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

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 253 

от 9 юли 2020 г. 

 

 

На основание чл. 85, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 82, ал. 1, чл. 81, ал. 1 и § 3 от 

Преходните и заключителните разпоредби на Закона за електронните съобщителни мрежи 

и физическа инфраструктура, както и на основание чл. 86, ал. 1 от Закона за електронните 

съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, във връзка с искане вх. № 12-03-17Е/ 

06.02.2020 г. на „АЙ ТИ МАНИЯ“ ЕООД и Решения №№ 86 и 87/27.02.2020 г. на 

Комисията за регулиране на съобщенията, 

 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема резултатите от работата на специализираните комисии, определени с 

Решения №№ 86 и 87/27.02.2020 г. на Комисията за регулиране на съобщенията. 

2. Отказва да даде задължителни указания по искане вх. № 12-03-17Е/06.02.2020 г. 

на „АЙ ТИ МАНИЯ“ ЕООД. 

 

 

Мотиви: 

 

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

документния портал) искане вх. № 12-03-17Е/06.02.2020 г. на „АЙ ТИ МАНИЯ“ ЕООД 

(АЙ ТИ МАНИЯ) за даване на задължителни указания по чл. 82 от Закона за електронните 

съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ) и за оказване на съдействие 

по чл. 86 от ЗЕСМФИ по спор с „НУРТС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД (НУРТС). 

АЙ ТИ МАНИЯ представлява оператор на електронна съобщителна мрежа по 

смисъла на § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗЕСМФИ. НУРТС 

представлява мрежов оператор по смисъла на § 1, т. 3 от ДР на закона. 

Физическата инфраструктура на НУРТС представлява такава по смисъла на § 1, т. 

10 от ДР на ЗЕСМФИ (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 … антенни съоръжения, кули и 

стълбове). Договор № 282/01.04.2016 г. за съвместно ползване на помещения, съоръжения 

и кули за ТВРС „Гъмзово“, сключен между НУРТС и АЙ ТИ МАНИЯ, представлява 

действащ договор за достъп до и/или съвместно ползване на физическа инфраструктура по 

смисъла на § 3, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на закона. 

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

и/или съвместно ползване на физическата си инфраструктура с писмен договор при 
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предварително оповестени на интернет страницата си прозрачни, пропорционални и 

справедливи общи условия, включително цена. 

Разпоредбата на § 3, ал. 2 от ПЗР на ЗЕСМФИ предвижда, че в срок до 7 месеца от 

публичното оповестяване на условията по ал. 1 мрежовите оператори и операторите на 

електронни съобщителни мрежи привеждат действащите договори за достъп до и/или 

съвместно ползване на физическа инфраструктура в съответствие с този закон, 

актовете по прилагането му и условията за предоставянето на достъп на съответния 

оператор. 

Съгласно чл. 82, ал. 1 от ЗЕСМФИ, Комисията решава спорове по този закон по 

искане на мрежов оператор, като дава задължителни указания по искане на някоя от 

засегнатите страни. 

Съгласно чл. 86, ал. 1 от ЗЕСМФИ, Комисията може да съдейства за доброволно 

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

Искането на АЙ ТИ МАНИЯ, предмет на настоящата процедура, е направено след 

проведени процедури по чл. 86 от ЗЕСМФИ за оказване на съдействие по спорове относно 

непроизнасяне на НУРТС по заявления за предоставяне на достъп по чл. 15, ал. 1 от 

ЗЕСМФИ до физическа инфраструктура - ТВРС „Долни Бошняк“, за предоставяне на 

достъп до физическа инфраструктура - РРТС „Белоградчик“, вкл. за оглед на място по чл. 

27, ал. 1 от закона, за привеждане в съответствие по § 3, ал. 2 от ПЗР на ЗЕСМФИ на 

Договор № 282/01.04.2016 г. за съвместно ползване на помещения, съоръжения и кули на 

ТВРС „Гъмзово“ и за съвместно ползване на физическа инфраструктура - ТВРС „Гъмзово“ 

с цел разполагане на 2 бр. параболични антени. 

В резултат от работата на специализираните комисии на КРС по предходните 

спорове НУРТС предостави на АЙ ТИ МАНИЯ възможност за оглед на място по чл. 27, 

ал. 1 от ЗЕСМФИ и за сключване на договори за достъп до горепосочените физически 

инфраструктури. 

