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Изменение  1 

Предложение за регламент 

Заглавие 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Предложение за Предложение за 

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА 

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА 

относно мерки за намаляване на 
разходите за разгръщане на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи 

относно мерки за намаляване на 
разходите за разгръщане на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи 

(текст от значение за ЕИП) (текст от значение за ЕИП) 

(Настоящото изменение се отнася до целия текст. Приемането му ще изисква 

съответни изменения в целия текст.) 
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Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Цифровата икономика променя 
радикално единния пазар. Предвид 
нейната новаторска същност, скорост и 
трансграничен обсег тя има потенциала 
да доведе интеграцията на вътрешния 
пазар до ново равнище. Целта на 
Комисията е изграждането на цифрова 
икономика, която осигурява устойчиви 
икономически и социални ползи на 
базата на съвременни онлайн услуги и 
бързи интернет връзки. Една 
висококачествена цифрова 
инфраструктура е в основата на почти 
всички сектори на модерната и 
новаторска икономика и е от 
стратегическо значение за социалното и 
териториалното сближаване. 
Следователно всички граждани и 
предприятия трябва да имат 
възможност да участват в цифровата 
икономика. 

(1) Цифровата икономика променя 
радикално единния пазар. Предвид 
нейната новаторска същност, скорост и 
трансграничен обсег тя има потенциала 
да доведе интеграцията на вътрешния 
пазар до ново равнище. Целта на 
Комисията е изграждането на цифрова 
икономика, която осигурява устойчиви 
икономически и социални ползи на 
базата на съвременни онлайн услуги и 
бързи интернет връзки. Една 
висококачествена цифрова 
инфраструктура е в основата на почти 
всички сектори на модерната и 
новаторска икономика и е от 
стратегическо значение за социалното и 
териториалното сближаване. 
Следователно всички граждани, както 
и частният и публичният сектор 
трябва да имат възможност да участват 
в цифровата икономика. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 1 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1a) Като се има предвид, че 

информационните и 

комуникационните технологии са в 

основата на цифровото общество и 

че понастоящем те допринасят за 

приблизително 20 % от годишния 

растеж на производителността в 

ЕС, за 4,5 % от БВП на Европа и че 

генерират 25 % от частните 

инвестиции в научноизследователска 

и развойна дейност, като 

потенциално представляват 

изключителен фактор, допринасящ за 
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растеж и заетост. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) Осъзнавайки важността на 
разгръщането на високоскоростен 
широколентов достъп, държавите 
членки потвърдиха амбициозните 

цели относно широколентовия достъп, 
определени в съобщението на 
Комисията до Европейския парламент, 
Съвета, Европейския икономически и 
социален комитет и Комитета на 
регионите „Програма в областта на 
цифровите технологии за Европа: 
цифровите технологии — двигателна 
сила на европейския икономически 
растеж“29 („Програма в областта на 
цифровите технологии“): 100 % 

покритие с широколентов достъп до 
2013 г. и увеличаване на скоростта на 

достъп до 30 Mbps за всички 
домакинства, като най-малко 50 % от 

домакинства трябва да са абонирани 
за достъп до интернет със скорост над 
100 Mbps до 2020 г. 

(2) Осъзнавайки, че разгръщането на 
високоскоростен широколентов достъп 
е изключително важно, за да 
изпълнят държавите членки 
ангажиментите си по отношение на 

целите относно широколентовия 
достъп, определени в съобщението на 
Комисията до Европейския парламент, 
Съвета, Европейския икономически и 
социален комитет и Комитета на 
регионите „Програма в областта на 
цифровите технологии за Европа: 
цифровите технологии — двигателна 
сила на европейския икономически 
растеж“29 („Програма в областта на 
цифровите технологии“): Съобщението 

определя, че до 2020 г. всички 

граждани на Съюза следва да имат 
достъп до интернет със скорост над 

30 Mbps, а 50 % или повече от 

европейските домакинства следва да са 
абонирани за достъп до интернет със 
скорост над 100 Mbps. Като се има 

предвид обаче бързото развитие на 

технологиите, което води до още по-

бързи интернет връзки, както и 

нарастващото търсене на 

електронни услуги, тези цели следва 

да се считат за абсолютен минимум 

и Съюзът следва да се стреми към по-

амбициозни цели относно 

широколентовия достъп. 

__________________ __________________ 
29 COM (2010)245; Вж. също така 
прегледа на Програмата в областта на 
цифровите технологии, COM (2012) 784 
окончателен. 

29 COM (2010)245; Вж. също така 
прегледа на Програмата в областта на 
цифровите технологии, COM (2012) 784 
окончателен. 
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Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 2 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2a) Като има предвид, че съгласно 

прогнозите до 2020 г. в интернет ще 

бъдат свързани 50 милиарда 

устройства и че се очаква потокът на 

данни в световен мащаб да нарасне 15 

пъти до края на 2017 г.; това 

експоненциално нарастване на 

широколентовия трафик ще изисква 

амбициозна политика на равнището 

на Съюза и на държавите членки с 

цел увеличаване на капацитета както 

за стационарните, така и за 

мобилните мрежи, за да постигне 

Европа по-голям растеж, повишена 

конкурентоспособност и 

производителност; 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) В Програмата в областта на 
цифровите технологии се констатира 
необходимост от политики за 
намаляване на разходите за разгръщане 
на широколентовия достъп на 
територията на целия Съюз, 
включително от надлежно планиране и 
координация и от намаляване на 
административната тежест. 

(3) В Програмата в областта на 
цифровите технологии се констатира 
необходимост от политики за 
намаляване на разходите за разгръщане 
на широколентовия достъп на 
територията на целия Съюз, 
включително от надлежно планиране и 
координация, по-добро регулиране, 
намаляване на административната 
тежест, както и насърчаване на 

междусекторното и координирано 

използване на полезните 

взаимодействия в съществуващите 

съобщителни инфраструктури, 

включително модерните 

инфраструктури за технологията за 

излъчване. 
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Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 3 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3a) Като има предвид, че 

намаляването на разходите за 

разгръщане на високоскоростни 

електронни съобщителни мрежи би 

допринесло също така и за постигане 

на цифровизацията на обществения 

сектор, което ще позволи не само 

намаляване на разходите за 

публичните администрации и 

предоставяне на по-ефективни услуги 

на гражданите, но и ще бъде от полза 

за всички сектори на икономиката 

благодарение на ефекта на цифровия 

лост. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Разгръщането на високоскоростни 
фиксирани и мобилни електронни 
съобщителни мрежи в целия съюз 
изисква значителни инвестиции, 
съществена част от които се пада на 
разходите за граждански инженерно-
строителни дейности. 

(5) Разгръщането на високоскоростни 
фиксирани и мобилни електронни 
съобщителни мрежи в целия съюз 
изисква значителни инвестиции, 
съществена част от които се пада на 
разходите за граждански инженерно-
строителни дейности. (Частичният) 

отказ от неефективни по отношение 

на разходите дейности, свързани с 

гражданското строителство, може 

да допринесе за осигуряването на 

ефективно широколентово покритие. 
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Изменение  9 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Голяма част от тези разходи могат да 
бъдат отдадени на недостатъци в 
процеса на разгръщане, свързани с 
използването на съществуващата 
пасивна инфраструктура (като 

например канали, кабелопроводи, 
шахти, разпределителни кутии, 

стълбове, мачти, антенни 

съоръжения, кули и други 

поддържащи конструкции), 
затруднения, свързани с 
координирането на строежи, тежките 
административни процедури за издаване 
на разрешения, както и 

затрудненията във връзка с 

разгръщането на мрежите в самите 

сгради. 

(6) Голяма част от тези разходи могат да 
бъдат отдадени на недостатъци в 
процеса на разгръщане, свързани с 
използването на съществуващата 
пасивна инфраструктура, затруднения, 
свързани с координирането на строежи 
и с разгръщането на мрежите в 

самите сгради, тежките 
административни процедури за издаване 
на разрешения, високите финансови 

ограничения и липсата на 

осъществими бизнес планове за 

разгръщане на широколентовия 

достъп в селските райони. 

 

Изменение  10 

 

Предложение за регламент 

Съображение 7 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Мерките, насочени към повишаване 
на ефикасността на използване на 
съществуващата инфраструктура и към 
намаляване на разходите и пречките за 
извършване на нови граждански 
инженерно-строителни дейности, следва 
да имат съществен принос за 
осигуряване на бързото и широко 
разгръщане на високоскоростни 
електронни съобщителни мрежи, като 
същевременно се запази ефективната 
конкуренция. 

(7) Мерките, насочени към повишаване 
на ефикасността на използване на 
съществуващата инфраструктура и към 
намаляване на разходите и пречките за 
извършване на нови граждански 
инженерно-строителни дейности, следва 
да имат съществен принос за 
осигуряване на бързото и широко 
разгръщане на високоскоростни 
електронни съобщителни мрежи, 
насърчават замяната на остарели 

мрежи и осъвременяването им за 

„достъп от следващо поколение“, като 
същевременно се запази ефективната 
конкуренция, без да се оказва 
отрицателно въздействие върху 

безопасността, сигурността и 
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безпроблемното функциониране на 

съществуващите обществени 

инфраструктури. 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Съображение 9 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) С настоящия регламент се цели да 
бъдат предоставени някои минимални 
права и задължения, приложими в целия 
Съюз, за да улесни изграждането на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи и междусекторната 
координация. Независимо че така се 
гарантира минимално равнище на 
равнопоставеност, прилагането не 
следва да засяга съществуващите най-
добри практики и мерки, приети на 
национално и местно равнище, 
включващи по-подробни разпоредби и 
условия, както и допълнителни мерки, 
които да допълват тези права и 
задължения, в съответствие с принципа 
на субсидиарност. 

