ” № 9, 

ГР. СОФИЯ, П.К. 1000 

 

Г-Н ТОМАШ ПЕЦКА, 

Г-Н ПЕТЪР ХОЛАКОВСКИ И 

Г-Н ВИКТОР СТАНЧЕВ 

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД 

Р-Н „МЛАДОСТ“, БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ № 159, 

БЛ. „БЕНЧМАРК БИЗНЕС ЦЕНТЪР“, 

ГР. СОФИЯ, П.К. 1784 
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Г-Н НИКОЛАЙ НИКОЛОВ, 

Г-Н КРАСИМИР ИВАНОВ И 

Г-Н РУМЕН ЛАЛЕВ  

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД 

Р-Н „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК”, 

„ВАРНА ТАУЪРС-Е”, БУЛ. „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК” № 258, 

ГР. ВАРНА, П.К. 9009 

 

Г-Н ГОЧО ЧЕМШИРОВ, 

Г-Н КОСТАДИН ВЕЛИЧКОВ И 

Г-Н КАРЛ ДЕНК 

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА 

ДИРЕКТОРИТЕ НА 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД 

Р-Н „ЦЕНТРАЛЕН“, УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37, 

ГР. ПЛОВДИВ, П.К. 4000 

 

 

 

Относно: Писма вх. № 12-01-1108/15.04.2019 г. на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ 

АД, „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД и „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЮГ“ ЕАД 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИВАНОВА, 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАРИНОВА, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ, 

 

С писмо изх. № 12-01-1108/29.03.2019 г. Комисията за регулиране на съобщенията 

(КРС/Комисията) приложено Ви препрати копие на писмо вх. № 12-01-1108/13.03.2019 г. 

на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД (ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ), с което 

предприятието уведомява КРС и министъра на транспорта, информационните технологии 

и съобщенията, че след изтичане на предвидените в Закона за електронните съобщителни 

мрежи и физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ)
1
 срокове, респ. прекратяване на 

действащите договори за достъп, ще пристъпи към премахване на електронните 

съобщителни мрежи, разположени до влизането в сила на закона по физическата му 

инфраструктура. Според ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ посочените срокове са започнали да 

текат за предприятието на 01.10.2018 г., на която дата са публикувани първоначалните му 

общи условия по чл. 15, ал. 2 от ЗЕСМФИ за достъп до и/или съвместно ползване на 

физическа инфраструктура (ОУ/Общи условия). 

                                                 

1
 Обн. ДВ. бр. 21 от 09.03.2018 г., в сила от 09.03.2018 г. Със ЗЕСМФИ в националното ни право е 

транспонирана Директива 2014/61/ЕС относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на 

високоскоростни електронни съобщителни мрежи (ОВ, L 155/1 от 23 май 2014 г.) 
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На свое заседание, проведено на 28.03.2019 г., КРС разгледа горепосоченото писмо 

на ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ, като прие, че упражняването от даден мрежов 

оператор на правата му по § 4, ал. 11 и 12 от ПЗР на ЗЕСМФИ е допустимо само в 

случай, че последният е изпълнил изцяло задълженията си по чл. 15, ал. 2 и 3 и § 3 и 4 

от ПЗР на ЗЕСМФИ, а именно публично да оповести на интернет страницата си ОУ с 

всички съществени законови реквизити по чл. 15, ал. 3 и в съответствие с 

изискванията на ЗЕСМФИ. 

С писма изх. №№ 12-01-1108/29.03.2019 г. и 12-01-1108/02.04.2019 г. на КРС 

изпрати горепосочената позиция както до ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, така и до 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД (ЕРП СЕВЕР) и „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЮГ“ ЕАД (ЕРЮГ), тъй като поставеният въпрос принципно касае и останалите два 

оператора на физическа инфраструктура, предназначена да осигурява услуга за 

разпределение на електрическа енергия, както и всички други мрежови оператори по 

смисъла на § 1, т. 3 и 4 от ДР на ЗЕСМФИ. Наред с това, броенето на посочените срокове 

засяга не само операторите на електронни съобщителни мрежи без сключени договори за 

достъп, респ. с необозначени и немаркирани мрежи, а и операторите, с действащи валидни, 

но непреподписани договори съобразно новите ОУ и без непогасени задължения. 