С Решения № 86 и 87/27.02.2020 г. КРС на основание чл. 86, ал. 2, респ. чл. 82, ал. 3 

от ЗЕСМФИ, определи специализирани комисии по настоящото искане вх. № 12-03-

17Е/06.02.2020 г. на АЙ ТИ МАНИЯ. 

 

Описание на процедурата: 

 

I. Същност на искане вх. № 12-03-17Е/06.02.2020 г. на АЙ ТИ МАНИЯ: 

В настоящата процедура АЙ ТИ МАНИЯ отправя до КРС искания за: 

1. Даване на задължителни указания по чл. 82 от ЗЕСМФИ относно: 

  Привеждане в съответствие със ЗЕСМФИ на действащ договор за съвместно 

ползване на помещения, съоръжения и кули, сключен преди влизането в сила на ЗЕСМФИ; 

  Възстановяване на заплатената такса за спора в пълен размер, в случай на 

уважаване на искането за даване на задължителни указания; 

  Прилагане на приведените в съответствие със ЗЕСМФИ цени за достъп до 

физическата инфраструктура на НУРТС от 02.11.2019 г. 

2. Оказване на съдействие по чл. 86 от ЗЕСМФИ относно: 

  Приемане и публикуване от НУРТС на общи условия по чл. 15, ал. 2 от ЗЕСМФИ 

за достъп и съвместно ползване на физическата му инфраструктура, вкл. цени; 
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 Оповестяване размера на таксите по чл. 3, ал. 3 от ЗЕСМФИ и на цените по чл. 3, 

ал. 4 от закона, на основата, върху която се изчисляват, както и на факторите и 

допълнителните условия, свързани с таксите и цените; 

 Публикуване на начина, по който са изчислени цените по чл. 3, ал. 4 от ЗЕСМФИ. 

 

II. Становище на НУРТС по искането на АЙ ТИ МАНИЯ: 

С писмо изх. № 12-03-17Е/09.03.2020 г. специализираните комисии изискаха от 

НУРТС писмено становище по всяко едно от исканията на АЙ ТИ МАНИЯ, вкл. 

съответните доказателства. В писмото изрично беше поискано НУРТС да посочи дали е 

изготвило и публикувало общи условия по смисъла на чл. 15, ал. 2 от ЗЕСМФИ, вкл. цени 

и механизъм за ценообразуване, както и да приложи съответните документи и посочи 

линк, на който същите са достъпни. 

С писмо вх. № 12-03-17Е/18.03.2020 г. НУРТС представи своето становище по 

искането на АЙ ТИ МАНИЯ. 

С писмо изх. № 12-03-17Е/23.03.2020 г. специализираните комисии изпратиха на 

АЙ ТИ МАНИЯ копие от становището на НУРТС. С писмото на страните по споровете 

беше посочено, че предвид обявеното на 13 март 2020 г. с решение на Народното събрание 

извънредно положение, допълнително ще бъдат уведомени за датата на предстоящата 

среща. 

 

III. Изслушване на страните по споровете: 

Съгласно чл. 84, ал. 2 от ЗЕСМФИ, след събиране на всички доказателства 

специализираната комисия обсъжда искането и събраните доказателства по случая на 

заседание със страните или с техни упълномощени представители. 

Съгласно чл. 86, ал. 3 от ЗЕСМФИ, специализираната комисия изслушва 

становищата на страните, изяснява причините, поради които е направено искането, 

разяснява неблагоприятните последици от липсата на съгласие, както и оказва 

съдействие за разрешаване на спора. 

В изпълнение на цитираните разпоредби на 05.06.2020 г. (петък) от 11:00 часа в 

сградата на КРС, находяща се на ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6, гр. София, беше 

проведено заседание на специализираните комисии по споровете, на което присъстваха и 

страните. Предмет на обсъждане по време на заседанието бяха както исканията за даване 

на задължителни указания по чл. 82 от ЗЕСМФИ, така и тези за оказване на съдействие по 

чл. 86 от закона. 

 

IV. Решение на КРС по искането на АЙ ТИ МАНИЯ. Мотиви за отхвърляне на 

исканията: 

 

1. Искания за оказване на съдействие по чл. 86 от ЗЕСМФИ: 

 

1.1. Искане за приемане и публикуване от НУРТС на общи условия по чл. 15, ал. 

