
К О М И С И Я  З А  Р Е Г У Л И Р А Н Е  Н А  С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А  

 

 

РЕШЕНИЕ № 354 

от 23 август 2018 г. 

 

На основание чл. 81, ал. 1 и чл. 85, ал. 1, т. 1 от Закона за електронните 

съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, както и на основание чл. 56, ал. 1 от 

Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с Решение № 242/21.06.2018 г. на 

Комисията за регулиране на съобщенията и писмо вх. № 14-00-1127/08.08.2018 г. на 

„ТЕЛНЕТ” ООД, 

 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

 

РЕШИ: 

 

І. Приема резултатите от работата на специализираната комисия, определена с 

Решение № 242/21.06.2018 г. на Комисията за регулиране на съобщенията. 

ІІ. Прекратява производството, образувано по искане вх. № 14-00-

1127/15.06.2018 г. на „ТЕЛНЕТ” ООД. 

III. Решението да бъде изпратено на заинтересованите лица в тридневен срок 

от приемането му и да се публикува на страницата на Комисията в интернет. 

 

Мотиви: 

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

вх. № 14-00-1127/15.06.2018 г. на „ТЕЛНЕТ” ООД (ТЕЛНЕТ) за даване на 

задължителни указания по чл. 82, ал. 1 от Закона за електронните съобщителни мрежи 

и физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ) на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД 

(ЕРП СЕВЕР) във връзка с направен отказ за предоставяне на достъп до физическа 

инфраструктура - стълбове ниско напрежениe в гр. Севлиево, вилна зона „Хоталич”. 

С Решение № 242/21.06.2018 г. на основание чл. 82, ал. 3, във връзка с чл. 81, 

ал. 1, чл. 82, ал. 1 и чл. 22, т. 5 от ЗЕСМФИ, определи специализирана комисия по 

спора между ТЕЛНЕТ и ЕРП СЕВЕР. 

С писмо изх. № 14-00-1127/26.06.2018 г. на основание чл. 83, ал. 1 от ЗЕСМФИ 

специализираната комисия по спора изиска от ЕРП СЕВЕР да представи в 7-дневен 

срок писмено становище по искането на ТЕЛНЕТ. В писмото беше посочено на ЕРП 

СЕВЕР, че предприятието на основание чл. 15, ал. 1 от ЗЕСМФИ е задължено като 

мрежов оператор по смисъла на § 1, т. 3 от ДР на закона да предостави на ТЕЛНЕТ 

достъп до и/или съвместно ползване на стълбовната си мрежа като вид физическа 

инфраструктура, предназначена да осигурява услуга за разпределение на електрическа 

енергия (§ 1, т. 10, във връзка с т. 3, б. „а”, б. „бб” от ДР на закона). Допълнително, на 

ЕРП СЕВЕР беше посочено, че отказът му да предостави достъп до физическата си 

инфраструктура - стълбове ниско напрежениe, е немотивиран, тъй като посочените от 

предприятието причини (неотдаване за ползване на стълбовете ниско напрежение в 

посочения в искането район) не попадат в основанията за мотивиран отказ по чл. 21, ал. 

1 от ЗЕСМФИ. С писмо вх. № 14-00-1127/06.07.2018 г. ЕРП СЕВЕР представи 

официално становище по спора. 

В съответствие с процедурата по чл. 84, ал. 2 от ЗЕСМФИ, на 02.08.2018 г. 

беше проведено заседание на специализираната комисия, на която присъства и 

представител на ТЕЛНЕТ. Междувременно с писмо вх. № 14-00-1127/02.08.2018 г. ЕРП 

СЕВЕР представи Проект на договор за предоставяне на достъп до физическа 

инфраструктура - стълбове ниско напрежениe в гр. Севлиево, вилна зона „Хоталич”. 
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В резултат на горепосочените действия беше постигнато споразумение между 

ТЕЛНЕТ и ЕРП СЕВЕР за разрешаване на спора по чл. 81, ал. 1, във връзка с чл. 22, т. 5 

от ЗЕСМФИ. Видно от представения от ЕРП СЕВЕР проект на договор, искането на 

ТЕЛНЕТ по чл. 15, ал. 1 от ЗЕСМФИ е напълно удовлетворено. Първоначалният отказ 

за предоставяне на достъп до 30 бр. стълбове ниско напрежениe е оттеглен от ЕРП 

СЕВЕР, като за сметка на това на ТЕЛНЕТ е предоставен достъп до 118 бр. стълбове. 

С писмо вх. № 14-00-1127/08.08.2018 г. ТЕЛНЕТ благодари на КРС за 

навременната й намеса, допринесла за бързото постигане на споразумение между 

страните, и уведоми специализираната комисия, че вече е сключило договор с ЕРП 

СЕВЕР. В писмото е посочено, че спорът между страните е успешно решен и може да 

бъде официално закрит. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 56, ал. 1 от 

Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 85, ал. 7 от ЗЕСМФИ, КРС 

прекратява производството, образувано по искане вх. № 14-00-1127/15.06.2018 г. на 

ТЕЛНЕТ. 

 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Върховния 

административен съд. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

  

 (Росен Желязков)  

 

 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:   

 (Кристина Хитрова)  

 

 

Директор на дирекция „Правна”: 

 

 

 

 (Неда Койчева)  

 