С посочените писма Комисията изиска от трите електроразпределителни 

дружества и да представят в 7-дневен срок официално писмо, в което да посочат точната 

дата, на която са публикували ОУ в пълнота, ведно с механизъм за ценообразуване, в 

съответствие с чл. 15, ал. 2 и 3 и § 3 и 4 от ПЗР на ЗЕСМФИ. 

С писма вх. № 12-01-1108/15.04.2019 г. ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, ЕРП СЕВЕР и 

ЕРЮГ представиха следната информация: 

 ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ посочи, че на 28.01.2019 г. е публикувало на интернет 

страницата си нови цени и механизъм за ценообразуване, с което първоначално 

публикуваните на 01.10.2018 г. Общи условия на договорите за предоставяне на достъп 

до физическа инфраструктура - подземна тръбна и стълбовна мрежа за целите на 

разполагане и използване на електронни съобщителни мрежи
2
 на предприятието 

съответстват в пълнота с изискванията на чл. 15, ал. 2 и 3 и § 3 и 4 от ПЗР на ЗЕСМФИ. 

 ЕРП СЕВЕР посочи, че Общите условия на договорите за осигуряване на достъп 

до и/или съвместно ползване на физическата инфраструктура
3
 на предприятието са 

публикувани на 09.10.2018 г., като измененията и допълненията на ОУ, в т. ч. и механизма 

за ценообразуване, са публикувани на интернет страницата му на 15.02.2019 г. 

 ЕРЮГ посочи, че окончателните Общи условия на договорите за достъп до и 

ползване на елементи от електроразпределителната мрежа от оператори на 

електронни съобщителни мрежи
4
 на предприятието, вкл. цени и механизъм за 

ценообразуване, са публикувани на интернет страницата му на 12.03.2019 г. 

Горепосочените действия на ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, ЕРП СЕВЕР и ЕРЮГ 

са резултат от работата на специализираните комисии на КРС за оказване на 

съдействие по чл. 86 от ЗЕСМФИ за доброволно решаване на спорове. 

                                                 

2
 http://www.cez-rp.bg/bg/operatori-27.09.2018 

3
 https://www.erpsever.bg/static.php?content_id=164 

4
 https://elyug.bg/SpecialPages/Operatori-ESM.aspx 

http://www.cez-rp.bg/bg/operatori-27.09.2018
https://www.erpsever.bg/static.php?content_id=164
https://elyug.bg/SpecialPages/Operatori-ESM.aspx
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На свое заседание, проведено на 16.05.2019 г., КРС разгледа горепосочените 

писма от трите електроразпределителни дружества, като прие, че посочените дати са 

моментът, от който трите ЕРП-та най-рано могат да претендират, че започват да 

текат сроковете по § 3 и 4 от ПЗР на ЗЕСМФИ за упражняване на правата им на 

мрежови оператори по § 4, ал. 11 и 12 от ПЗР на ЗЕСМФИ. Посочените дати следва да 

бъдат взети предвид при изчисляване на 7-месечния срок за привеждане на действащите 

договори за достъп в съответствие ОУ на ЕРП-тата (§ 3, ал. 2 от ПЗР на ЗЕСМФИ) и на 6-

месечния срок за деклариране на електронни съобщителни мрежи, разположени без 

сключен договор, респ. необозначени и немаркирани мрежи (§ 4, ал. 1 от ПЗР на закона). 

Тези дати ще бъдат отчетени и в процедурите за даване на задължителни указания по чл. 

82, ал. 1 от ЗЕСМФИ, в които е направено изрично искане на заинтересованите страни по 

отношение на датата на публикуване на ОУ. 

 

Приложения: Копия на писма вх. № 12-01-1108/15.04.2019 г. на ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, 

ЕРПСЕВЕР и ЕРЮГ. 

 

 

 

 

 

С уважение, 

 

 

 

Иван Димитров 

Председател на 

Комисията за регулиране на съобщенията 