(9) Като се спазват принципите на 

субсидиарност и на 

пропорционалност, с настоящата 

директива се цели да бъдат 
предоставени някои минимални права и 
задължения, приложими в целия Съюз, 
за да улесни изграждането на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи и междусекторната 
координация. Независимо че така се 
гарантира минимално равнище на 
равнопоставеност, прилагането не 
следва да засяга съществуващите най-
добри практики и мерки, приети на 
национално и местно равнище, 
включващи по-подробни разпоредби и 
условия, както и допълнителни мерки, 
които да допълват тези права и 
задължения, в съответствие с принципа 
на субсидиарност. Друга цел е да се 
насърчи откритата и ефикасна 

конкуренция в областта на 

мрежовите услуги. 

 
Изменение  12 

 

Предложение за регламент 

Съображение 11 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) За оператори на електронни 
съобщителни мрежи, по-специално за 
нови участници, е възможно да се окаже 
значително по-ефикасно да използват 
вече съществуващите физически 
инфраструктури, включително тези на 

(11) За оператори на електронни 
съобщителни мрежи, по-специално за 
нови участници, е възможно да се окаже 
значително по-ефикасно да използват 
вече съществуващите и подходящи за 

тази цел физически инфраструктури, 
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други комунални услуги, за да разгърнат 
електронни съобщителни мрежи, 
особено в райони, в които няма 
подходяща електронна съобщителна 
мрежа или когато изграждането на нова 
физическа инфраструктура не е 
рентабилно. Освен това полезните 
взаимодействия между отделните 
сектори могат значително да намалят 
нуждата от строежи за целите на 
разгръщането на електронни 
съобщителни мрежи, а по този начин и 
социалните и екологичните разходи, 
свързани с тях, като например 
замърсяването, вредните въздействия и 
натовареността на движението. Поради 
това настоящият регламент следва да се 
прилага не само за доставчици на 
електронни съобщителни мрежи, а и за 
всеки собственик или държател на права 
за ползване на обширни и универсални 
физически инфраструктури, които могат 
да приемат елементите на електронна 
съобщителна мрежа, като например 
физически мрежи за доставка на 
електричество, газ, вода и канализация, 
отопление и транспортни услуги. 

включително тези на други комунални 
услуги, за да разгърнат електронни 
съобщителни мрежи, особено в райони, 
в които няма подходяща електронна 
съобщителна мрежа или когато 
изграждането на нова физическа 
инфраструктура не е рентабилно. Освен 
това полезните взаимодействия между 
отделните сектори могат значително да 
намалят нуждата от строежи за целите 
на разгръщането на електронни 
съобщителни мрежи, а по този начин и 
социалните и екологичните разходи, 
свързани с тях, като например 
замърсяването, вредните въздействия и 
натовареността на движението. Поради 
това настоящият регламент следва да се 
прилага не само за доставчици на 
електронни съобщителни мрежи, а и за 
всеки собственик или държател на права 
за ползване на обширни и универсални 
физически инфраструктури, които могат 
да приемат елементите на електронна 
съобщителна мрежа, като например 
физически мрежи за доставка на 
електричество, газ, вода и канализация  
и дренажни системи, отопление и 
транспортни услуги. 

 

Изменение  13 

 

Предложение за регламент 

Съображение 12 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) С оглед на тяхната ниска степен на 
диференциация, физическите 
съоръжения на такива мрежи често 
могат да приемат едновременно широк 
набор елементи на електронни 
съобщителни мрежи, включително 
такива, които могат да предоставят 
услуги за широколентов достъп със 
скорост от поне 30 Mbps в 
съответствие с принципа за 
технологична неутралност, без да се 
засяга основната предоставяна услуга и 
с минимални разходи за адаптиране. 

(12) С оглед на тяхната ниска степен на 
диференциация, физическите 
съоръжения на такива мрежи често 
могат да приемат едновременно широк 
набор елементи на електронни 
съобщителни мрежи, включително 
такива, които могат да предоставят 
услуги за високоскоростен и 

свръхвисокоскоростен широколентов 
достъп в съответствие с принципа за 
технологична неутралност, без да се 
засяга основната предоставяна услуга и 
с минимални разходи за адаптиране. 
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Следователно дадена физическа 
инфраструктура, чието предназначение 
е единствено да приема елементи на 
други мрежи без самата тя да се 
превръща в активен мрежов елемент, 
може да бъде по принцип използвана за 
разполагане на електронни 
съобщителни кабели, оборудване или 
каквито и да е други елементи на 
електронни съобщителни мрежи, 
независимо от нейната функция или 

нейния собственик понастоящем. Без 
да се засягат случаите от общ интерес, 
свързани с предоставянето на конкретни 
основни услуги, полезните 
взаимодействия между мрежовите 
оператори следва да бъдат насърчавани, 
за да подпомогне същевременно 
постигането на целите на Програмата в 
областта на цифровите технологии. 

Следователно дадена физическа 
инфраструктура, чието предназначение 
е единствено да приема елементи на 
други мрежи, без самата тя да се 
превръща в активен мрежов елемент, 
може да бъде по принцип използвана за 
разполагане на електронни 
съобщителни кабели, оборудване или 
каквито и да е други елементи на 
електронни съобщителни мрежи, при 
липсата на опасения по отношение 

на сигурността, или на бъдещи 

стопански интереси на 

собствениците на 

инфраструктурата. Без да се засягат 
случаите от общ интерес, свързани с 
предоставянето на конкретни основни 
услуги, полезните взаимодействия 
между мрежовите оператори следва да 
бъдат насърчавани, в това число и 

включването на всички налични 

технологии, за да се допринесе 
същевременно за постигането на целите 
на Програмата в областта на цифровите 
технологии. 

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Съображение 13 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Независимо че настоящият 

регламент следва да се прилага без 
това да засяга специфичните мерки, 
необходими, за да се гарантира 
сигурността и целостта на мрежите, 
както и да се гарантира, че не е 
засегната основната услуга, 
предоставяна от мрежовия оператор, ако 
в националното законодателство 
съществуват общи правила, 
забраняващи на мрежовите оператори 
да договарят достъп до физическата 
инфраструктура на доставчиците на 
електронни съобщителни мрежи, те 
биха могли да възпрепятстват 
възникването на пазар за достъп до 

(13) Независимо че настоящата 

директива следва да се прилага без 
това да засяга специфичните мерки, 
необходими за да се гарантират 

безопасността, сигурността и целостта 
на мрежите, както и да се гарантира, че 
не е засегната основната услуга, 
предоставяна от мрежовия оператор, ако 
в националното законодателство 
съществуват общи правила, 
забраняващи на мрежовите оператори 
да договарят достъп до физическата 
инфраструктура на доставчиците на 
електронни съобщителни мрежи, те 
биха могли да възпрепятстват 
възникването на пазар за достъп до 
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физическа инфраструктура и затова 
следва да бъдат премахнати. В същото 
време мерките, предвидени в настоящия 
регламент, не засягат възможностите на 
държавите членки да направят 
предоставянето на достъп до 
инфраструктурата по-привлекателно за 
операторите на комунални 
инфраструктури чрез изключване на 
приходи, произтичащи от 
предоставянето на тази услуга, от 
факторите, участващи в изчисляването 
на тарифите за крайните потребители в 
рамките на тяхната основна дейност или 
дейности, в съответствие с 
приложимото законодателство на ЕС. 

физическа инфраструктура и затова 
следва да бъдат премахнати. В същото 
време мерките, предвидени в настоящия 
регламент, не засягат възможностите на 
държавите членки да направят 
предоставянето на достъп до 
инфраструктурата по-привлекателно за 
операторите на комунални 
инфраструктури чрез изключване на 
приходи, произтичащи от 
предоставянето на тази услуга, от 
факторите, участващи в изчисляването 
на тарифите за крайните потребители в 
рамките на тяхната основна дейност или 
дейности, в съответствие с 
приложимото законодателство на ЕС. 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Съображение 15 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) Когато доставчиците на електронни 
съобщителни мрежи поискат достъп в 
определен район, мрежовите оператори 
следва да представят оферта за 
съвместно използване на съоръженията 
при справедливи условия, включително 
цена, освен ако откажат достъпа по 
обективни причини. В зависимост от 
обстоятелствата, редица елемента биха 
могли да оказват влияние върху 
условията, при които се предоставя 
достъп, като например: всички 
допълнителни разходи за поддръжка и 
адаптиране; всички превантивни мерки, 
които следва да бъдат приети, за да се 
ограничат неблагоприятните 
въздействия върху сигурността и 
целостта на мрежата; всички конкретни 
споразумения за отговорност в случай 
на евентуални щети; използването на 
публична помощ, предоставена за 
изграждане на инфраструктурата, 
включително конкретните условия, с 
които е обвързана помощта или които са 
в действие съгласно националното 

(15) Когато доставчиците на електронни 
съобщителни мрежи поискат достъп в 
определен район, мрежовите оператори 
следва да представят оферта за 
съвместно използване на съоръженията 
при справедливи условия, включително 
цена, освен ако откажат достъпа по 
обективни причини. В зависимост от 
обстоятелствата, редица елемента биха 
могли да оказват влияние върху 
условията, при които се предоставя 
достъп, като например: всички 
допълнителни разходи за поддръжка и 
адаптиране; всички въздействия върху 

капацитета и изпълнението, 

свързани с разпоредбата за основната 

услуга; всички превантивни мерки, 
които следва да бъдат приети, за да се 
ограничат неблагоприятните 
въздействия върху сигурността и 
целостта на мрежата; всички конкретни 
споразумения за отговорност в случай 
на евентуални щети; използването на 
публична помощ, предоставена за 
изграждане на инфраструктурата, 
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законодателство или законодателството 
на Съюза; всички ограничения, 
произтичащи от националните 
разпоредби за опазване на околната 
среда, общественото здраве, 
обществената сигурност или за 
изпълнение на целите, залегнали в 
градоустройството и териториалното 
устройство. 

