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Приложение ІX към Решение № 40/23.01.2014 г. 
 

 

 
 

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 

пасивна инфраструктура, включително 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 инфраструктура, включително канална мрежа, съгласно 

притежаваната от него към 31.12.2013 г. регистрация в публичния регистър на 

предприятията, уведомили КРС за намеренията си да осъществяват обществени 

електронни съобщения. 

 Внимание! 

 Единният идентификационен код по БУЛСТАТ по т. 1.2. от въпрос 1 на раздела 

следва да съдържа девет цифри за юридическите лица и другите 

самостоятелни субекти и тринадесет цифри за техни поделения. 

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. "Пасивна (физическа) инфраструктура, използвана от предприятието" 

Въпрос 1. на раздел Б.1. „При осъществяване на дейността си през 2013 г. 

предприятието използва ли собствена или наета от други предприятия пасивна 

(физическа) инфраструктура - СТЪЛБОВЕ и/или ПОДЗЕМНА КАНАЛНА МРЕЖА, 

състояща се от канални тръби (PVC, HDPE и други)” има за цел, още в самото начало 

при попълване на въпросника, да се „филтрират” онези от предприятията, които към 

31.12.2013 г. са притежавали регистрация в регистъра на КРС, но не притежават 

собствена пасивна (физическа) инфраструктура и не ползват наета такава от други 

предприятия. Те следва да попълнят много малка част от информацията, която се 

изисква във въпросника. 

 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. 
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Предприятията, които не притежават собствена пасивна (физическа) инфраструктура 

и не ползват наета такава от други предприятия, следва да отбележат отговор „Не” във 

въпрос 1. и да преминат към попълването на раздел Б.4., като е необходимо да се има 

предвид следното: 

 Предприятията, които планират да инвестират в изграждане и развитие на 

собствена пасивна (физическа) инфраструктура през 2014 г. следва да отбележат 

отговор „Да” във въпрос 1.1., след което да преминат към попълване на въпроси 2. и 

3. от Раздел Б.4. и Раздел Б.5. на формуляра. Тези предприятия не попълват раздели 

Б.2., Б.3. и Б.6. на въпросника. 

 Предприятията, които не планират да инвестират в изграждане и развитие на 

собствена пасивна (физическа) инфраструктура през 2014 г., но използват оптични 

кабели (собствени и/или наети от други предприятия), следва да отбележат отговор 

„Не” във въпрос 1.1. и отговор „Да” във въпрос 1.2., след което да преминат към 

попълване на Раздел Б.5. на формуляра. Тези предприятия не попълват раздели Б.2., 

Б.3., Б.4. и Б.6. на въпросника. 

 Предприятията, които не планират да инвестират в изграждане и развитие на 

собствена пасивна (физическа) инфраструктура през 2014 г., и не използват 

оптични кабели (собствени и/или наети от други предприятия), следва да отбележат 

отговор „Не” във въпрос 1.1. и във въпрос 1.2.  след което да прекратят попълването 

на въпросника. Тези предприятия не попълват раздели Б.2., Б.3., Б.4., Б.5. и Б.6. на 

въпросника. 

Предприятията, които притежават собствена пасивна (физическа) инфраструктура 

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 пасивната (физическа) инфраструктура, 

която използвате?”  се попълва от предприятията, които притежават собствена 

пасивна (физическа) инфраструктура и/или ползват наета такава от други предприятия, 

като се има предвид следното: 

 Предприятията, чиято пасивна (физическа) инфраструктура, е изцяло тяхна 

собственост, следва да отбележат отговор 2.1., след което да преминат към 

попълване на Раздели Б.2., Б.4., Б.5. и Б.6. на формуляра. Тези предприятия не 

попълват Раздел Б.3. на въпросника. 

 Предприятията, които използват под наем пасивна (физическа) инфраструктура, 

изцяло собственост на друго(и) предприятие(я), следва да отбележат отговор 2.2., 

след което да преминат към попълване на Раздели Б.3., Б.4., Б.5. и Б.6. на 

формуляра. Тези предприятия не попълват Раздел Б.2. на въпросника. 

