
 

 

 

ДО: 

Г-Н ИВАН ИВАНОВ 

УПРАВИТЕЛ НА 

„КОМ НЕТ“ ЕООД 

УЛ. „КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ“ № 34, ЕТ. 5, 

ГР. БУРГАС, П.К. 8000 

 

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 

 

 

КОПИЕ ДО 

Г-Н РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ 

МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА, 

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ 

И СЪОБЩЕНИЯТА 

УЛ. „ДЯКОН ИГНАТИЙ” № 9, 

ГР. СОФИЯ, П.К. 1000 

 

 

 

Относно: Оказване на съдействие по чл. 86 от ЗЕСМФИ за доброволно решаване 

на спор между „КОМ НЕТ“ ЕООД и „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ 

ЕАД 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

В Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) постъпи молба вх. № 12-

01-113Е/25.01.2019 г. на „КОМ НЕТ“ ЕООД (КОМ НЕТ), допълнена с писмо 12-01-

185/11.02.2019 г., с която се иска оказване на съдействие по чл. 86 от Закона за 

електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ)
1
 за 

доброволно решаване на спор с „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД (ЕРЮГ). 

Предмет на спора е отказът на ЕРЮГ да предостави на КОМ НЕТ достъп до 

физическа инфраструктура - стълбовна мрежа в общо 39 населени места на 

                                                 

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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територията на Бургаска област, както и в 7 квартала на гр. Бургас за въздушно 

разполагане на кабелни електронни съобщителни мрежи при условията на чл. 63, 

ал. 2, т. 2 и 3 от ЗЕСМФИ. КОМ НЕТ има действащ към момента договор за достъп 

до физическата инфраструктура на ЕРЮГ за други населени места. 

Като мотив за отказа си ЕРЮГ е посочило липсата на действаща Единна 

информационна точка (ЕИТ) по Глава трета на закона, както и неприета към 

настоящия момент цялостна подзаконова нормативна уредба по ЗЕСМФИ. 

КОМНЕТ и ЕРЮГ представляват мрежови оператори по смисъла на § 1, т. 4, респ. 

т. 3 от ДР на ЗЕСМФИ. Елементите от електроразпределителната мрежа на ЕРЮГ 

представляват физическа инфраструктура по смисъла на § 1, т. 10, във връзка с т. 3, 

б. „а”, „бб” от ДР на ЗЕСМФИ (физическа инфраструктура, предназначена да 

осигурява услуга за разпределение на електрическа енергия). 

Съгласно чл. 15, ал. 1 от ЗЕСМФИ, мрежовите оператори предоставят на 

операторите на електронни съобщителни мрежи достъп до и/или съвместно 

ползване на физическата си инфраструктура, включително до нейните елементи 

и/или съоръжения, с оглед на разполагане и използване на електронни 

съобщителни мрежи, при наличие на обосновано искане. Разпоредбата на чл. 86, 

ал. 1 от ЗЕСМФИ предвижда че, Комисията може да съдейства за доброволно 

решаване на спорове по този закон при писмено искане на една от страните по 

спора. 

На свое заседание, проведено на 31.01.2019 г., КРС прие Решение № 62, с 

което на основание чл. 86, ал. 2 от ЗЕСМФИ, определи специализирана комисия по 

молбата на КОМ НЕТ. С писмо изх. 12-01-113Е/08.02.2019 г. от ЕРЮГ беше 

изискано да представи в 7-дневен срок писмено становище по молбата. С писмо вх. 

№ 12-01-113Е/21.02.2019 г. ЕРЮГ представи своето становище. Според ЕРЮГ не 

може да се пристъпи към процедурите по ЗЕСМФИ по предоставяне на достъп и 

ползване на физическата му инфраструктура, тъй като по този начин биха се 

застрашили правата на трети лица - оператори на ЕСМ. Според предприятието, 

предоставянето на достъп без действаща ЕИТ би поставило ЕРЮГ в положение на 

неизпълнение на чл. 20, ал. 4 от ЗЕСМФИ. 