включително конкретните условия, с 
които е обвързана помощта или които са 
в действие съгласно националното 
законодателство или законодателството 
на Съюза; способността да се 

предлага или предоставя капацитет 

по отношение на инфраструктурата, 

за да се изпълнят или обслужат 

задължения за обществени услуги, 
всички ограничения, произтичащи от 
националните разпоредби за опазване на 
околната среда, общественото здраве, 
обществената сигурност или за 
изпълнение на целите, залегнали в 
градоустройството и териториалното 
устройство. Допълнителните разходи, 

които биха възникнали при 

изпълнението на бъдещи строителни 

работи във връзка с мрежа, 

независимо от това кой е започнал 

тези работи, и които биха били 

предизвикани от наличието на 

елементи на електронни 

съобщителни мрежи, могат да бъдат 

разпределени на предприятията, на 

които принадлежат тези елементи 

на електронни съобщителни мрежи. 

 

Изменение  16 

 

Предложение за регламент 

Съображение 16 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) Ако при търговските преговори не 
бъде постигнато съгласие по 
техническите и търговските условия, 
всяка от страните следва да може да се 
обърне към органа за решаване на 
спорове на национално равнище с молба 
да бъде наложено решение за двете 
страни, за да бъдат избегнати 
необосновани откази и поставянето на 
неоправдани условия. При определяне 
на цените за предоставяне на достъп 
органът за разрешаване на спорове 
следва да взема под внимание 
инвестициите, направени във 

(16) Ако при търговските преговори не 
бъде постигнато съгласие по 
техническите и търговските условия, 
всяка от страните следва да може да се 
обърне към органа за решаване на 
спорове на национално равнище с молба 
да бъде наложено решение за двете 
страни, за да бъдат избегнати 
необосновани откази и поставянето на 
неоправдани условия. При определяне 
на цените за предоставяне на достъп 
органът за разрешаване на спорове 
следва да взема под внимание 
инвестициите, направени във 
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физическата инфраструктура. В 
конкретния случай на достъп до 
физически инфраструктури на 
оператори на електронни съобщителни 
мрежи, инвестициите, направени в тези 
инфраструктури могат пряко да 
допринесат за постигането на целите на 
Програмата в областта на цифровите 
технологии за Европа, а конкуренцията 
на пазарите надолу по веригата може да 
бъде повлияна от паразитизъм. Поради 
това при налагането на всякакви 
задължения за предоставяне на достъп 
следва да се вземат предвид 
икономическата целесъобразност на 
тези инвестиции въз основа на 
графиците за възвращаемост на 
инвестициите, всички въздействия на 
предоставения достъп върху 
конкуренцията на пазарите надолу по 
веригата, всички видове амортизация на 
активите на мрежата в момента на 
подаване на заявлението за достъп, 
всички икономически аргументи в 
подкрепа на инвестициите, направени 
по-специално в неотдавна изградени 
инфраструктури, използвани за 
предоставяне на високоскоростни 
електронни съобщителни услуги и 
всички възможности за съвместно 
разгръщане, предложени на страната, 
търсеща достъп. 

физическата инфраструктура, 
възможността за изтичане на 

държавна помощ, становищата на 

всички съответни икономически 

регулатори за засегнатите 

инфраструктурни сектори и всички 

допълнителни разходи във връзка с 

осъществяването на достъпа. В 
конкретния случай на достъп до 
физически инфраструктури на 
оператори на електронни съобщителни 
мрежи, инвестициите, направени в тези 
инфраструктури могат пряко да 
допринесат за постигането на целите на 
Програмата в областта на цифровите 
технологии за Европа, а конкуренцията 
на пазарите надолу по веригата може да 
бъде повлияна от паразитизъм. Поради 
това при налагането на всякакви 
задължения за предоставяне на достъп 
следва да се вземат предвид 
икономическата целесъобразност на 
тези инвестиции въз основа на 
графиците за възвращаемост на 
инвестициите. Органите за решаване 

на спорове следва също така да имат 

предвид всички въздействия на 

достъпа върху капацитета и 

изпълнението при предоставянето на 

основната услуга, всички въздействия 
на предоставения достъп върху 
конкуренцията на пазарите надолу по 
веригата, всички видове амортизация на 
активите на мрежата в момента на 
подаване на заявлението за достъп, 
всички икономически аргументи в 
подкрепа на инвестициите, направени 
по-специално в неотдавна изградени 
инфраструктури, използвани за 
предоставяне на високоскоростни 
електронни съобщителни услуги и 
всички възможности за съвместно 
разгръщане, предложени на страната, 
търсеща достъп. 
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Изменение  17 

Предложение за регламент 

Съображение 20 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(20) В случай че възникнат спорове 
относно достъпа до информация за 
физическите инфраструктури с оглед на 
разгръщането на високоскоростни 
електронни съобщителни мрежи, 
единният информационен център 
следва да е в състояние да решава 
такива спорове чрез обвързващо 
решение, без да се засяга възможността 
на всяка от страните да отнесе случая до 
съда. 

(20) В случай че възникнат спорове 
относно достъпа до информация за 
физическите инфраструктури с оглед на 
разгръщането на високоскоростни 
електронни съобщителни мрежи, 
компетентният единен 
информационен център следва да е в 
състояние да решава такива спорове 
чрез обвързващо решение, без да се 
засяга възможността на всяка от 
страните да отнесе случая до съда.  

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Съображение 26 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(26) Постигането на целите на 
Програмата в областта на цифровите 
технологии изисква разгръщането на 
инфраструктурата да достигне точки в 
близост до крайните потребители, като 
се спазва изцяло принципът на 
пропорционалност относно всяко 
ограничение на правото на собственост 
в полза на общия интерес. Следва да се 
улесни разгръщането на 
високоскоростните електронни 
съобщителни мрежи до крайния 
потребител, като същевременно се 
осигури технологична неутралност, по-
специално посредством подготвена за 
високоскоростен достъп физическата 
инфраструктура в сградите. С оглед на 
факта, че допълнителните разходи за 
осигуряване на мини-канали по време 
на строежа на сградата са силно 
ограничени, докато допълнителното 
оборудване на вече завършени сгради с 
високоскоростна инфраструктура може 

(26) Постигането на целите на 
Програмата в областта на цифровите 
технологии изисква разгръщането на 
инфраструктурата да достигне точки в 
близост до крайните потребители, като 
се спазва изцяло принципът на 
пропорционалност относно всяко 
ограничение на правото на собственост 
в полза на общия интерес. Следва да се 
улесни разгръщането на 
високоскоростните електронни 
съобщителни мрежи до крайния 
потребител, като същевременно се 
осигури технологична неутралност, по-
специално посредством подготвена за 
високоскоростен достъп физическата 
инфраструктура в сградите. С оглед на 
факта, че допълнителните разходи за 
осигуряване на мини-канали по време 
на строежа на сградата са силно 
ограничени, докато допълнителното 
оборудване на вече завършени сгради с 
високоскоростна инфраструктура може 
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да представлява значителна част от 
разходите за разгръщане на 
високоскоростна мрежа, всички нови 
или преминаващи през основен ремонт 
сгради следва да бъдат оборудвани с 
физическа инфраструктура, 
позволяваща свързването на крайните 
потребители с високоскоростни мрежи. 
Освен това, за да бъдат разгърнати 
високоскоростните електронни 
съобщителни мрежи новите и 
подложените на основен ремонт 
многофамилни жилищни сгради следва 
да бъдат снабдени със съоръжения за 
достъп или точка на концентрация, чрез 
които доставчикът може да се свърже 
към вътрешната мрежа на сградата. На 
практика това би означавало, че 
строителните предприемачи следва да 
предвидят празни канали, свързващи 
всяко жилище с точката на 
концентрация, разположена в сградата 
или извън нея. Възможни са случаи, 
като например изграждането на нови 
еднофамилни жилища или 
извършването на някои категории 
основен ремонт в изолирани райони, 
при които перспективата за 
високоскоростна връзка се счита по 
обективни причини за твърде далечна, 
за да могат да бъдат оправдани 
допълнителни разходи за вграждане на 
високоскоростна физическа 
инфраструктура в сградата и/или 
изграждане на точка на концентрация. 