 Предприятията, които използват както тяхна собствена, така и наета от 

друго(и) предприятие(я) пасивна (физическа) инфраструктура, следва да отбележат 

отговор 2.3., след което да преминат към попълване на останалите раздели от 

формуляра (Раздели Б.2., Б.3., Б.4., Б.5. и Б.6.). 

 

Раздел Б.2. "Подземна канална мрежа и стълбове, собственост на предприятието" 

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

канална мрежа и/или стълбове. 
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Във въпрос 1. се попълват данни за броя на стълбовете и/или дължината на подземната 

канална мрежа, собственост на  предприятието, по населени места. Посочва се общата 

дължина на каналната мрежа, начина на полагане на тръбата и броя на стълбовете за 

всяко населено място поотделно. 

 

Раздел Б.2. "Подземна канална мрежа и стълбове, собственост на предприятието - 

продължение" 

Въпрос 2. се отнася за подземна канална мрежа, изградена през 2013 г. 

 Предприятията, които не са изграждали подземна канална мрежа през 2013 г., 

следва да отбележат отговор „Не” и да преминат към попълването на въпрос 3. 

 Предприятията, които са изградили подземна канална мрежа през 2013 г., следва 

да отбележат отговор „Да”, да попълнят въпроси 2.1. и 2.2. и след това да 

преминат към попълването на въпрос 3. 

Във въпрос 2.1. се попълват данни за дължината и видовете профили на изградената 

през 2013 г. подземна канална мрежа по населени места. 

Във въпрос 2.2. се попълват разходите, които предприятията са направили за 

изграждане на подземна канална мрежа през 2013 г., в т.ч. за дълготрайни материални, 

нематериални и финансови активи. 

В размера на разходите не се включват: 

 инвестиции в софтуер или оборудване, които не са свързани пряко с 

изграждането на подземна канална мрежа; 

 разходи за научноизследователска и развойна дейност; 

 разходи за издаване на разрешения и ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс - номера от ННП или радиочестотен спектър. 

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 2013 г. 

 Важно! 

 Приходите, посочени в този въпрос, следва да бъдат 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.  
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Във въпрос 4. се попълва информация за други показатели, характеризиращи 

каналната мрежа на предприятието. 

 Важно! 

 Моля приложете ценова листа за отдадената пасивна инфраструктура, 

съгласно Раздел Б.6. 

 

Раздел Б.3. "Използване на подземна канална мрежа и/или стълбове под наем" 

Раздел Б.3. се попълва от предприятия, които ползват подземна канална мрежа и/или 

стълбове, наети от други предприятия. 

Във въпрос 1. се попълват данни за подземната канална мрежа и/или стълбове, наети 

от други предприятия, по населени места. 

Във въпрос 2. се попълва целта, за която се използва посочената във въпрос 1 наета 

канална мрежа. 

Във въпрос 3. „При изграждането на мрежи и предоставянето на услуги, търсите ли 

алтернативна инфраструктура на ползваната подземна канална мрежа или услуга?” и 

въпрос 4. „Възнамерявате ли да преустановите наемането на подземна канална 

мрежа?” следва да се отбележи отговор „Да” или „Не”. 

 

Раздел Б.4. "Планове за изграждане и развитие на собствена пасивна (физическа) 

инфраструктура - канална мрежа и/или стълбове" 

Раздел Б.4. се попълва от всички предприятия, независимо дали ползват собствена 

и/или наета пасивна инфраструктура, или не, с изключение на предприятията, които са 

дали отговор „Не” на въпрос 1.1. от раздел Б.1. 

Във въпрос 1. „Планирате ли изграждане на подземна канална мрежа и/или стълбове 

до 31.12.2015 г.?” се посочва информация за подземна канална мрежа, изградена от 

началото на 2014 г., или за която са налице конкретни планирани действия 

(инвестиционни, търговски, маркетингови и др.), с цел изграждането й до края на 2015 

г.  

