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Приложение VII към Решение № 47/25.01.2018 г. на КРС 
 

 
 
 

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 
гр. София, ул. Гурко № 6, www.crc.bg 

 

ИНСТРУКЦИЯ 
 

към формуляр "Въпросник за проучване възможността за достъп до и ползване на 
селищна подземна канална мрежа" 

 

Раздел Б 
Във въпроси 1. и 2. на раздел Б. се попълват идентификационните данни на 
предприятието, което следва да предостави информация за проучване възможността за 
достъп до и ползване на селищна подземна канална мрежа. 

Във въпрос 3. „Лице за контакт по въпросника” се посочва информация на лице за 
контакт, което компетентно може да даде допълнителни разяснения по 
попълнената във въпросника информация на предприятието, в случай на 
евентуални запитвания от страна на експерти на КРС. 

 
Раздел Б.1. СЕЛИЩНА ПОДЗЕМНА КАНАЛНА МРЕЖА, ИЗПОЛЗВАНА ОТ 

ПРЕДПРИЯТИЕТО 
Въпрос 1. на раздел Б.1. „През 2017 г. предприятието използва ли/разполага ли със 
собствена или наета от други предприятия селищна ПОДЗЕМНА КАНАЛНА 
МРЕЖА?” има за цел, още в самото начало при попълване на въпросника, да се 
„филтрират” онези от предприятията, които към 31.12.2017 г. са притежавали 
регистрация в регистъра на КРС, но не притежават собствена селищна подземна 
канална мрежа и не ползват наета такава от други предприятия.  

 Внимание! 

• Отбелязването на отговорите в квадратчетата, поставени пред даден въпрос 
във въпросника, се извършва или чрез „кликване” с мишката върху квадратчето 
(при електронно попълване на въпросника), или чрез поставяне на знак „” или 
„” в квадратчето ( или ), в случай че попълвате на ръка хартиен формат 
на въпросник. 

Предприятията, които не притежават собствена селищна подземна канална мрежа и 
не ползват наета такава от други предприятия, следва да отбележат отговор „Не” във 
въпрос 1. и да прекратят попълването на въпросника, и да го изпратят в КРС. 

 

Предприятията, които притежават собствена селищна подземна канална мрежа и/или 
ползват наета такава от други предприятия следва да отбележат отговор „Да” във 
въпрос 1., след което да продължат попълването на следващите въпроси от въпросника. 

Въпрос 2. на раздел Б.1. „Чия собственост е селищната подземна канална мрежа, 
която използвате/с която разполагате?” се попълва от предприятията, които 
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притежават собствена селищна подземна канална мрежа и/или ползват наета такава от 
други предприятия, като се има предвид следното: 

 Предприятията, чиято селищна подземна канална мрежа, е изцяло тяхна 
собственост, следва да отбележат отговор 2.1., след което да преминат към 
попълване на Раздели Б.2. на формуляра. Тези предприятия не попълват Раздел Б.3. 
на въпросника. 

 Предприятията, които използват под наем селищна подземна канална мрежа, 
изцяло собственост на друго(и) предприятие(я), следва да отбележат отговор 2.2., 
след което да преминат към попълване на Раздел Б.3. на формуляра. Тези 
предприятия не попълват Раздел Б.2. 

 Предприятията, които използват както тяхна собствена, така и наета от 
друго(и) предприятие(я) селищна подземна канална мрежа, следва да отбележат 
отговор 2.3., след което да преминат към попълване на Раздели Б.2. и Б.3. на 
формуляра. 

 

Раздел Б.2. СЕЛИЩНА ПОДЗЕМНА КАНАЛНА МРЕЖА, СОБСТВЕНОСТ НА 
ПРЕДПРИЯТИЕТО 

Раздел Б.2. се попълва от предприятия, които притежават изградена собствена селищна 
подземна канална мрежа. 

Във въпрос 1. се попълват данни за дължината на селищната подземна канална мрежа, 
собственост на  предприятието, по населени места. Посочва се общата дължина на 
каналната мрежа, в т.ч. изградената канална мрежа в циментови блокове, начина на 
картографиране (GIS или друга цифрова система) и дължината на каналната мрежа,  
изградена преди 1978 г. в км за всяко населено място поотделно. 

