
 
 
 

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 № 422 
от 11 октомври 2018 г. 

 
 

На основание чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 
88, ал. 2 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, 
както и във връзка с писма вх. № № 03-07-73/28.09.2018 г. на Министерството на 
транспорта, информационните технологии и съобщенията и № 03-07-73/04.10.2018 г. на 
Комисията за енергийно и водно регулиране, 
 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 
 

РЕШИ: 
 

1. Приема Проект на инструкция за взаимодействие на Комисията за регулиране 
на съобщенията с Комисията за енергийно и водно регулиране и с министъра на 
транспорта, информационните технологии и съобщенията при осъществяване на 
контрола за осигуряване на достъп по Закона за електронните съобщителни мрежи и 
физическа инфраструктура, съгласно Приложението към настоящото решение. 

2. Открива процедура за обществени консултации на Проекта на по т. 1. 
3. Проектът по т. 1, заедно с мотивите за приемането му, да бъде публикуван на 

интернет страницата на Комисията за регулиране на съобщенията и на Портала за 
обществени консултации. 

4. Определя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на съобщението 
по т. 3 за откриване на процедура за обществени консултации на Портала за 
обществени консултации, в който заинтересованите лица могат да представят 
предложения и становища по Проекта. 

 
Мотиви: 
 
Законът за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура 

(ЗЕСМФИ)1 транспонира в националното ни право Директива 2014/61/ЕС2. 

                                                 
1 Обн. ДВ бр. 21 от 09.03.2018 г., в сила от 09.03.2018 г. 
2 Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно мерките за 
намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи(ОВ, L 
155/1 от 23 май 2014 г.) 
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В Глава девета „Контрол и административнонаказателни разпоредби” на 
ЗЕСМФИ Комисията за регулиране на съобщенията (КРС/Комисията) е определена 
като контролен орган по отношение осигуряването на достъп до и съвместно ползване 
на физическа инфраструктура и относно предоставянето на достъп до изградена 
физическа инфраструктура в сграда. 

Съгласно чл. 88, ал. 2 от ЗЕСМФИ, при осъществяване на контрола по ал. 1, т. 
2 Комисията взаимодейства с Комисията за енергийно и водно регулиране и с 
министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Условията 
и редът за взаимодействието се уреждат със съвместна инструкция по предложение 
на Комисията. Целта на посочената инструкция е осъществяването на ефективна 
контролна дейност от КРС в изпълнение на възложените й функции по Глава девета от 
ЗЕСМФИ. 

Структурата на Проекта на инструкция включва три глави, както следва: 
В Глава първа „Общи положения” са определени предмета на инструкцията - 

условията и редът за взаимодействие на КРС с Комисията за енергийно и водно 
регулиране (КЕВР) и с министъра на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията при осъществяване на контрола по ЗЕСМФИ за осигуряване на достъп до 
и съвместно ползване на физическа инфраструктура и на достъп до изградена 
физическа инфраструктура в сграда, както и координационните функции на КРС при 
осъществяване на посочения контрол. 

В Глава втора „Взаимодействие на КРС с КЕВР”са регламентирани случаите на 
взаимодействие между посочените държавни органи при осъществяване на 
контролните функции на КРС по ЗЕСМФИ - предоставяне от КЕВР на становища по 
компетентност по въпроси, свързани с осъществяване на контролните правомощия на 
КРС по чл. 88, ал. 1, т. 2 от ЗЕСМФИ и обмен на информация, необходима за целите на 
осъществяване на контрола по чл. 88, ал. 1, т. 2 от ЗЕСМФИ. 

В Глава трета „Взаимодействие на КРС с министъра на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията” са определени случаите на 
взаимодействие между посочените държавни органи при изпълнение на контролните 
правомощия на КРС по закона - събиране на доказателства в производството по чл. 84, 
ал. 1 от ЗЕСМФИ във връзка със спорове по чл. 81, ал. 1, т. 4 и 5 относно достъп до 
минимална информация по чл. 7 от закона за съществуващата физическа 
инфраструктура и съдействие за предоставяне на достъп за огледи на място на 
конкретно определена част от физическа инфраструктура; извършване от КРС на 
планови проверки по чл. 90, ал. 1 от ЗЕСМФИ и на проверки по чл. 90, ал. 2 от закона 
по писмени сигнали за нарушения на закона и подзаконовите нормативни актове, 
издадени по неговото прилагане, когато проверките са свързани с правомощията на 
министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията по 
специалните закони; обмен на информация във връзка с взаимодействието по т. 1 и 2, 
както и други случаи във връзка с контрола на КРС по чл. 88, ал. 1, т. 2 от ЗЕСМФИ. 

КРС приложено изпрати Проекта на инструкция за потвърждаване от министъра 
на транспорта, информационните технологии и съобщенията и от КЕВР. По Проекта 
постъпиха становища от МТИТС (писмо вх. № 03-07-73/28.09.2018 г.) и от КЕВР 
(писмо вх. № 03-07-73/04.10.2018 г.), в които е посочено, че последните нямат 
забележки по Проекта. 

В изпълнение на чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове КРС следва да 
проведе процедура за обществени консултации на Проекта на инструкция. За целта 
Проектът, заедно с мотивите за приемането му, следва да бъде публикуван на интернет 
страницата на КРС и на Портала за обществени консултации. 
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На основание гореизложеното, КРС приема Проект на инструкция за 
взаимодействие на КРС с КЕВР и с министъра на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията при осъществяване на контрола за осигуряване на достъп по 
ЗЕСМФИ, съгласно Приложението към настоящото решение, и открива процедура за 
обществени консултации на Проекта. 
 
 
 
 
 

 
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 
 

 

 (Никола Колев)  
 
 
 
 
 

  

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:   
 (Кристина Хитрова)  
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