да представлява значителна част от 
разходите за разгръщане на 
високоскоростна мрежа, всички нови 
или преминаващи през основен ремонт 
сгради могат да бъдат оборудвани с 
физическа инфраструктура, 
позволяваща свързването на крайните 
потребители с високоскоростни мрежи. 
Освен това, за да бъдат разгърнати 
високоскоростните електронни 
съобщителни мрежи новите и 
подложените на основен ремонт 
многофамилни жилищни сгради могат 
да бъдат снабдени със съоръжения за 
достъп или точка на концентрация, чрез 
които доставчикът може да се свърже 
към вътрешната мрежа на сградата. На 
практика това би означавало, че 
строителните предприемачи следва да 
предвидят празни канали, свързващи 
всяко жилище с точката на 
концентрация, разположена в сградата 
или извън нея. Възможни са случаи, 
като например изграждането на нови 
еднофамилни жилища или 
извършването на някои категории 
основен ремонт в изолирани райони, 
при които перспективата за 
високоскоростна връзка се счита по 
обективни причини за твърде далечна, 
за да могат да бъдат оправдани 
допълнителни разходи за вграждане на 
високоскоростна физическа 
инфраструктура в сградата и/или 
изграждане на точка на концентрация. 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Съображение 26 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (26a) За сгради и жилища следва да се 

въведе нов етикет на Съюза 

„подготвен за широколентов достъп“, 

който да позволява на купувачите и 

наемателите да разпознават 

сградите с достъп до 
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високоскоростни електронни 

съобщителни мрежи. Етикетът на 

Съюза „подготвен за широколентов 

достъп“ следва да се поставя 

доброволно и да насърчава 

създаването на вътрешна 

инфраструктура за високоскоростен 

достъп. 

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Съображение 30 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(30) Независимо кой е органът, 
определен от държавата членка за 
уреждане на спорове, той следва да 
гарантира безпристрастност и 
независимост по отношение на 
засегнатите страни. Освен това 
определените органи следва да 
разполагат с подходящи ресурси и 
правомощия за налагане на санкции в 
случай на неспазване на приетите 
решения. 

(30) Независимо кой е органът, 
определен от държавата членка за 
уреждане на спорове, той следва да 
гарантира безпристрастност и 
независимост по отношение на 
засегнатите страни. Освен това 
определените органи следва да 
разполагат с подходящи 
компетентности, ресурси и 
правомощия за налагане на санкции в 
случай на неспазване на приетите 
решения. 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – точка 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) „мрежов оператор“ означава както 
доставчик на електронна съобщителна 
мрежа, така и предприятие, 
предоставящо физическа 
инфраструктура, предназначена да 
осигурява: услуга за производство, 
пренос или разпределение на газ, 
електричество, включително 
обществено осветление, отопление, 
вода, включително отвеждане или 
пречистване на отпадъчни води и 
канализация; транспортни услуги, 
включително железопътни линии, 

(1) „мрежов оператор“ означава както 
доставчик на електронна съобщителна 
мрежа, така и предприятие, 
предоставящо физическа 
инфраструктура, предназначена да 
осигурява: услуга за производство, 
пренос или разпределение на газ, 
електричество, включително 
обществено осветление, отопление, 
вода, включително отвеждане или 
пречистване на отпадъчни води и 
канализация, дренажни системи и 
транспортни услуги; 
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пътища, пристанища и летища; 

 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – точка 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) „физическа инфраструктура“ 
означава всеки елемент от физическа 
мрежа, който не е активен, като 
например тръбопроводи, мачти, канали, 
помещения за контрол, шахти, 
разпределителни кутии, сгради или 
подстъпи към сгради, антенни 
съоръжения, кули и стълбове и 
съответни принадлежности; 

(2) „физическа инфраструктура“ 
означава елементът от физическа 
мрежа, който не е активен, като 
например тръбопроводи, мачти, канали, 
помещения за контрол, шахти, 
разпределителни кутии, сгради или 
подстъпи към сгради, антенни 
съоръжения, кули и стълбове и 
съответни принадлежности, с 
изключение на елементите, 

използвани за пренос на питейна вода, 

предназначена за консумация от 

човека; 

 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – точка 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) „високоскоростна електронна 
съобщителна мрежа“ означава 
електронна съобщителна мрежа, която е 
в състояние да доставя услуги за 
широколентов достъп със скорост поне 

30 Mbps. 

(3) „високоскоростна електронна 
съобщителна мрежа“ означава 
електронна съобщителна мрежа, която е 
в състояние да доставя услуги за 
широколентов достъп от 100 Mbps и 

1 Gbps, а когато е възможно и повече. 

 

Изменение  24 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – точка 10 а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (10a) „мрежи от отворен тип“ 

означава мрежи, при които 

съществува разделение между 

доставчиците на услуги и 
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собствениците на мрежи и при които 

доставчиците на услуги имат мрежов 

достъп до непрофесионални клиенти 

при условия на недискриминация.  

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Всеки мрежов оператор има право да 
предложи достъп до своята физическа 
инфраструктура с оглед на разгръщане 
на елементи на високоскоростни 
електронни съобщителни мрежи. 

1. Всеки мрежов оператор има право да 
предложи достъп до своята физическа 
инфраструктура с оглед на разгръщане 
на елементи на високоскоростни 
електронни съобщителни мрежи, като 

същевременно се гарантира мрежова 

безопасност и сигурност; съответно 

операторите на електронни 

съобщителни мрежи имат право да 

предложат достъп до своята 

физическа инфраструктура с оглед на 

разгръщане на други мрежи, при 

условие че собствениците и 

компетентните органи одобрят това 

разгръщане. 

 

Изменение  26 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. При наличие на специално писмено 
искане от страна на предприятие, 
притежаващо разрешение за 
предоставяне на електронни 
съобщителни мрежи, всеки мрежов 
оператор е задължен да удовлетворява 
всички разумни искания за достъп до 
своята физическа инфраструктура при 
справедливи условия, включително 
цена, с оглед на инсталиране на 
елементи на високоскоростни 
електронни съобщителни мрежи. 

2. При наличие на специално писмено 
искане от страна на предприятие, 
притежаващо разрешение за 
предоставяне на електронни 
съобщителни мрежи, всеки мрежов 
оператор е задължен – при условие че 
капацитетът на мрежата го 

позволява –да удовлетворява всички 
разумни искания за достъп до своята 
физическа инфраструктура при 
справедливи условия, включително 
цена, и при условие че не възникват 

никакви проблеми във връзка с 
мрежовата сигурност и безопасност 
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и като се придържа към принципа на 

реципрочност, с оглед на инсталиране 
на елементи на високоскоростни 
електронни съобщителни мрежи. 
Задължението на мрежовите 

оператори да удовлетворяват всички 

разумни искания за достъп при 

справедливи условия следва да не 

засяга задължението им да спазват 

правилата на Съюза относно 

държавните помощи, в случай че 

правителство е финансирало или е 

гарантирало инвестиции в 

инфраструктура. 

 Участващите органи следва да 

хармонизират принципите си за 

определяне на реда и условията и да 

проведат консултации с мрежовите 

оператори или техните асоциации до 

[Служба за публикации: моля 

въведете точната дата: датата на 

влизане в сила на настоящия 

регламент + 12 месеца]. 

 

Изменение  27 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Настоящата разпоредба не засяга 

правото на собствениците на земя и 

собствениците на имоти да решават 

как да се разпореждат с активите си 

и как да ги управляват.  

 

Изменение  28 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Всеки отказ на такъв достъп трябва да 
се основава на обективни критерии, 
които по-специално могат да засягат: 

3. Всеки отказ на такъв достъп трябва да 
се основава на обективни критерии, 
като например: 
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Изменение  29 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – буква a а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 aa) съображения, свързани с 

безопасността и общественото 

здраве; 
 

 

Изменение  30 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – буква a б (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 аб) сигурността на критична 

национална инфраструктура; 

 

Изменение  31 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) наличието на пространство за 
разполагане на елементите, посочени в 
буква а); 

б) настоящо и бъдещо наличие на 
пространство за разполагане на 
елементите, посочени в буква а); 

 

Изменение  32 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) целостта и сигурността на всички 
вече разположени мрежи; 

в) целостта, безопасността и 
сигурността на всички вече 
разположени мрежи; 
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Изменение  33 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – буква г 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) рискът от възникване на сериозни 
смущения в работата на планираните 
електронни съобщителни услуги в 
резултат от предоставянето на други 
услуги чрез същата физическа 
инфраструктура; 

г) рискът от възникване на явни 
смущения в работата на планираните 
електронни съобщителни услуги в 
резултат от предоставянето на други 
услуги чрез същата физическа 
инфраструктура; 

 

Изменение  34 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – буква д 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) наличието на алтернативни средства 
за достъп по цени на едро до 
физическата мрежова инфраструктура, 
предоставяни от мрежовия оператор и 
подходящи за разгръщането на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи. 

д) наличието или заплануваното 

съгласно публикуваните планове за 

разполагане наличие на алтернативни 
средства за достъп по цени на едро до 
физическата мрежова инфраструктура, 
предоставяни от мрежовия оператор и 
подходящи за разгръщането на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи. 

