
С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 

Правно основание: чл. 20, ал. 4 от Закон за електронните съобщителни 

мрежи и физическата инфраструктура /ЗЕСМФИ/ и наличие 

на ограничена възможност за ползването на физическата 

инфраструктура по  чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗЕСМФИ 

 

Уважаеми оператори на електронно-съобщителни мрежи, 

Днес, 06.10.2020 г., 

На основание чл. 20, ал. 4 от ЗЕСМФИ Община Перник обявява 

намерението си да предостави права по чл. 15, ал. 1 от ЗЕСМФИ върху 

физическа инфраструктура – стълбовна мрежа-публична общинска 

собственост, находяща се на територията на гр.Перник: 

 

Гр.Перник: съществуващи стълбове на уличното осветление - 897 броя , 

част от стълбовната мрежа - публична общинска собственост, 

разположени на територията на гр.Перник, ул.“Св.св.Кирил и 

Методиий“, ул.“Юрий Гагарин“,ул.“Рашо Димитров“, 

ул.“Освобождение“, ул.“Димитър Благоев“ и стълбове монтирани по 

скоростна магистрала от кв.Изток до кв.Бела Вода. 

  

За цитираните участъци от стълбовна мрежа  -  публична общинска 

собственост  в гр. Перник, към настоящият момент няма сключени 

индивидуални договори за предоставяне на достъп до физическа 

инфраструктура. Има постъпило заявление от един оператор на ЕСМ. 

 

Съгласно, Общите условия на договорите за предоставяне на достъп до 

физическа инфраструктура - стълбовна мрежа на Община Перник за 

целите на разполагане и използване на електронни съобщителни мрежи -  

публикувани на 15.09.2020 г. на сайта на община Перник приети с Решение 

№287/27.08.2020 г. на Общински съвет – Перник и на основание чл. 20, 

ал. 4 от ЗЕСМФИ в 14-дневен срок от публикуване на обявлението на 

интернет страницата на Единната информационна точка /ЕИТ/, а 

именно на 06.10.2020 г., операторите на електронно-съобщителни 

мрежи, желаещи да ползват/сключат договор за достъп до 

горепосочената физическа инфраструктура, могат да подават 



заявления до мрежовия оператор в центъра за обслужване на клиенти 

на Община Перник.  

 

В случай, че в срока по чл. 20, ал. 4 от ЗЕСМФИ, респ. до 20.10.2020г., в 

Община Перник не постъпят други заявления от оператори на електронно-

съобщителни мрежи за ползване на конкретната физическа 

инфраструктура, на основание чл. 20, ал. 5 от ЗЕСМФИ Община Перник 

ще сключи договор за предоставяне на достъп с оператор на ЕСМ, заявил 

искане за сключване на договор за конкретните участъци. В случай че в 

срока са постъпили заявления от други оператори на електронни 

съобщителни мрежи и не е възможно да се удовлетворят всички искания, 

ОБЩИНА ПЕРНИК сезира Комисията за регулиране на съобщенията 

(КРС). 

  

 

 

 


