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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 № 44 

от 30 януари 2020 г. 

 

 

На основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) 

във връзка с чл. 1, ал. 3  от  Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа 

инфраструктура (ЗЕСМФИ) във връзка с искане с вх. № 12-03-2/09.01.2020 г. от 

„ПЕРНИК ЛАН“ ООД,  

 

 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

 

РЕШИ: 

 

Отказва да разгледа по същество като недопустимо искане с вх. № 12-03-

2/09.01.2020 г. от „ПЕРНИК ЛАН“ ООД по чл. 82 от ЗЕСМФИ за даване на 

задължителни указания на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ 

ЕАД. 

 

Мотиви: 

 

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

вх. № 12-03-2/09.01.2020 г. от „ПЕРНИК ЛАН“ ООД за даване на задължителни 

указания на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД (БТК) по 

реда на чл. 82 от ЗЕСМФИ. 

  В цитираното искане се твърди, че са налице: 

  1. Отказ от страна на БТК да се приведе в съответствие със ЗЕСМФИ сключения 

между дружествата договор за предоставяне на услугата „Ползване на подземната 

канална мрежа на БТК“ и съответно невъзможност „ПЕРНИК ЛАН“ ООД да ползва 

физическата инфраструктура , предмет на договора, чрез прилагане на условия и цени за 

достъп в съответствие със ЗЕСМФИ; 

  2. Неизпълнение от страна на БТК на законовото изискване да приеме Общи 

условия в срока по § 3, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗЕСМФИ. 

  По твърдение на заявителя, между двете дружества е налице сключен договор, 

който е с правно действие към момента на влизане в сила на ЗЕСМФИ и следва да бъде 

приведен в съответствие със закона. Поради това, от страна на „ПЕРНИК ЛАН“ ООД е 

подадено заявление до БТК. От страна на БТК е получен отговор, в който е посочено, че 

на основание чл. 1, ал. 3 от ЗЕСМФИ във връзка с т. III.2. от решение № 235/18.06.2019 

г. на КРС, правилата и процедурите по ЗЕСМФИ, включително правата и задълженията 

на всяка страна по договора, ще възникнат след публикуване на общи условия от страна 

на БТК. 

  Съгласно чл. 27, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), КРС 

проверява предпоставките за допустимостта на искането и за участието на 
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заинтересованите граждани или организации в производството по издаването на 

индивидуалния административен акт. В чл. 27, ал. 2, т. 6 от АПК е регламентирано, че 

наличието на други специални изисквания, установени със закон, е пречка за 

разглеждане на искането по същество. 

  Съгласно разпоредбата на чл. 1, ал. 3 от ЗЕСМФИ, прилагането на този закон не 

може да ограничава задължения, наложени с актове, приети по прилагането на Закона за 

електронните съобщения (ЗЕС), във връзка с достъп до и съвместно ползване на 

електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура по 

смисъла на ЗЕС. С решение № 235/18.06.2019 г. на КРС е определен пазара на едро на 

локален достъп в определено местоположение (пазар 3а от Препоръка 2014/710/EC) като 

съответен пазар. Съгласно т. III. 2. от посоченото решение, до публичното оповестяване 

на общи условия по реда на ЗЕСМФИ, БТК предоставя достъп до и/или съвместно 

ползване на пасивна инфраструктура (подземна канална мрежа) при условията на 

задълженията, предвидени с Решение № 372/13.08.2015 г. на КРС.  

  В конкретната хипотеза са налице специфични задължения, наложени от КРС по 

реда на ЗЕС, които не могат да бъдат ограничени от разпоредбите на ЗЕСМФИ. До 

момента на оповестяване от БТК на общи условия, съгласно ЗЕСМФИ, отношенията по 

повод предоставянето на достъп се уреждат съобразно наложените от КРС задължения с 

Решение № 372/13.08.2015 г. на КРС и одобреното от комисията типово предложение за 

предоставяне на достъп до пасивна инфраструктура (подземна канална мрежа). С оглед 

на това и предвид разпоредбата на чл. 27, ал. 2, т. 6 от АПК, искането на „ПЕРНИК 

ЛАН“ ООД е недопустимо и не следва да бъде разгледано от КРС. 

Предвид изложеното, на основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от АПК, КРС отказва да 

разгледа по същество искането на „ПЕРНИК ЛАН“ ООД като недопустимо.  

 

На основание чл. 197 от АПК решението подлежи на обжалване в 14-дневен 

срок от съобщаването му пред Административен съд – Перник. 

  

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 (Иван Димитров)  

  

 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:   

 (Кристина Хитрова)  

 

 

 

               Директор на дирекция „Правна“::   

   (Неда Койчева)  
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