 

Изменение  35 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 3 – буква да (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 да) пропорционалното използване на 

наличното пространство, така че 

операторът на мрежа, който е 

собственик на физическата 

инфраструктура, да може да си 

запази пространство за собствени 

бъдещи инвестиции.  
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Изменение  36 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – буква дб (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 дб) високият риск за физическата 

безопасност на работниците, които 

имат достъп до инфраструктури, 

различни от тези, с които те са 

обучени да работят първоначално; 

 

Изменение  37 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – буква дв (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 дв) пропорционалното използване на 

наличното пространство, така че 

операторът на мрежа, който е 

собственик на физическата 

инфраструктура, да може да си 

запази пространство за собствени 

бъдещи инвестиции. 

 

Изменение  38 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – буква дг (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 дг) заплануваното наличие на 

алтернативни средства за достъп по 

цени на едро до физическата мрежова 

инфраструктура, в случай че 

съществуват национални планове за 

разгръщането на Европейска система 

за управление на железопътния 

превоз. 

 

Изменение  39 

Предложение за регламент 
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Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – буква де (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 де) условията, при които 

предоставянето на достъп до 

подземни системи за транспорт би 

могло да доведе до нарушаване на 

дългосрочните инвестиции и на 

модернизирането и/или до смущения 

на пътническия транспорт с 

непропорционално икономическо 

въздействие. 

 

Изменение  40 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – буква дж (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 дж) наличието на изключителни 

договорни споразумения между 

мрежови оператори и техните 

клиенти; 

 

Изменение  41 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 3 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Мрежовият оператор посочва 
причините за всеки отказ в срок от един 
месец след подаването на писмено 
заявление за достъп. 

Мрежовият оператор посочва 
причините за всеки отказ в срок от 
три месеца след подаването на писмено 
заявление за достъп. 

 

Изменение  42 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Националният орган за уреждане на 
спорове, посочен в параграф 4, 
отчитайки напълно принципа на 
пропорционалност, издава обвързващо 

5. Националният орган за уреждане на 
спорове, посочен в параграф 4, 
отчитайки напълно принципа на 
пропорционалност, издава обвързващо 
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решение за уреждане на спора, започнат 
по силата на параграф 4, включително 
за определяне на справедливите 

условия и цени, когато това е уместно, в 
рамките на най-краткия възможен срок 
и при всички случаи в рамките на 
четири месеца, без да се засяга 
възможността на всяка от страните да 
отнесе случая до съда. При 
определянето на цената, органът за 
уреждане на спорове, взема под 
внимание въздействието на искания 
достъп върху бизнес плана, който е в 
основата на инвестициите, направени от 
мрежовия оператор, който трябва да 
предостави достъп, по-специално в 
случай на наскоро изградена физическа 
инфраструктура, използвана за 
предоставяне на високоскоростни 
електронни съобщителни услуги. 

решение за уреждане на спора, започнат 
по силата на параграф 4, включително 
препоръка относно условията и 

цените, когато това е уместно, в 
рамките на най-краткия възможен срок 
и при всички случаи в рамките на 
четири месеца, без да се засяга 
възможността на всяка от страните да 
отнесе случая до съда. При всяка цена, 
определена от органа за уреждане на 
спорове, от законодателството за 

държавните помощи, от отчетите 

за постигнатите от националната 

инфраструктура резултати, от 

споразумението за финансиране на 

инфраструктурата на държавата 

членка и от договора за извършване на 

обществена услуга, се взема под 
внимание въздействието на искания 
достъп върху бизнес плана, който е в 
основата на инвестициите, направени от 
мрежовия оператор, който трябва да 
предостави достъп, по-специално в 
случай на наскоро изградена физическа 
инфраструктура, използвана за 
предоставяне на високоскоростни 
електронни съобщителни услуги. При 

вземане на решения националният 

орган за уреждане на спорове взема 

също така предвид икономическата 

целесъобразност на тези инвестиции 

въз основа на графиците за 

възвращаемост на инвестициите, на 

всички въздействия на предоставения 

достъп върху капацитета и 

изпълнението, на всички въздействия 

на предоставения достъп върху 

конкуренцията на пазарите надолу по 

веригата, на всички видове 

амортизация на активите на 

мрежата в момента на подаване на 

заявлението за достъп и всички 

възможности за съвместно 

разгръщане, предложени на 

страната, търсеща достъп. 

 

Изменение  43 

Предложение за регламент 
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Член 3 – параграф 5 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5a. Ако трябва да бъдат изпълнени 

задачи, свързани със споделеното 

ползване на инфраструктурата, това 

може да се извърши само от мрежов 

оператор или от страна, на която 

мрежовият оператор е възложил 

задачата. 

 

Изменение  44 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 За да може да изиска достъп до 
физическа инфраструктура в 
съответствие с член 3, всяко 
предприятие, което има разрешение за 
предоставяне на електронни 
съобщителни мрежи, има право на 
достъп (при поискване) чрез единен 
информационен център до следния 
минимален набор от информация 
относно съществуващата физическа 
инфраструктура на всеки мрежов 
оператор: 

За да може да изиска достъп до 
физическа инфраструктура в 
съответствие с член 3, всяко 
предприятие, което има разрешение за 
предоставяне на електронни 
съобщителни мрежи, има право на 
достъп (при обосновано поискване с 
оглед на разработването в бъдеще на 

по-добри далекосъобщителни услуги) 
чрез единен информационен център до 
следния минимален набор от 
информация относно съществуващата 
физическа инфраструктура на всеки 
мрежов оператор, при условие че това 

не засяга безопасността, целостта и 

сигурността на мрежата: 

а) местоположение, маршрут и гео-
референтни координати; 

а) местоположение, маршрут и гео-
референтни координати; 

б) размери, тип и вид използване на 
инфраструктурата понастоящем; 

б) размери, тип и вид използване на 
инфраструктурата понастоящем; 

в) име на собственика или на 
притежателя на правата за използване 
на физическа инфраструктура и звено за 
контакт. 

в) име на собственика или на 
притежателя на правата за използване 
на физическа инфраструктура и звено за 
контакт. 

Предприятието, което иска достъп, 
посочва района, в който ще се 
разполагат елементи на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи. 

Предприятието, което иска достъп, 
посочва района, в който ще се 
разполагат елементи на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи и следователно 
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предприятието получава достъп само 

до данните за този конкретен 

географски район. 
 

 Достъп до минималната информация за 
определения район се предоставя 
незабавно в електронен формат при 
пропорционални, недискриминационни 
и прозрачни условия. Единният 
информационен център може да 
ограничава достъпа до минималната 
информация само когато това се счита 
за необходимо с оглед на сигурността на 
мрежите и тяхната цялост или на 
опазването на оперативни и търговски 
тайни. 

Достъп до минималната информация за 
определения район се предоставя 
незабавно в електронен формат при 
пропорционални, недискриминационни 
и напълно прозрачни условия, като се 

спазва принципът на поверителност. 
Единните информационни центрове 

информират съответния мрежов 

оператор за обмена на информация. 

 Единният информационен център може 
да ограничава достъпа до минималната 
информация само когато това се счита 
за необходимо с оглед на сигурността на 
мрежите и тяхната цялост или на 
опазването на оперативни и търговски 
тайни и когато това се счита за 

необходимо с оглед на защитата на 

основните обществени и 

индивидуални интереси съгласно 

националното право, 

Единният информационен център 
гарантира предоставянето на достъп до 
минималната информация съгласно 
настоящия параграф най-късно до: 
[Publications Office: please insert the 

exact date: entry into force of this 

Regulation + 12 months]. 

Единният информационен център 
гарантира предоставянето на достъп до 
минималната информация съгласно 
настоящия параграф най-късно до 
[Служба за публикации: моля 
въведете точната дата: датата на 

влизане в сила на настоящия 

регламент + 12 месеца]. 
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 Ако съществуваща инфраструктура 

не се счита за технически подходяща 

за разгръщане на високоскоростни 

електронни съобщителни мрежи, 

държавите членки могат да 

предвиждат изключения от 

задълженията, определени в 

параграф 1. Такава мярка се съобщава 

на Комисията и се аргументира 

надлежно от всички заинтересовани 

страни, на които е предоставена 

възможност да коментират 

проектомярката. 

 

Изменение  45 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – алинея 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Достъп до минималната информация за 
определения район се предоставя 
незабавно в електронен формат при 
пропорционални, недискриминационни 
и прозрачни условия. Единният 
информационен център може да 
ограничава достъпа до минималната 
информация само когато това се счита 
за необходимо с оглед на сигурността на 
мрежите и тяхната цялост или на 
опазването на оперативни и търговски 
тайни. 

Достъп до минималната информация за 
определения район се предоставя 
незабавно в електронен формат при 
пропорционални, недискриминационни 
и прозрачни условия. Единният 
информационен център може да 
ограничава достъпа до минималната 
информация само когато това се счита 
за необходимо с оглед на сигурността на 
мрежите и тяхната цялост или на 
опазването на оперативни и търговски 
тайни. С оглед на запазването на 

националната сигурност и 

сигурността и целостта на някои 

елементи и/или райони от дадена 

мрежа, държавите членки могат да 
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решат да изключат някои райони от 

задължението за предоставяне на 

минимален набор от информация в 

електронен формат. В тези случаи 

достъпът до минимална информация 

може да бъде ограничен до проверка в 

офисите на мрежовия оператор. 