2 от ЗЕСМФИ за достъп и съвместно ползване на физическата му инфраструктура, 

вкл. цени: 

АЙ ТИ МАНИЯ счита, че НУРТС не изпълнява разпоредбата на чл. 15, ал. 2 от 

ЗЕСМФИ, въвеждаща изискването мрежовите оператори да разполагат с интернет 
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страница, на която да публикуват общи условия за предоставяне на достъп до и/или 

съвместно ползване на физическата си инфраструктура. Предприятието посочва, че 

НУРТС не разполага със собствен интернет сайт, както и че, в нарушение на § 3, ал. 1 от 

ПЗР на ЗЕСМФИ, не е публикувало общи условия по чл. 15, ал. 2 от закона. 

КРС: 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. Разпоредбата на § 3, ал. 1 

от ПЗР на закона допълнително предвижда, че в срок до 7 месеца от влизането в сила на 

закона мрежовите оператори оповестяват публично условията за предоставяне на 

достъп до и съвместно ползване на физическата им инфраструктура в съответствие с 

този закон. ЗЕСМФИ е обнародван в „Държавен вестник“, бр. 21 от 9.03.2018 г., като е в 

сила от същата дата. 

В резултат от работата на специализираните комисии по споровете НУРТС създаде 

собствена интернет страница (https://www.nurts.bg/). 

На 02.06.2020 г. НУРТС публикува на посочената интернет страница „Общи 

условия за достъп до и/или съвместно ползване на физическа инфраструктура“
1
, с което 

изпълни задължението си по чл. 15, ал. 2 от ЗЕСМФИ. 

Посочените общи условия на НУРТС включват и „Ценова листа за съвместно 

ползване на помещения, съоръжения и кули“ (Приложение № 2 към общите условия) като 

задължителен минимален законов реквизит по чл. 15, ал. 3, т. 4 от ЗЕСМФИ. 

На основание гореизложеното, КРС приема, че специализираните комисии са 

оказали необходимото съдействие по чл. 86, ал. 3 от ЗЕСМФИ по искането. 

 

1.2. Искане за оповестяване размера на таксите по чл. 3, ал. 3 от ЗЕСМФИ и на 

цените по чл. 3, ал. 4 от закона, на основата, върху която се изчисляват, както и на 

факторите и допълнителните условия, свързани с таксите и цените: 

АЙ ТИ МАНИЯ иска НУРТС да изпълни задължението си на мрежов оператор по 

чл. 3, ал. 7 от ЗЕСМФИ и да публикува на интернет страницата си съответната 

информация относно цените за предоставяне на достъп до и за съвместно ползване на 

физическата му инфраструктура. 

КРС: Съгласно чл. 3, ал. 4 от ЗЕСМФИ, цените, които мрежовите оператори 

могат да определят за предоставяне на достъп до и за съвместно ползване, право на 

преминаване, за координиране, съгласуване или за други дейности по този закон, 

отразяват всички разходи, които са свързани със съответната дейност. Разпоредбата на 

чл. 3, ал. 3 от закона предвижда, че размерът на местните такси за административни 

услуги, свързани с осъществяването на дейностите по този закон, не могат да 

надвишават размера на съответната държавна такса за същата услуга, определена със 

закон или с акт на Министерския съвет. В тази връзка, чл. 62 от ЗЕСМФИ въвежда 

изискването органите на местното самоуправление, упражняващи правата на общината в 

оператор на електронна съобщителна мрежа, да разделят правомощията си по управление 

и контрол върху тези оператори, свързани с одобряване на инвестиционни проекти и 

                                                 

1
 https://www.vivacom.bg/bg/files/13799-ob-sht-i-uslovi-ja-za-dostyp-do-i-ili-syvmestno-polzvane-na-fizi-ch-eska-

infrastruktura-na-nurts-bylgari-ja-ead.pdf 

https://www.nurts.bg/
https://www.vivacom.bg/bg/files/13799-ob-sht-i-uslovi-ja-za-dostyp-do-i-ili-syvmestno-polzvane-na-fizi-ch-eska-infrastruktura-na-nurts-bylgari-ja-ead.pdf
https://www.vivacom.bg/bg/files/13799-ob-sht-i-uslovi-ja-za-dostyp-do-i-ili-syvmestno-polzvane-na-fizi-ch-eska-infrastruktura-na-nurts-bylgari-ja-ead.pdf
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издаване на разрешения за строеж и дейности по предоставяне на права по закона, в 

отделни структурни звена. 