Допълнително, на основание чл. 86, ал. 3 от ЗЕСМФИ, на 18.03.2019 г. в 

сградата на КРС беше проведена среща на специализираната комисия със страните 

по спора. Предмет на срещата бяха поставените в молбата на КОМ НЕТ въпроси. 

 

В резултат на работата на специализираната комисия на КРС по спора 

между КОМ НЕТ и ЕРЮГ беше постигнато следното: 

Специализираната комисия разясни на ЕРЮГ приложението на процедурата 

по чл. 20 от ЗЕСМФИ за предоставяне на достъп до и/или съвместно ползване на 

физическата му инфраструктура. На ЕРЮГ беше посочено, че до заработването на 

ЕИТ началният момент на 14-дневния срок за подаване на заявления от 

заинтересовани лица в случаите на ограничен капацитет следва да се 

изчислява от датата, на която обявлението на ЕРЮГ е публикувано на 

интернет страницата му, а след стартирането на ЕИТ - от датата на 

публикацията на същата. Последното е в съответствие с чл. 20, ал. 4 от ЗЕСМФИ 

и регулаторната практика на КРС до момента, допълнително съгласувана с 
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Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията 

(МТИТС)
2
. 

Аналогични препоръки са дадени и от специализираните комисии на КРС по 

споровете по чл. 86 от ЗЕСМФИ с предмет общите условия за предоставяне на 

достъп до и съвместно ползване на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД 

(ЧЕЗ) и „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД (ЕРП СЕВЕР). Посочените 

препоръки са възприети и изпълнени от ЧЕЗ и ЕРП СЕВЕР
3
. 

На ЕРЮГ допълнително беше предложен и варианта да изпрати 

обявлението си за предоставяне на права по чл. 15, ал. 1 от ЗЕСМФИ върху 

физическата му инфраструктура и директно на МТИТС. 

ЕРЮГ посочи, че ще разгледа така направените предложения на 

специализираната комисия, като за целта ще изпрати официално запитване до 

МТИТС. По искане на специализираната комисия предприятието прие да изпрати 

запитването си до МТИТС с копие до КРС. 

На свое заседание, проведено на 28.03.2019 г., КРС разгледа работата на 

специализираната комисия по Решение № 62/31.01.2019 г. и прие, че 

специализираната комисия е оказала необходимото съдействие по чл. 86, ал. 3 от 

ЗЕСМФИ за разрешаване на спора между КОМ НЕТ и ЕРЮГ. 

 

 

 

 

 

С уважение, 

 

 

 

Иван Димитров 

Председател на 

Комисията за регулиране на съобщенията 

                                                 

2
 Съгласно чл. 4, ал. 1 от ЗЕСМФИ, функциите на ЕИТ се изпълняват от министъра на 

транспорта, информационните технологии и съобщенията или от оправомощени от него лица. 
3
 Чл. 8 (6) (доп. - в сила от 08.02.2019 г.) В случаите по ал. 5, т. 2 в 14-дневен срок от получаване на 

искането по ал. 1 МРЕЖОВИЯТ ОПЕРАТОР обявява намерението си да предостави права на 

достъп до Електроразпределителната мрежа на страницата си в интернет и по друг подходящ 

начин, като определя 14-дневен срок за подаване на заявления от заинтересованите лица. 

МРЕЖОВИЯТ ОПЕРАТОР изпраща информацията на ЕИТ едновременно с публикуването й на 

своята интернет страница. 14-дневният срок за подаване на заявления започва от датата, на 

която обявлението на МРЕЖОВИЯ ОПЕРАТОР е публикувано в ЕИТ. До осигуряване на 

възможност за достъп до информация по електронен път чрез информационен портал на 

ЕИТ, 14-дневният срок за подаване на заявления започва от датата, на която МРЕЖОВИЯТ 

ОПЕРАТОР е обявил информацията на страницата си в интернет и по друг подходящ начин. 


