
 

ДО 

ПРОФ. Д-Р КРАСИМИР ИВАНОВ, Д.М.Н. 

РЕКТОР НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

„ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” - ВАРНА 
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ГР. ВАРНА, П.К. 9002 

 

 

 

Относно: Запитване вх. № 12-01-1559/30.04.2018 г. на Медицински университет-Варна 

 

 

УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР ИВАНОВ, 

 

В Комисията за регулиране на съобщенията (КРС/Комисията) постъпи 

горепосоченото Ваше запитване в качеството Ви на ректор на Медицински университет 

„Проф. д-р Параскев Стоянов” - Варна относно реда за разполагане на електронни 

съобщителни мрежи и изграждане на свързаната с тях физическа инфраструктура върху 

имоти публична държавна собственост по новия Закон за електронните съобщителни 

мрежи и физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ)
1
. 

На свое редовно заседание, проведено на 14.06.2018 г., КРС разгледа 

запитването, като Ви предоставя следните отговори на поставените въпроси: 

 

1. По отношение относимостта на чл. 30, ал. 1, т. 1 и ал. 5 и чл. 19 от 

ЗЕСМФИ към бюджетните организации по § 1, т. 5 от ДР на Закона за публичните 

финанси, които управляват имоти публична държавна собственост, но не са 

мрежови оператори (въпрос 1 от писмото): 

Съгласно чл. 30, ал. 1, т. 1, предложение първо от ЗЕСМФИ, освен в случаите по 

чл. 15 и 17 операторите на електронни съобщителни мрежи имат право да 

разполагат електронни съобщителни мрежи и да изграждат свързаната с тях 

физическа инфраструктура въз основа на писмен договор, включително на договор за 

наем, договор или административен акт, върху, над или под имоти публична 

държавна собственост. В тези случаи, посочените права се предоставят за срок до 10 

години по реда на чл. 19 от закона (чл. 30, ал. 5 от ЗЕСМФИ). Разпоредбата на чл. 19, 

ал. 1, изр. първо от ЗЕСМФИ предвижда, че правата по чл. 15, ал. 1 и чл. 17, ал. 1 върху 

елементи от физическа инфраструктура, държавна или общинска собственост, се 

предоставят за срок до 10 години без провеждането на търг или конкурс. 

Предвид гореизложеното, считаме че разпоредите на чл. 30, ал. 1, т. 1 и ал. 5 и 

чл. 19, ал. 1, изр. първо от ЗЕСМФИ са относими към Медицински университет-Варна. 

 

2. По отношение на реда за избор на оператор на електронни съобщителни 

мрежи при наличие на няколко искания за разполагане, начина за определяне на 

наемната цена, процедурата при съвместно управление и общи части с друга 

                                                 
1
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бюджетна организация и спазване на забраната за преотдаване и съвместно ползване 

с трети лица по чл. 16, ал. 7 от Закона за държавната собственост (въпроси 2 и 3 от 

писмото): 

Поставените в писмото въпроси относно начина за определяне на наемната цена, 

процедурата при съвместно управление и общи части с друга бюджетна организация и 

спазване на забраната за преотдаване и съвместно ползване с трети лица по чл. 16, ал. 7 

от Закона за държавната собственост (ЗДС) не са предмет на ЗЕСМФИ, а на ЗДС, по-

специално чл. 16 от закона, както и на Правилника за прилагане на ЗДС. 

Запитването Ви относно реда за избор на оператор на електронни съобщителни 

мрежи при наличие на няколко искания за разполагане (т. 2.1 от писмото), 

допълнително поставя въпроса относно приложимостта на чл. 20 от ЗЕСМФИ в 

разглеждания случай.  

Предвид последното, КРС изпрати писмо до Министерството на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията, автор на първия проект на ЗЕСМФИ, с 

искане за становище относно приложимостта на реда по чл. 20 от ЗЕСМФИ в 

разглеждания случай. След получаване на посоченото становище и анализирането му 

от Комисията ще бъдете допълнително уведомени. 

 

 

 

 

 

С уважение, 

 

 

 

Росен Желязков 

Председател на 

Комисията за регулиране на съобщенията 