Видно от гореизложеното, искането на АЙ ТИ МАНИЯ е относимо към НУРТС 

само в частта му относно цените по чл. 3, ал. 4, тъй като таксите по чл. 3, ал. 3 не са 

приложими за мрежовите оператори, какъвто е НУРТС, а се отнасят до съответните органи 

на местно самоуправление, действащи в такова качество. 

Съгласно чл. 15, ал. 3, т. 4, предложение второ от ЗЕСМФИ, общите условия за 

достъп до и/или съвместно ползване на физическа инфраструктура на мрежовите 

оператори включват и механизъм за ценообразуване. 

В публикуваните след намесата на специализираните комисии общи условия на 

НУРТС, освен цени за достъп и съвместно ползване, е включен и „Механизъм на 

ценообразуване“ (Приложение № 3 към общите условия). В механизма са посочени 

основните компоненти при формиране на крайната цена; факторите за определяне на 

крайната месечна цена (брой, вид колокирано оборудване, заемана площ, категория обект 

и др.); специфичните характеристики и изисквания на различните оборудвания (размери, 

тегло, предназначение, капацитет и консумация на електричество); категоризацията на 

обектите във връзка с формирането на месечните цени за разполагане на антени и т.н. 

На основание гореизложеното, КРС приема, че специализираните комисии са 

оказали необходимото съдействие по чл. 86, ал. 3 от ЗЕСМФИ по искането. 

 

1.3. Искане за публикуване на начина, по който са изчислени цените по чл. 3, 

ал. 4 от ЗЕСМФИ: 

АЙ ТИ МАНИЯ иска НУРТС да публикува на интернет страницата си начина, по 

който са изчислени цените за предоставяне на достъп до и за съвместно ползване на 

физическата му инфраструктура. 

КРС: Съгласно чл. 15, ал. 3, т. 4, предложение второ от ЗЕСМФИ, общите условия 

за достъп до и/или съвместно ползване на физическата инфраструктура на мрежовите 

оператори включват inter alia и механизъм за ценообразуване. След намесата на 

специализираните комисии по споровете НУРТС публикува общи условия, в които е 

включен и механизъм на ценообразуване (Приложение № 3 към общите условия). 

На основание гореизложеното, КРС приема, че специализираните комисии са 

оказали необходимото съдействие по чл. 86, ал. 3 от ЗЕСМФИ по искането. 

С писмо вх. № 12-03-43/10.06.2020 г. АЙ ТИ МАНИЯ отправи ново искане, а 

именно - НУРТС да му предостави пълна информация относно начина, по който са 

изчислени цените, посочени в т. 7 и Приложение № 2 от общите условия. С посоченото 

писмо АЙ ТИ МАНИЯ отправя и ново искане до КРС (общо осмо в настоящия спор) - 

Комисията да се произнесе със задължителни указания и относно законността на 

калкулирания в цените на НУРТС компонент „печалба“. 

Съгласно чл. 3, ал. 8 от ЗЕСМФИ, при поискване от оператор на електронна 

съобщителна мрежа във връзка с конкретна услуга или от Комисията за регулиране на 

съобщенията, лицето посочва и начина, по който са изчислени цените по ал. 4. 

Видно, искането за предоставяне на информацията чл. 3, ал. 4 от ЗЕСМФИ е 

подадено на основание чл. 3, ал. 8 от закона пряко до НУРТС в качеството му на лице по 

чл. 3, ал. 4 от ЗЕСМФИ (мрежов оператор), поради което Комисията няма законово 

основание да вземе отношение по искането. 
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По отношение на новото искане КРС да се произнесе със задължителни указания и 

относно законността на калкулирания в цените на НУРТС компонент „печалба“ 

посочваме, че същото може да бъде разгледано от Комисията само след сезирането ѝ по 

задължителния ред, предвиден в чл. 82, ал. 1 от ЗЕСМФИ. Посоченото искане не може да 

бъде разгледано в настоящата процедура, тъй като касае механизма за ценообразуване на 

НУРТС. Въпросният механизъм е нов (от 02.06.2020 г.), като не е бил наличен към 

момента на сезиране на КРС със спора (06.02.2020 г.) и образуване на настоящата 

процедура. Действително, в искане вх. № 12-03-17Е/06.02.2020 г. на АЙ ТИ МАНИЯ се 

съдържа и искане, касаещо макар и косвено посочения въпрос  относно начина, по който 

са изчислени цените по чл. 3, ал. 4 от ЗЕСМФИ. Посоченото искане, освен че е различно, е 

и само за публикуване на начина, по който са изчислени посочените цени. И най-важно, 

посоченото искане е за оказване на съдействие по чл. 86 от ЗЕСМФИ за доброволно 

уреждане на спор. 