 Предприятията, които не планират изграждане на пасивна инфраструктура до 

2015 г., следва да отбележат отговор „Не” и да преминат към попълването на 

раздел Б.5. 

 Предприятията, които планират изграждане на пасивна инфраструктура през 

2014 г. и 2015 г., следва да отбележат отговор „Да”, да попълнят въпроси 2., 3. и 

4. и след това да преминат към попълването на раздел Б.5. 

Във въпрос 2. се посочва информация за подземната канална мрежа и/или стълбове, 

планирани за изграждане до 31.12.2015 г. по населени места. 

Във въпроси 3. и 4. се посочват поотделно сумите на инвестициите, предвидени за 

изграждане на подземна канална мрежа и стълбове, посочени във въпрос 2., в т. ч. за 

дълготрайни материални, нематериални и финансови активи. 

В размера на инвестициите не се включват: 

 инвестиции в софтуер или оборудване, които не са свързани пряко с изграждане 

на пасивна инфраструктура; 
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 разходи за научноизследователска и развойна дейност; 

 разходи за издаване на разрешения и ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс - номера от ННП или радиочестотен спектър. 

 

Раздел Б.5. "Наличие на свободен капацитет в изградени оптични кабели. 

Отдаване под наем и наемане" 

Раздел Б.5. се попълва от предприятия, които притежават и/или отдават под наем 

свободен капацитет в изградени оптични кабели, и предприятия, които наемат свободен 

капацитет в изградени оптични кабели, собственост на други предприятия, с 

изключение на предприятията, които са дали отговор „Не” на въпрос 1.2. в раздел Б.1. 

 Предприятията, които притежават и/или отдават под наем свободен капацитет в 

изградени оптични кабели, следва да отбележат отговор „Да” на въпрос 1. 

„Притежавате ли изградена собствена оптична кабелна мрежа?” и да попълнят 

Раздел Б.5.1., т.1.1. и т.1.2., след което да преминат към попълването на раздел 

Б.6. 

 Предприятията, които наемат свободен капацитет в изградени оптични кабели, 

собственост на други предприятия, следва да отбележат отговор „Да” на въпрос 

„Наемате ли свободен капациет от съществуващи оптични кабели, собственост 

на други предприятия?” и да попълнят Раздел Б.5.2., т.2.1. и т.2.2., след което да 

преминат към попълването на раздел Б.6. 

 

Раздел Б.5.1. " Наличие на свободен капацитет в изградена собствена оптична 

кабелна мрежа и отдаване под наем" 

Раздел Б.5.1. се попълва от предприятия, които притежават и/или отдават под наем 

свободен капацитет в изградена собствена оптична кабелна мрежа. 

Във въпрос 1.1. се посочват данни за наличния и отдаден под наем свободен капацитет 

в изградени оптични кабели по населени места 

Във въпрос 1.2. се посочват данни за наличния и отдаден под наем свободен капацитет 

в изградени оптични междуселищни кабели 

 

Раздел Б.5.2. "Наемане на свободен капацитет в съществуващи оптични кабели, 

собственост на други предприятия" 

Раздел Б.5.2. се попълва от предприятия, които наемат свободен капацитет в изградени 

оптични кабели, собственост на други предприятия. 

Във въпрос 2.1 се посочват данни за наетия свободен капацитет в изградени оптични 

кабели, собственост на други предприятия, по населени места. 

Във въпрос 2.2. се посочват данни за наетия свободен капацитет в изградени оптични 

междуселищни кабели, собственост на други предприятия. 

 

Раздел Б.6. "Приложения" 

Разделът съдържа списък на приложенията, които предприятията, попълващи 

въпросника, трябва да представят като неразделна част от него. 
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Информацията по т. 4. от Раздел Б.6. следва да бъде предоставена от всички 

предприятия, попълнили въпросника, като за всяка година следва да бъде попълнена 

отделна таблица. 

Информацията по т. 5. от Раздел Б.6. се попълва само от БТК, като за всяка година 

следва да бъде попълнена отделна таблица. 

 