Всички такива мерки се съобщават на 

Комисията. 

 

Изменение  46 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Всеки орган от обществения сектор, 
разполагащ в електронен формат и по 
силата на своите задължения с 
минималната информация, посочена в 
параграф 1, засягаща физическата 
инфраструктура на даден мрежов 
оператор, предоставя достъп до нея чрез 
единния център за информация преди 
[Publications Office: please insert the 

exact date: entry into force of this 

Regulation + 6 months]. Всяко 
актуализиране на тази информация и 
всяка нова минимална информация, 
посочена в параграф 1, получени от 
орган от обществения сектор, се 
предоставят чрез единния 
информационен център в рамките на 
един месец от тяхното получаване. 

2. Всеки орган от обществения сектор, 
разполагащ в електронен формат и по 
силата на своите задължения с 
минималната информация, посочена в 
параграф 1, засягаща физическата 
инфраструктура на даден мрежов 
оператор, предоставя достъп до нея чрез 
единния център за информация преди 
[Служба за публикации: моля 

въведете точната дата: датата на 

влизане в сила на настоящия 

регламент + 6 месеца]. Всяко 
актуализиране на тази информация и 
всяка нова минимална информация, 
посочена в параграф 1, получени от 
орган от обществения сектор, се 
предоставят на единния информационен 
център в рамките на един месец от 
тяхното получаване, като се спазва 

принципът на поверителност. 
Единните информационни центрове 

информират съответния мрежов 

оператор за обмена на информация. 

 

Изменение  47 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Когато минималната информация, 3. Когато минималната информация, 



 

 
 PE529.685/ 28 

 BG 

посочена в параграф 1, не е притежание 
на органи от обществения сектор, в 
съответствие с параграф 2 всеки 
мрежовият оператор предоставя при 
конкретно искане от страна на единния 
информационен център минималната 
информация, посочена в параграф 1, 
относно своята физическа 
инфраструктура в електронен формат в 
срок от един месец от отправяне на 
искането. Мрежовият оператор 
предоставя на единния информационен 
център всяко актуализиране на 
минималната информация в рамките на 
един месец от действителното 
изменение на физическата мрежа, 
водещо до това актуализиране. 

посочена в параграф 1, не е притежание 
на органи от обществения сектор в 
съответствие с параграф 2, всеки 
мрежов оператор предоставя при 
конкретно искане от страна на единния 
информационен център, изготвено в 

писмена форма за конкретен район, 

засегнат от евентуално разгръщане 

на високоскоростни мрежи от 

предприятие, разполагащо с 

разрешение за предоставяне на 

електронни съобщителни мрежи, 
минималната информация, посочена в 
параграф 1, относно своята физическа 
инфраструктура в електронен формат в 
срок от един месец от отправяне на 
искането. Мрежовият оператор 
предоставя на единния информационен 
център всяко актуализиране на 
минималната информация в рамките на 
една година от действителното 
изменение на физическата мрежа, 
водещо до това актуализиране. В 
процедурите за предоставяне или 

актуализиране на информацията се 

гарантира, че мрежовият оператор 

не поема свързаните с тези операции 

разходи. 

 

Изменение  48 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 3 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. При ограничения с оглед на 

физическата сигурност на мрежите 

или оперативните или търговските 

тайни, единният информационен 

център може да предоставя на 

отделни лица достъп до 

минималната информация за 

специфичен район при поискване или 

чрез уебсайта си. Докато единният 

информационен център може да 

предоставя на частни лица достъп 

със или без административна такса, 

тази информация е безплатна за 
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собственици на имот или земя на 

съответното местоположение или за 

собственици на имоти в съседство на 

посочения район. 

 

Изменение  49 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Когато минималната информация, 
посочена в параграф 1, не е достъпна 
чрез единния информационен център, 
операторите на мрежи трябва да 
предоставят достъп до такава 
информация при конкретно писмено 
искане от предприятие, което има 
разрешение за предоставяне на 
електронни съобщителни мрежи. В 
искането се посочва районът, в който ще 
се разполагат елементи на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи. Достъпът до 
информация се предоставя в срок от 
един месец след писменото искане при 
пропорционални, недискриминационни 
и прозрачни условия, без да се засягат 
ограниченията съгласно параграф 1. 

4. Когато минималната информация, 
посочена в параграф 1, не е достъпна 
чрез единния информационен център, 
операторите на мрежи трябва да 
предоставят достъп до такава 
информация при конкретно писмено 
искане от предприятие, което има 
разрешение за предоставяне на 
електронни съобщителни мрежи. В 
искането се посочва районът, в който ще 
се разполагат елементи на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи. Достъпът до 
информация се предоставя в срок от 
шест месеца след писменото искане 
при пропорционални, 
недискриминационни и прозрачни 
условия, без да се засягат ограниченията 
съгласно параграф 1. В процедурите за 

предоставяне на информацията се 

гарантира, че мрежовият оператор 

не поема свързаните с тези операции 

разходи. 

 

Изменение  50 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. При конкретно писмено искане от 
страна на предприятие, което има 
разрешение за предоставяне на 
електронни съобщителни мрежи, 
мрежовите оператори, удовлетворяват 
разумните искания за проучвания на 

5. При конкретно писмено искане от 
страна на предприятие, което има 
разрешение за предоставяне на 
електронни съобщителни мрежи, 
мрежовите оператори, удовлетворяват 
разумните искания за проучвания на 
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място на конкретни елементи на тяхната 
физическа инфраструктура. В искането 
се посочват елементите на мрежата, 
които ще бъдат засегнати от 
разполагането на елементи на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи. Проучвания на 
място на конкретни елементи на 
мрежата се допускат при 
пропорционални, недискриминационни 
и прозрачни условия в рамките на един 
месец след писменото искане, без да се 
засягат ограниченията съгласно 
параграф 1. 

място на конкретни елементи на тяхната 
физическа инфраструктура. В искането 
се посочват елементите на мрежата, 
които ще бъдат засегнати от 
разполагането на елементи на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи. Проучвания на 
място на конкретни елементи на 
мрежата се допускат при 
пропорционални, недискриминационни 
и прозрачни условия в рамките на един 
месец след писменото искане, без да се 
засягат ограниченията съгласно 
параграф 1. Заявителят поема всички 

разходи по организацията и 

провеждането на проучванията на 

място. 

 

Изменение  51 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 6 – алинея 1 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 При конкретно писмено искане от 
страна на предприятие, което има 
разрешение за предоставяне на 
електронни съобщителни мрежи, всеки 
мрежов оператор предоставя следния 
набор от минимална информация 
относно текущи или планирани 
строежи, свързани с неговата физическа 
инфраструктура, за които е било 
издадено разрешение, или е в ход 
процедура за издаване на разрешение, 
или е предвидено първоначално 
подаване на документи пред 
компетентните органи за издаване на 
разрешение в рамките на следващите 
шест месеца: 

При конкретно писмено искане от 
страна на предприятие, което има 
разрешение за предоставяне на 
електронни съобщителни мрежи, всеки 
мрежов оператор предоставя следния 
набор от минимална информация 
относно текущи или планирани 
строежи, свързани с неговата физическа 
инфраструктура, за които е било 
издадено разрешение, или е в ход 
процедура за издаване на разрешение, 
или е предвидено първоначално 
подаване на документи пред 
компетентните органи за издаване на 
разрешение в рамките на следващите 
четири месеца: 

а) място и вид на дейностите; а) място и вид на дейностите; 

б) засегнати елементи на мрежата; б) засегнати елементи на мрежата; 

в) предполагаема дата на започване на 
работите и тяхната продължителност; 

в) предполагаема дата на започване на 
работите и тяхната продължителност; 

г) звено за контакт. г) звено за контакт. 

 В искането на дадено предприятие, С цел защита на търговската тайна 



 

 
 PE529.685/ 31 

 BG 

което има разрешение за предоставяне 
на електронни съобщителни мрежи, се 
посочва районът, в който ще се 
разполагат елементи на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи. В рамките на две 
седмици след писмено искане, 
мрежовите оператори предоставят 
исканата информация при 
пропорционални, недискриминационни 
и прозрачни условия, без да се засягат 
ограниченията съгласно параграф 1. 

описът на заплануваните 

строителни дейности не се включва в 
същата база данни като тази на 

описа на общата инфраструктура. В 
искането на дадено предприятие, което 
има разрешение за предоставяне на 
електронни съобщителни мрежи, се 
посочва районът, в който ще се 
разполагат елементи на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи. В рамките на един 
месец след писмено искане, мрежовите 
оператори предоставят исканата 
информация при пропорционални, 
недискриминационни и прозрачни 
условия, без да се засягат ограниченията 
съгласно параграф 1. Предприятието, 

което разполага с разрешение за 

предоставяне на електронни 

съобщителни мрежи, информира във 

възможно най-кратък срок мрежовия 

оператор относно своето желание за 

разгръщане на мрежа за 

високоскоростни електронни 

съобщения в конкретния район и във 

всеки случай в рамките на шест 

седмици след получаване на исканата 

информация. 