С новото си искане, АЙ ТИ МАНИЯ не само, че иска произнасяне на КРС по 

механизма за ценообразуване на НУРТС, който не е бил наличен към момента на 

образуване на настоящата процедура, но и de facto променя правното основание на 

искането си - от такова за оказване на съдействие от КРС по чл. 86 от ЗЕСМФИ на искане 

за даване на задължителни указания от Комисията по чл. 82 от закона. Следва да се 

подчертае, че процедурите за оказване на съдействие (медиация) и за даване на 

задължителни указания са качествено различни, като условия и срокове, и най-вече като 

краен акт на КРС - процедурата за даване на задължителни указания приключва с решение 

на Комисията, с което се дават, респ. се отказва даването на указания. 

Наред с това, разпоредбите на чл. 82-86 от ЗЕСМФИ уреждат процедурата за 

разглеждане на „искането“ на засегнатата страна, с което е сезирана КРС. Посочените 

разпоредби допускат и то само при необходимост събирането на допълнителни 

доказателства, но не и подаването на допълнителни искания, различни от тези по 

чл. 82, ал. 1 от ЗЕСМФИ въз основа, на които се образува процедура пред КРС. На по-

силно основание ЗЕСМФИ не допуска и допълнителни искания, които към момента на 

сезиране на Комисията не са били обективно възможни за разглеждане, какъвто е 

настоящият случай с механизма за ценообразуване на НУРТС, публикуван чак на 

02.06.2020 г. - близо 4 месеца след сезирането на КРС със спора. 

На основание гореизложеното, КРС няма законово основание да разгледа в 

настоящата процедура допълнителното искане вх. № 12-03-43/10.06.2020 г. на АЙ ТИ 

МАНИЯ за даване на задължителни указания. За да се произнесе със задължителни 

указания и относно законността на калкулирания в цените на НУРТС компонент „печалба“ 

КРС следва да бъде сезирана с ново искане по реда, предвиден в чл. 82, ал. 1 от ЗЕСМФИ, 

с конкретни искания и доказателства. Искането с писмо вх. № 12-03-43/10.06.2020 г. на АЙ 

ТИ МАНИЯ е изцяло ново, а не конкретизация на направените искания, по които е 

образувана настоящата процедура. Разглеждането на посоченото искане изисква 

провеждане на нова процедура по чл. 82 и сл. от ЗЕСМФИ. 

 

2. Искания за даване на задължителни указания по чл. 82 от ЗЕСМФИ: 

2.1. Искане за привеждане в съответствие на действащ договор за съвместно 

ползване на помещения, съоръжения и кули, сключен преди влизането в сила на 

ЗЕСМФИ: 

АЙ ТИ МАНИЯ счита, че Договор № 282/01.04.2016 г. за съвместно ползване на 

помещения, съоръжения и кули за ТВРС „Гъмзово“ не съответства на целите по чл. 2 от 
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ЗЕСМФИ, както и на Методиката за начина за разпределяне на разходите при определяне 

на цени за предоставяне на достъп до и съвместно ползване на физическа инфраструктура 

и право на преминаване по ЗЕСМФИ2. Предприятието иска, посоченият договор да бъде 

приведен в съответствие по § 3, ал. 2 от ПЗР на ЗЕСМФИ. 

КРС: Съгласно § 3, ал. 1 от ПЗР на ЗЕСМФИ, в срок до 7 месеца от влизането в 

сила на закона мрежовите оператори оповестяват публично условията за предоставяне 

на достъп до и съвместно ползване на физическата им инфраструктура в съответствие 

с този закон. Алинея 2 от посочената разпоредба допълнително предвижда, че в срок до 7 

месеца от публичното оповестяване на условията по ал. 1 мрежовите оператори и 

операторите на електронни съобщителни мрежи привеждат действащите договори за 

достъп до и/или съвместно ползване на физическа инфраструктура в съответствие с 

този закон, актовете по прилагането му и условията за предоставянето на достъп на 

съответния оператор. 

