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ДО 

Г-Н ПШЕМИСЛАВ ВСЕЛАКИ 

УПРАВИТЕЛ НА 

„ТЕЛИА КЕРИЪР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 

БУЛ. „ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ“ № 28, ПАРТЕР, 

ГР. СОФИЯ, П.К. 1303 

 

 

 

Относно: Писмо вх. № 12-01-3007Е/21.09.2018 г. на „ТЕЛИА КЕРИЪР БЪЛГАРИЯ“ЕООД 

 

 

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

горепосоченото писмо на „ТЕЛИА КЕРИЪР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД (ТЕЛИА) с искане за 

становище на КРС относно приложимостта спрямо предприятието на разпоредбата на чл. 15, 

ал. 1 и 3 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура 

(ЗЕСМФИ)
1
, във връзка с § 3, ал. 1 от ПЗР на закона. 

На свое редовно заседание, проведено на 11.10.2018 г., КРС разгледа горепосоченото 

писмо, като прие следното: 

Съгласно чл. 15, ал. 2 от ЗЕСМФИ, мрежовите оператори предоставят достъп до 

и/или съвместно ползване на физическата си инфраструктура с писмен договор при 

предварително оповестени на интернет страницата си прозрачни, пропорционални и 

справедливи общи условия, включително цена. В ал. 3 на посочената разпоредба са 

предвидени минимално необходимите законови реквизити на общите условия (ОУ), които 

включват технически изисквания за достъп до и съвместно ползване, срокове за 

предоставяне на услугите, обезщетения при неизпълнение на договора, цени и механизъм за 

ценообразуване и др. 

Разпоредбата на чл. 91, ал. 1, т. 2 от ЗЕСМФИ предвижда, че мрежов оператор, 

който не оповести прозрачни, пропорционални и справедливи условия по чл. 15, ал. 2 се 

наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 500 до 2500 лв. Срокът за публично 

оповестяване на ОУ е до 7 месеца от влизането в сила на закона, т. е. до 09.10.2018 г. (§ 3, ал. 

1 от ПЗР от ЗЕСМФИ). 

ТЕЛИА представлява оператор на електронна съобщителна мрежа по смисъла на § 1, 

т. 4, б. „а“ от ДР на ЗЕСМФИ
2
 и като такъв е мрежов оператор по т. 3 от посочената 

разпоредба. 

Съгласно § 1, т. 10 от ДР на ЗЕСМФИ, физическа инфраструктура е всеки елемент 

от мрежа на мрежови оператор по т. 3, който е предназначен за разполагане на други 

елементи от мрежа, без самият той да се превръща в активен елемент от мрежата, като 

тръбопроводи, мачти, канали, инспекционни шахти, шахти, разпределителни кутии, сгради 

или подстъпи към сгради, антенни съоръжения, кули и стълбове. Самите кабели, 

включително тъмните оптични влакна, обаче са изрично изключени обхвата на физическата 

инфраструктура по ЗЕСМФИ (§ 1, т. 10, изр. второ от ДР на ЗЕСМФИ). 

Следва да бъде посочено, че легалната дефиниция за физическа инфраструктура по § 

1, т. 10 от ДР на ЗЕСМФИ е аналогична на тази по чл. 2, т. 2 от Директива 2014/61/ЕС. В 

предметния обхват на физическа инфраструктура по закона не е разширен посредством 

включването на допълнителни елементи като кабели или други активни мрежови елементи. 

                                                 
1
 Обнародван 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 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно 

мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи (ОВ, 

L 155/1 от 23 май 2014 г.) 
2
 Предприятие, предоставящо или което има право да предоставя обществени електронни съобщителни 

мрежи и/или услуги.  



2 

 

Описаните в писмото на ТЕЛИА електронни съобщителни мрежи и мрежово 

оборудване не представляват физическа инфраструктура по смисъла на § 1, т. 10 от ДР на 

ЗЕСМФИ. 

Предвид гореизложеното, считаме че към настоящия момент ТЕЛИА не е субект на 

задължението по чл. 15, ал. 2 от ЗЕСМФИ. В случай че предприятието придобие физическа 

инфраструктура по § 1, т. 10 от ДР на ЗЕСМФИ, вкл. право да управлява такава, за него ще 

възникне задължението предварително да оповести публично ОУ за предоставяне достъп до 

и/или съвместно ползване на същата. 

 

 

 

 

 

С уважение, 

 

 

 

Никола Колев 

За Председател на 

Комисията за регулиране на съобщенията 