  

 

Изменение  52 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 10 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

10. Държавите членки могат да 
предвиждат изключения от 
задълженията, определени в параграфи 
1—5, в случай на съществуващи 
физически инфраструктури, които се 
считат за технически неподходящи за 
разгръщане на високоскоростни 
електронни съобщителни мрежи. Такива 
мерки се обосновават надлежно в това 
отношение. На заинтересованите страни 
се предоставя възможност да 

10. Държавите членки могат да 
предвиждат изключения от 
задълженията, определени в 
параграфи 1—6, когато 

информацията се отнася до 

критична национална 

инфраструктура и когато 

достъпността би могла лесно да 

открои уязвимите места, или в 
случай на физически инфраструктури, 
които се считат за технически 
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коментират проектомерките в рамките 
на разумен срок. Всички такива мерки 
се нотифицират до Комисията. 

неподходящи за разгръщане на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи. Такива мерки се 
обосновават надлежно в това 
отношение. На заинтересованите страни 
се предоставя възможност да 
коментират проектомерките в рамките 
на разумен срок. Всички такива мерки 
се нотифицират до Комисията. 

 

Изменение  53 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 10 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 10a. При всички случаи, посочени в 

параграфи 1, 2, 3, 4, 5 и 6, 

предприятието, което иска достъп до 

информация, следва да ограничи броя 

на лицата, които имат достъп до 

такива данни, да гарантира 

поверителността на данните и да не 

я предава на трети страни. 

 

Изменение  54 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Всеки мрежов оператор има правото 
да договаря споразумения за 
координиране на строежи с 
предприятията, които имат разрешение 
за предоставяне на електронни 
съобщителни мрежи, с цел разполагане 
на елементи на високоскоростни 
електронни съобщителни мрежи. 

1. Всеки мрежов оператор има правото 
да договаря споразумения за 
координиране на строежи с 
предприятията, които имат разрешение 
за предоставяне на електронни 
съобщителни мрежи, с цел разполагане 
на елементи на високоскоростни 
електронни съобщителни мрежи, както 

и с цел разработване на своите 

собствени мрежи. 
 

 

Изменение  55 

Предложение за регламент 
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Член 5 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Всяко предприятие, извършващо 
строежи, изцяло или частично 
финансирани с публични средства, 
трябва да изпълнява всяко разумно 
искане от страна на предприятията, 
които имат разрешение за предоставяне 
на електронни съобщителни мрежи, с 
оглед разполагане на елементи на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи, за сключване на 
споразумение за координиране на 
строежите при прозрачни и 
недискриминационни условия, при 
условие че това не води до 
допълнителни разходи за първоначално 
планирани строежи и че искането за 
координиране се подава във възможно 
най-кратък срок и във всеки случай най-
малко един месец преди представяне на 
окончателния проект на компетентните 
органи за издаване на разрешения. 

2. Всяко предприятие, извършващо 
строежи, изцяло или частично 
финансирани с публични средства, 
трябва да изпълнява всяко разумно 
искане от страна на предприятията, 
които имат разрешение за предоставяне 
на електронни съобщителни мрежи, с 
оглед разполагане на елементи на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи, за сключване на 
споразумение за координиране на 
строежите при прозрачни и 
недискриминационни условия, при 
условие че това не води до 
допълнителни разходи за първоначално 
планирани строежи и че искането за 
координиране се подава във възможно 
най-кратък срок и във всеки случай най-
малко един месец преди представяне на 
окончателния проект на компетентните 
органи за издаване на разрешения. 
Предприятията, които имат 

разрешение за предоставяне на 

електронни съобщителни мрежи, 

поемат адекватна част от разходите 

по строежа. Ако възникнат 

допълнителни разходи, те също се 

поемат от предприятието, подало 

заявление. 

 

Изменение  56 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 2 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Предприятията, които 

извършват строителни работи и 

предприятията, упълномощени да 

предоставят електронни 

съобщителни мрежи, трябва да 

положат всички усилия за 

координиране на строителните 

работи с тези на операторите на 
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енергоразпределителни системи, за да 

се сведат до минимум необходимите 

работи и да се монтират, поддържат 

или актуализират едновременно ИКТ- 

и енергийните инфраструктури. 

 

Изменение  57 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Всяко предприятие, което има 
разрешение за предоставяне на 
електронни съобщителни мрежи, има 
право на достъп (при поискване) по 
електронен път, чрез единен 

информационен център, до всяка 
информация, отнасяща се до 
приложимите условия и процедури за 
издаване на разрешения за строежи, 
необходими за разгръщането на 
елементите на високоскоростни 
електронни съобщителни мрежи, 
включително на всички 
освобождавания, приложими към такива 
елементи, относно някои или всички 
разрешения, изисквани съгласно 
националното право. 

1. Всяко предприятие, което има 
разрешение за предоставяне на 
електронни съобщителни мрежи, има 
право на достъп до всяка информация, 
отнасяща се до приложимите условия и 
процедури за издаване на разрешения за 
строежи, необходими за разгръщането 
на елементите на високоскоростни 
електронни съобщителни мрежи, 
включително на всички 
освобождавания, приложими към такива 
елементи, относно някои или всички 
разрешения, изисквани съгласно 
националното право. 

 

Изменение  58 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Всяко предприятие, което има 
разрешение за предоставяне на 
електронни съобщителни мрежи, има 
право да подаде по електронен път 
чрез единния информационен център, 
заявления за разрешения за строежите, 
необходими за разполагането на 
елементи на високоскоростни 
електронни съобщителни мрежи. 
Единният информационен център 

2. Всяко предприятие, което има 
разрешение за предоставяне на 
електронни съобщителни мрежи, има 
право да подаде чрез информационен 
център заявления за разрешения за 
строежите, необходими за 
разполагането на елементи на 
високоскоростни електронни 
съобщителни мрежи. Информационен 
център, определен от държава членка 
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улеснява и координира процеса на 
издаване на разрешения. В частност, той 
се грижи заявленията да се препращат 
на всички компетентни органи, 
участващи в издаването на разрешения, 
отнасящи се до строителните 
съоръжения, за които става въпрос, 
както и за наблюдение на спазването на 
сроковете, прилагани в съответствие с 
параграф 3. 

или местен орган, улеснява и 
координира процеса на издаване на 
разрешения. В частност, той се грижи 
заявленията да се препращат на всички 
компетентни органи, участващи в 
издаването на разрешения, отнасящи се 
до строителните съоръжения, за които 
става въпрос, както и за наблюдение на 
спазването на сроковете, прилагани в 
съответствие с параграф 3. 

 

Изменение  59 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Компетентните органи издават или 
отказват издаването на разрешения в 
срок от шест месеца след постъпване 
на искането, без да се засягат други 
конкретни срокове или задължения, 
предвидени за правилното провеждане 
на процедурата, приложими към 
процедурата за издаване на разрешение 
в съответствие с националното право 
или правото на Съюза. Всеки отказ 
следва да е надлежно обоснован на 
основата на обективни, прозрачни, 
недискриминационни и 
пропорционални критерии. 

3. Компетентните органи издават или 
отказват издаването на разрешения в 
срок от максимално четири месеца 
след постъпване на искането, при 
условие че всички заинтересовани 

страни са изслушани, без да се засягат 
други конкретни срокове или 
задължения, предвидени за правилното 
провеждане на процедурата, приложими 
към процедурата за издаване на 
разрешение в съответствие с 
националното право или правото на 
Съюза. Всеки отказ следва да е 
надлежно обоснован на основата на 
обективни, прозрачни, 
недискриминационни и 
пропорционални критерии. 

 

Изменение  60 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Всички новопостроени сгради в 
местоположението на крайния 
потребител, включващи елементи, които 
представляват съвместна собственост, за 
които са били подадени заявления за 
разрешения за строителство след 

1. Всички новопостроени обществени 
сгради в местоположението на крайния 
потребител, включващи елементи, които 
представляват съвместна собственост, за 
които са били подадени заявления за 
разрешения за строителство шест 
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[Publications Office: please insert the 

exact date of the entry into force of this 

Regulation], се оборудват с подготвена 
за високоскоростен достъп физическа 
инфраструктура в сградата, 
включително до крайните точки на 
мрежата. Същото задължение се 
прилага и в случай на дейности по 
основен ремонт, за които са били 
подадени заявления за разрешения за 
строителство след [Publications Office: 
please insert the exact date of the entry 

into force of this Regulation]. 

месеца след [Служба за публикации: 

моля въведете точната дата на 

влизане в сила на настоящия 

регламент], следва да се оборудват с 
неутрална технология, след като са 

били оценени по отношение на 

ефективността на разходите за 

оборудването им с подготвена за 
високоскоростен достъп физическа 
инфраструктура в сградата, 
включително до крайните точки на 
мрежата. След това тези сгради или 

жилища получават етикета на 

Съюза „подготвен за широколентов 

достъп“. Същото задължение се 
прилага и в случай на дейности по 
основен ремонт, за които са били 
подадени заявления за разрешения за 
строителство шест месеца след 
[Служба за публикации: моля 

въведете точната дата на влизане в 

сила на настоящия регламент]. 