Искането на АЙ ТИ МАНИЯ за привеждане в съответствие на Договор № 

282/01.04.2016 г. за съвместно ползване на помещения, съоръжения и кули за ТВРС 

„Гъмзово“ е общо формулирано - посочени са само целите по чл. 2 от ЗЕСМФИ (част, от 

които не са и приложими за конкретния спор - намаляване на административната тежест, 

например). Методиката за цените по чл. 3, ал. 5 от закона е само цитирана, без да са 

посочени конкретни нейни разпоредби, които АЙ ТИ МАНИЯ счита, че не са спазени от 

НУРТС. 

Наред с това, привеждането на заварените договори, сключени преди влизането в 

сила на ЗЕСМФИ, в съответствие с изискванията на закона и актовете по прилагането му, 

в частност с методиката за цените, предполага конкретни технически условия, цени или 

други изисквания на съответния мрежов оператор - в случая НУРТС. Конкретните 

условия, вкл. цените за достъп, са различни за отделните видове физически 

инфраструктури, поради което същите не са и предвидени в нормативен акт, а са предмет 

на общите условия на мрежовите оператори по чл. 15, ал. 2 от ЗЕСМФИ. Така, чл. 15, ал. 3 

от закона, предвижда, че общите условия за достъп и съвместно ползване на физическа 

инфраструктура включват най-малко: условия за достъп до и/или съвместно ползване; 

срокове; стандартни условия на договора; цени и механизъм за ценообразуване. Към 

момента на сезиране на КРС със спора (06.02.2020 г.) НУРТС не е разполагало с общи 

условия по чл. 15, ал. 2 от ЗЕСМФИ. Такива условия НУРТС е публикувало на 02.06.2020 

г. след намесата на специализираните комисии по споровете. 

Обстоятелството, че искането на АЙ ТИ МАНИЯ е общо формулирано без да са 

посочени конкретни разпоредби на ЗЕСМФИ или на методиката по чл. 3, ал. 5 от закона, 

както и, че към момента на сезиране на КРС НУРТС не е разполагало с общи условия по 

ЗЕСМФИ, които КРС да провери, прави обективно невъзможно произнасянето на 

Комисията по искането за привеждане в съответствие на Договор № 282/01.04.2016 г. за 

съвместно ползване на помещения, съоръжения и кули за ТВРС „Гъмзово“. Действително, 

посоченият договор включва и цени за достъп и съвместно ползване, но същите датират от 

2016 г. - две години преди влизане в сила на ЗЕСМФИ, поради което не представляват 

цени за достъп и съвместно ползване по ЗЕСМФИ, по които КРС може да се произнесе на 

основание § 3, ал. 4 от ПЗР, във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 1 от ЗЕСМФИ.  

Предвид гореизложеното, АЙ ТИ МАНИЯ и НУРТС разполагат със 7-месечен срок, 

считано от 02.06.2020 г. - датата, на която НУРТС е оповестило публично общи условия по 

                                                 

2
 Обн. ДВ. бр. 92 от 6 ноември 2018 г. 
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чл. 15, ал. 2 от ЗЕСМФИ, да приведат Договор № 282/01.04.2016 г. за съвместно ползване 

на помещения, съоръжения и кули за ТВРС „Гъмзово“ в съответствие с общите условия на 

НУРТС. В този смисъл е и т. 1.7.1 от общите условия на НУРТС. В случай на спор между 

АЙ ТИ МАНИЯ и НУРТС, но относно конкретни разпоредби на ЗЕСМФИ, актовете по 

прилагането му или новите общи условия на НУРТС от 02.06.2020 г., всяка една от 

страните може да отнесе въпроса за решаване пред КРС на основание § 3, ал. 4 от ПЗР на 

ЗЕСМФИ. 

На основание гореизложеното, КРС отказва да даде задължителни указания по 

искането. 

 

2.2. Искане за възстановяване на заплатената такса за спора в пълен размер, в 

случай на уважаване на искането за даване на задължителни указания: 

АЙ ТИ МАНИЯ иска възстановяване на заплатената такса за спора в пълен размер, 

в случай, че КРС уважи искането му за привеждане в съответствие на Договор 

№ 282/01.04.2016 г. за съвместно ползване на помещения, съоръжения и кули за ТВРС 

„Гъмзово“. 

