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УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 

На 22.02.2018 г. Народното събрание окончателно прие Закона за електронните 
съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ). Законът беше обнародван в 
ДВ. бр. 21 от 09.03.2018 г. и влезе в сила на същата дата (§12 от ПЗР на ЗЕСМФИ). 

Посредством ЗЕСМФИ в националното ни право е транспонирана Директива 
2014/61/ЕС1. Основната цел на закона е да улесни и стимулира разгръщането на 
високоскоростни електронни съобщителни мрежи чрез насърчаване на съвместно 
използване на съществуваща физическа инфраструктура и чрез създаване на условия за 
по-ефикасно разгръщане на нова физическа инфраструктура, така че посочените мрежи да 
могат да се разгръщат на по-ниска цена. Допълнително новият закон цели подобряване на 
инвестиционната среда в сектора на електронните съобщения чрез намаляване на 
административната тежест и разходите за бизнеса и осъвременяване на нормативните 
актове, с които се определят изисквания към изграждането на електронни съобщителни 
мрежи и прилежащата им инфраструктура. 

В Глава осма „Решаване на спорове” от ЗЕСМФИ, Комисията за регулиране на 
съобщенията (КРС/Комисията) е определена да изпълнява ролята на орган за решаване на 
спорове по смисъла на чл. 10 от директивата. Предмет на посочените спорове са 
предоставянето на достъп до и/или съвместно ползване на физическа инфраструктура , 
включително прилагането на условия и цени за достъп; разполагането на електронни 
съобщителни мрежи; координирането на дейности; предоставянето на информация 
относно съществуваща инфраструктура и планирани строежи; огледи на място на 
конкретно определена част от физическа инфраструктура и предоставянето на достъп до 
физическа инфраструктура в сгради. 

При разглеждането на спорове КРС следва да определя специализирана комисия за 
всеки конкретен спор, в която да се включва поне един правоспособен юрист, като 
допълнително следва да бъдат съобразени специалните процедурни правила на чл. 82-85 
от ЗЕСМФИ. Съгласно чл. 82, ал. 3, изр. второ от ЗЕСМФИ, към работата на 
специализираната комисия могат да бъдат привличани като членове независими 
консултанти и външни експерти. В тази връзка, разпоредбата на чл. 87, ал. 1 от закона 
предвижда, че за независими консултанти и външни експерти по чл. 82, ал. 3 се 
определят на случаен принцип лица, включени в публичен списък, утвърден с решение на 
Комисията. 

С цел възмездяване труда на независимите консултанти и външни експерти, в чл. 3 
от Проекта на Тарифа за таксите, които се събират от КРС по ЗЕСМФИ (чл. 81, ал. 8 от 
закона) са предвидени конкретни правила за определяне и заплащане на разноските за 
привличане на посочените лица. Предвидено е възнаграждението на посочените лица да 
се заплати от разноските по чл. 81, ал. 10 от закона. Разноските ще се определят като за 
всеки отработен час за изготвяне на експертизата се заплаща възнаграждение в размер на 
2% от установената минимална работна заплата за страната към датата на възлагане на 
експертизата. Предвидено е разноските да се заплащат първоначално от КРС, като в 
едномесечен срок да се възстановяват по сметка на Комисията от страните по спора, в 
съответствие с уважената част от искането. Моля да имате предвид, че преди 
окончателното му приемане посоченият проект ще бъде изпратен за съгласуване по реда 
                                                            
1 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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на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата 
администрация. 

Профилът на експертите следва да бъде в областта на проектирането, 
поддържането и експлоатацията на: 

• далекопроводи ниско, средно и високо напрежение; 
• улично осветление; 
• ВиК мрежи в урбанизирани територии; 
• разпределителни газопроводи; 
• железопътни линии, метрополитен, пътища, пристанища и летища; 
• административни и жилищни сгради (по всички части). 
Съгласно чл. 87, ал. 2 от ЗЕСМФИ, предложения за включване на специалисти в 

списъка правят министерства, ведомства, учреждения, общини, съсловни и други 
организации и научни институти. 

На основание гореизложеното, молим за Вашите предложения за лица, които да 
бъдат включени в Списъка на независимите консултанти и външни експерти за 
специализираните комисии на КРС по ЗЕСМФИ. 

Съгласно чл. 87, ал. 3 от ЗЕСМФИ, предложенията следва да включват следната 
информация: 

• Три имена на независимия консултант или външен експерт; 
• Адрес за кореспонденция и телефон за връзка; 
• Данни за образование, специалност, месторабота, заемана длъжност, 

продължителност на трудовия стаж; 
• Опит в изготвянето на експертни становища; 
Към предложенията следва да бъдат приложени съответните документи, 

удостоверяващи квалификацията на независимия консултант или външен експерт (чл. 87, 
ал. 4 от ЗЕСМФИ). 

Срокът, в който можете да правите предложенията Ви, е до 28 септември 2018 г. 
Предложенията можете да правите в писмена форма на адрес: гр. София, ул. „Ген. Йосиф 
В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията, както и на e-mail адрес: 
info@crc.bg 

Комисията остава на разположение, в случай че имате допълнителни въпроси.“ 
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