 

Изменение  61 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Всички новопостроени 
многофамилни сгради, за които са били 
подадени заявления за разрешение за 
строителство след [Publications Office: 
please insert the exact date of the entry 

into force of this Regulation], се 
оборудват с точка на концентрация, 
намираща се в или извън сградата и 
достъпна за доставчиците на електронни 
съобщителни мрежи, която дава 
възможност за свързване с подготвената 
за високоскоростен достъп 
инфраструктура в сградата. Същото 
задължение се прилага и в случай на 
дейности по основен ремонт, засягащи 
многофамилни сгради, за които са били 
подадени заявления за разрешения за 
строителство след [Publications Office: 
please insert the exact date of the entry 

2. Всички новопостроени обществени 
многофамилни сгради, включително 

тези със социални жилища, за които 
са били подадени заявления за 
разрешение за строителство след 
[Служба за публикации: моля 

въведете точната дата на влизане в 

сила на настоящия регламент], следва 
да се оборудват с неутрална 

технология, след като са били 

оценени по отношение на 

ефективността на разходите за 

оборудването им с точка на 
концентрация, намираща се във или 
извън сградата и достъпна за 
доставчиците на електронни 
съобщителни мрежи, която дава 
възможност за свързване с подготвената 
за високоскоростен достъп 
инфраструктура в сградата. Същото 
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into force of this Regulation]. задължение се прилага и в случай на 
дейности по основен ремонт, засягащи 
многофамилни сгради, за които са били 
подадени заявления за разрешения за 
строителство след [Служба за 

публикации: моля въведете точната 

дата на влизане в сила на настоящия 

регламент]. Това се прилага също и за 

всички новопостроени сгради на 

публични институции, в които се 

съхраняват значителни количества 

данни, като например библиотеки, 

архиви, културни институции и 

висши учебни заведения. 

 

Изменение  62 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. За някои категории сгради, по-
специално еднофамилни жилища, или за 
дейности по основен ремонт, държавите 
членки могат да предвидят изключения 
от задълженията, определени в 
параграфи 1 и 2, когато разходите за 
изпълнение на тези задължения са 
непропорционални. Такива мерки се 
обосновават надлежно. На 
заинтересованите страни се предоставя 
възможност да коментират 
проектомерките в рамките на разумен 
срок. Всички такива мерки се 
нотифицират до Комисията. 

3. За някои категории сгради, по-
специално еднофамилни жилища, или за 
дейности по основен ремонт, държавите 
членки могат да предвидят изключения 
от задълженията, определени в 
параграфи 1 и 2, когато разходите за 
изпълнение на тези задължения са 
непропорционални. Такива мерки се 
обосновават надлежно. На 
заинтересованите страни се предоставя 
възможност да коментират 
проектомерките в рамките на разумен 
срок. Всички такива мерки се 
нотифицират до Комисията. 
Държавите членки могат също така 

да предвиждат освобождавания от 

параграф 2 по отношение на линиите 

за достъп за крайните потребители в 

имоти, където се използват 

стопански модели с мрежи от 

отворен тип. 

 

Изменение  63 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Всеки доставчик на обществени 
съобщителни мрежи има право да 
терминира своята мрежа в точката на 
концентрация, при условие че намали до 
минимум въздействието върху частната 
собственост и поеме разходите, с цел да 
се свърже с подготвената за 
високоскоростен достъп физическа 
инфраструктура в сградата. 

1. Преди да има съгласие от страна на 

собственика на земя или имот и – ако 

е приложимо – финансова 

компенсация, всеки доставчик на 
обществени съобщителни мрежи има 
право да терминира своята мрежа в 
точката на концентрация, при условие 
че намали до минимум въздействието 
върху частната собственост и поеме 
разходите, с цел да се свърже с 
подготвената за високоскоростен достъп 
физическа инфраструктура в сградата. 

 

Изменение  64 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Всеки доставчик на обществени 
съобщителни мрежи има право да 
терминира своята мрежа в точката на 
концентрация, при условие че намали до 
минимум въздействието върху частната 
собственост и поеме разходите, с цел да 
се свърже с подготвената за 
високоскоростен достъп физическа 
инфраструктура в сградата. 

1. Всеки доставчик на обществени 
съобщителни мрежи в сгради, в които 

няма мрежи от отворен тип с 

конкуренция по отношение на 

услугите, има право да терминира 
своята мрежа в точката на 
концентрация, при условие че намали до 
минимум въздействието върху частната 
собственост и поеме разходите, с цел да 
се свърже с подготвената за 
високоскоростен достъп физическа 
инфраструктура в сградата. 

 

Изменение  65 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Всеки доставчик на обществени 
съобщителни мрежи има право на 
достъп при разумни условия до всяка 
съществуваща физическа 
инфраструктура в сградата, подготвена 

2. Всеки доставчик на обществени 
съобщителни мрежи има право, в 
сградите, които нямат мрежи от 

отворен тип и конкуренция при 

предоставянето на услуги, на достъп 
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за високоскоростен достъп, ако 
дублирането е технически невъзможно 
или икономически неефикасно. 
Притежателят на правата за ползване на 
инфраструктурата в сградата предоставя 
достъп при недискриминационни 
срокове и условия. 

при разумни условия до всяка 
съществуваща физическа 
инфраструктура в сградата, подготвена 
за високоскоростен достъп, ако 
дублирането е технически невъзможно 
или икономически неефикасно. 
Притежателят на правата за ползване на 
инфраструктурата в сградата предоставя 
достъп при недискриминационни 
срокове и условия. 

 

Изменение  66 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Ако сградата не е оборудвана с 
подготвена за високоскоростен достъп 
инфраструктура, всеки доставчик на 
обществени съобщителни мрежи има 
право да терминира своето мрежово 
оборудване в помещенията на абонат на 
високоскоростна електронна 
съобщителна услуга, ако последният е 
съгласен с това, при условие че намали 
до минимум въздействието върху 
частната собственост и поеме разходите. 

4. Ако сградата не е оборудвана с 
подготвена за високоскоростен достъп 
инфраструктура, всеки доставчик на 
обществени съобщителни мрежи има 
право да терминира своето мрежово 
оборудване в помещенията на абонат на 
високоскоростна електронна 
съобщителна услуга, ако последният е 
съгласен с това, при условие че намали 
до минимум въздействието върху 
частната собственост и поеме разходите. 
Ако не е постигнато споразумение да 

се терминира такова оборудване на 

мрежа, абонатът или доставчикът 

на обществена комуникационна 

мрежа могат да отнесат спора до 

компетентния орган за уреждане на 

спорове. 

 

Изменение  67 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 4 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a. Държавите членки могат да 

правят изключения от задълженията 

по параграфи 1 и 2 по отношение на 

достъпа до непрофесионални клиенти 



 

 
 PE529.685/ 40 

 BG 

в имоти, в които се прилагат бизнес 

модели, основани на мрежи от 

отворен тип. 

 

Изменение  68 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Националният регулаторен орган, 
който изпълнява задачите, посочени в 
член 20 от Директива 2002/21/ЕО, поема 
функциите на националния орган за 
уреждане на спорове, посочен в член 3, 
параграф 4, член 4, параграф 9, член 5, 
параграф 4 и член 8, параграф 3, освен 
ако държавата членка определи други 
компетентни органи. 

1. Националният регулаторен орган, 
който изпълнява задачите, посочени в 
член 20 от Директива 2002/21/ЕО, поема 
функциите на националния орган за 
уреждане на спорове, посочен в член 3, 
параграф 4, член 4, параграф 9, член 5, 
параграф 4 и член 8, параграф 3, освен 
ако държавата членка определи други 
компетентни органи, които са правно 

обособени и функционално независими 

от всички мрежови оператори, 

особено в областта на водите. 

 Ако държавите членки решат да 

назначат национален регулаторен 

орган, който изпълнява задачите, 

определени в член 20 от 

Директива 2002/21/ЕО, като 

национален орган за уреждане на 

спорове, този орган е задължен да 

поиска становището на секторните 

регулаторни органи преди да вземе 

обвързващо решение относно 

определянето на справедливи срокове, 

условия или цени. 

 

Изменение  69 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Всеки друг национален орган за 
уреждане на спорове, определен от 
държави членки в съответствие с 
параграф 1, е правно обособен и 
функционално независим от всички 

2. Всеки друг национален орган за 
уреждане на спорове, определен от 
държави членки в съответствие с 
параграф 1, има правомощия да налага 
на мрежовите оператори подходящи, 
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мрежови оператори. Той има 
правомощия да налага на мрежовите 
оператори подходящи, ефективни, 
пропорционални и възпиращи санкции в 
случай на нарушение на задълженията, 
произтичащи от решенията, приети при 
уреждането на спора. 

ефективни, пропорционални и 
възпиращи санкции в случай на 
нарушение на задълженията, 
произтичащи от решенията, приети при 
уреждането на спора. 

 

Изменение  70 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Националният регулаторен орган, 
който изпълнява задачите, посочени в 
член 20 от Директива 2002/21/ЕО, 
следва да изпълнява функциите на 
единния информационен център, 
посочен в член 4 и член 6, освен ако 
държавата членка определи други 
компетентни органи. 

3. Националният регулаторен орган, 
който изпълнява задачите, посочени в 
член 20 от Директива 2002/21/ЕО, 
изпълнява функциите на единния 
информационен център, посочен в 
член 4 и член 6, освен ако държавата 
членка не определи друг компетентен 

и функционално независим орган, по-

специално орган от публичния сектор 

на национално или на местно 

равнище. 

 