КРС: Съгласно чл. 81, ал. 10 от ЗЕСМФИ, заплатената такса и разноски се 

поемат от ответната страна по спора в съответствие с уважената част от искането. 

Конкретните размери на таксите за даване на задължителни указания от КРС по чл. 82 от 

ЗЕСМФИ са предвидени в Тарифата за таксите, които се събират от КРС по реда на 

ЗЕСМФИ3, приета на основание чл. 81, ал. 8 от закона. КРС се произнася служебно 

относно разноските, а не по искане на страната, направила искането.  

Предвид гореизложеното и на основание т. 2 от настоящото решение, КРС отказва 

да даде задължителни указания по искането. 

 

2.3. Искане за прилагане на приведените в съответствие със ЗЕСМФИ цени за 

достъп до физическата инфраструктура на НУРТС от 02.11.2019 г.: 

АЙ ТИ МАНИЯ иска приведените в съответствие със ЗЕСМФИ цени за достъп до 

физическата инфраструктура на НУРТС да се прилагат за него, считано един месец след 

подаване в Единната информационна точка на негово заявления вх. 6000013/02.10.2019 г. 

Като мотив за искането предприятието посочва, че НУРТС е било надлежно уведомено за 

искането, но не е предприело действия по привеждане на Договор № 282/01.04.2016 г. за 

съвместно ползване на помещения, съоръжения и кули за ТВРС „Гъмзово“ в едномесечен 

срок, който срок бил предвиден в ЗЕСМФИ. 

КРС: Съгласно чл. 20, ал. 1 от ЗЕСМФИ, правата по чл. 15, ал. 1 и чл. 17, ал. 1 се 

предоставят въз основа на писмено заявление от оператор на електронна съобщителна 

мрежа до съответния мрежов оператор, в което се посочват районът, елементите 

и/или съоръженията на физическата инфраструктура - обект на исканите права, както 

и срокът за ползването им. Срокът за сключване на договор за достъп и съвместно 

ползване на физическа инфраструктура е един месец, считано от датата на получаване на 

посоченото заявление (чл. 20, ал. 3 от ЗЕСМФИ). 

Видно посочената разпоредба, респ. предвиденият в нея едномесечен срок за 

сключване на договор по чл. 15, ал. 2 от ЗЕСМФИ, се прилага само за нови договори, 

                                                 

3
 Приета с ПМС № 247от 15.11.2018 г. 
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сключвани след датата на влизане в сила на ЗЕСМФИ (09.03.2018 г.). Заявление 

вх. 6000013/02.10.2019 г. на АЙ ТИ МАНИЯ се отнася за привеждане в съответствие на 

Договор № 282/01.04.2016 г. за съвместно ползване на помещения, съоръжения и кули за 

ТВРС „Гъмзово“, който е сключен преди влизането в сила на ЗЕСМФИ. За привеждането в 

съответствие на посочения договор със ЗЕСМФИ, подзаконовите актове по прилагането 

му и общите условията по чл. 15, ал. 2 на НУРТС ще се прилага разпоредбата на § 3, ал. 2 

от ПЗР на ЗЕСМФИ. Предвиденият в посочената разпоредба срок, обаче не е едномесечен, 

както посочва в искането си АЙ ТИ МАНИЯ, а е 7-месечен, считано от публичното 

оповестяване на 02.06.2020 г. на Общите условия за достъп до и/или съвместно ползване 

на физическа инфраструктура на НУРТС. 

На основание гореизложеното, КРС отказва да даде задължителни указания по 

искането. 

 

V. Разпореждане относно таксата за разглеждане на спора: 

Съгласно чл. 81, ал. 10 от ЗЕСМФИ, заплатената такса и разноски се поемат от 

ответната страна по спора в съответствие с уважената част от искането. 

Предвид гореизложеното и на основание т. 2 от настоящото решение, заплатената за 

разглеждането на спора такса остава за сметка на АЙ ТИ МАНИЯ. 

 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд - 

Перник. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

  

 (Иван Димитров)  

   

С.Д. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:   

съгласно Заповед № СП 395/07.07.2020 г. (Станислава Йорданова)  

 

Директор на дирекция „Правна“:   

 (Пеньо Пенев)  

 