 

Раздел Б.2. СЕЛИЩНА ПОДЗЕМНА КАНАЛНА МРЕЖА, СОБСТВЕНОСТ НА 
ПРЕДПРИЯТИЕТО - ПРОДЪЛЖЕНИЕ 

Въпрос 2. се отнася за селищна подземна канална мрежа, изградена и завършена за 
периода 2014 г. – 2017 г. 

 Предприятията, които не са изграждали селищна подземна канална мрежа за 
периода 2014 г. – 2017 г., следва да отбележат отговор „Не” и да преминат към 
попълването на въпрос 3. 

 Предприятията, които са изградили селищна подземна канална мрежа за периода 
2014 г. – 2017 г., следва да отбележат отговор „Да”, да попълнят въпроси 2.1. и 
2.2. и след това да преминат към попълването на въпрос 3. 

Въпрос 2.1. се попълва от предприятията чрез поставяне на знак или кликване, 
съответстващо на избрания отговор. В случай че преобладаващият тръбен сноп за 
изградената собствена селищна подземна канална мрежа в периода 2014 г. – 2017 г. не е 
сходен с нито една от посочените във въпросника схеми (графики 1-3), то 
предприятията посочват в частта по т. 4. „Друго” от въпрос 2.1. своя опростена 
схематична диаграма, приложение към въпросника.  

Във въпрос 2.2. се попълват данни, относими единствено към последния 
инвестиционен проект на предприятието за изграждане на селищна подземна канална 
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мрежа, която е завършена и въведена в експлоатация в рамките на периода 2014 г. - 
2017 г.  

В частта 2.2.1. следва да се включи информацията за населеното място, дължината, 
вида профил на изградената селищна подземна канална мрежа съгласно 
класификацията по въпрос 2.1. от същия раздел.  

В частта 2.2.2. предприятията следва да направят опис на разходите, които са 
направили за изграждане и въвеждане в експлоатация на собствената си канална мрежа.  

Въпрос 3. се отнася за предоставяне на достъп до подземна канална мрежа. 

 Предприятията, които не са предоставяли достъп до собствената си подземна 
канална мрежа на други предприятия, следва да отбележат отговор „Не”, да 
посочат причините – някоя/някои от изброените или друга/други, след което да 
преминат към Раздел Б.3. 

 Предприятията, които са предоставяли достъп до собствената си подземна 
канална мрежа на други предприятия, следва да отбележат отговор „Да”, да 
попълнят въпроси 3.1. и 3.2. и след това да преминат към попълването на Раздел 
Б.3. 

Във въпрос 3.1. се попълва информация за подземната канална мрежа, до която е 
предоставен достъп на други предприятия. 

Във въпрос 3.2. се попълват приходите, които предприятието, попълващо въпросника, 
е получило от предоставяне на достъп до подземна канална мрежа през 2017 г. 

 Важно! 

Приходите, посочени в този въпрос, следва да бъдат по-малки или равни на приходите, 
посочени във въпрос 1, Раздел А.1.: ПРЕДОСТАВЯНИ ЕЛЕКТРОННИ 
СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ И ПРИХОДИ, т. 1.5.1. Предоставяне на достъп до 
канална мрежа на формуляр ОБЩА ЧАСТ.  

 

Раздел Б.3. ИЗПОЛЗВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЛИЩНА ПОДЗЕМНА КАНАЛНА 
МРЕЖА 

Раздел Б.3. се попълва от предприятията, които ползват селищна подземна канална 
мрежа, наета от други предприятия/собственост на други предприятия. 

Във въпрос 1. се попълва информация по населени места за ползваната селищна 
подземна канална мрежа, която е собственост на други предприятия. В случай, че не 
заплащате наем за използваната от вас канална мрежа, собственост на друго 
предприятие, в колона „Цена на услугата (в лв./м без ДДС) следва да попълните „0“. 

Във въпрос 2. се попълва целта, за която се използва посочената във въпрос 1 наета 
селищна подземна канална мрежа. 

Във въпрос 3. „При изграждането на мрежи и предоставянето на услуги, търсите ли 
алтернативна инфраструктура на ползваната подземна канална мрежа или услуга?” 
следва да се отбележи отговор „Да” или „Не”. 

 


