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ПРАВЕН СТАТУТ И ПРАВО 

НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ 

ЕЛЕКТРОННИ 

СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И 

ЕЛЕКТРОННА 

СЪОБЩИТЕЛНА 

ИНФРАСТРУКТУРА  

LEGAL STATUS AND 

OWNERSHIP RIGHT OVER 

ELECTRONIC 

COMMUNICATIONS 

NETWORKS AND 

ELECTRONIC 

COMMUNICATIONS 

INFRASTRUCTURE  

  

В последните години непрекъснато се 

увеличава броят на сделките с 

електронни съобщителни мрежи и 

прилежащата им електронна 

съобщителна  инфраструктура с оглед 

увеличения брой на операторите на 

електронни съобщителни мрежи 

и/или услуги, като сделките с тези 

обекти са на значителна стойност и 

често засягат голям брой крайни 

потребители. Статутът на 

електронните съобщителни мрежи и 

прилежащата им инфраструктура, 

правото на собственост върху тях и 

правилата за сделките не са 

последователно, пълно и еднозначно 

законодателно уредени, което създава 

несигурност в търговския оборот и 

икономическите оператори на този 

пазар.  

As a consequence of the growing 

number of operators of electronic 

communications networks and/or 

services, for the past few years there 

has been a steady increase in the 

number of transactions with 

electronic communications networks 

and related infrastructure. 

Transactions with these facilities are 

at a significant value and often affect 

a large number of end users. The 

status of electronic communications 

networks and related infrastructure, 

the ownership, as well as the 

transactions rules are not consistently, 

fully and unequivocally regulated by 

law, which creates uncertainty with 

regard to the turnover and economic 

operators in this market.  

 

  

Основната правна уредба, касаеща 

електронните съобщителни мрежи и 

електронна съобщителна 

инфраструктура, се съдържа в Закона 

за електронните съобщения (ЗЕС). 

The basic provisions concerning the 

electronic communications networks 

and related infrastructure are laid 

down in the Electronic 

Communications Act (ECA). 

  

Съгласно § 15 от ДР на ЗЕС 

„Електронна съобщителна мрежа е 

съвкупност от преносни съоръжения 

и при необходимост от съоръжения 

за комутация и/или маршрутизация и 

други ресурси включително неактивни 

Pursuant to § 15 of the Additional 

Provisions (AP) of ECA ‘Electronic 

communications network’ shall mean 

a totality of transmission facilities 

and, where necessary, switching and 

routing equipment, and other 
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мрежови елементи, които позволяват 

пренос на сигнали посредством 

проводник, радио, оптични или други 

електромагнитни способи, 

включително спътникови мрежи, 

фиксирани (с комутация на канали 

или с пакетна комутация, 

включително интернет) и мобилни 

наземни мрежи, 

електроразпределителни мрежи, 

доколкото се използват за пренос на 

сигнали, мрежи, използвани за радио- 

и телевизионно разпръскване, и 

кабелни електронни съобщителни 

мрежи за разпространение на радио- 

и телевизионни програми, независимо 

от вида на пренасяната 

информация.“,  а съгласно § 13 от ДР 

„Електронна съобщителна 

инфраструктура“ е съвкупност от 

всички или някои от следните 

елементи: електронни съобщителни 

средства, включително линии, кабелни 

системи, стълбове, кули, канали, 

шахти, тръби, мачти, кабели, жици и 

съоръжения, които се използват за 

осъществяване на електронни 

съобщения, с изключение на крайни 

електронни съобщителни 

устройства“.  

resources, including network 

elements which are not active, which 

serve to transmit signals over wires, 

radio, fibre optic or other 

electromagnetic means, including 

satellite networks, fixed (by channel 

or package switching, including 

Internet) and mobile terrestrial 

networks, electricity distribution 

networks, when they are used to 

transmit signals, networks used for 

radio and television broadcasting, 

and cable electronic communications 

networks for broadcasting of radio 

and television programmes, 

irrespective of the type of transmitted 

information.’, and pursuant to § 13 of 

AP ‘Electronic communications 

infrastructure’ shall mean a totality 

of all or some of the following 

elements: electronic communications 

means, including lines, cable systems, 

pillars, towers, masts, cables, wires 

and equipment, which are used to 

provide electronic communications, 

except for the electronic 

communications terminal equipment.’ 

  

Наред с легалните дефиниции, ЗЕС в 

настоящата си редакция предвижда 

някои специфични правила относно 

изграждането и поддържането на 

електронните съобщителни мрежи и 

прилежащата инфраструктура, както и 

някои специфични правила относно 

начините за придобиване на право на 

собственост върху тях от 

предприятията, предоставящи 

обществени електронни съобщителни 

мрежи и/или услуги и относно 

сделките за разпореждане с мрежите. 

Извън уредбата на закона, обаче, 

Along with the legal definitions, ECA in 

its current version provides for some 

specific rules concerning the 

construction and maintenance of 

electronic communications networks and 

related infrastructure, as well as some 

specific rules on how to acquire 

ownership of these facilities from 

undertakings providing electronic 

communications networks and/or 

services and regarding networks disposal 

transactions. However, the question of 

the status of networks and infrastructure 

remains beyond the scope of the Act – 
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остава въпросът относно статута на 

мрежите и инфраструктурата – 

движима или недвижима вещ 

представляват, както и пълна уредба 

на начините за придобиване на право 

на собственост и на сделките на 

разпореждане. Липсата на изрична 

уредба налага приложението на 

общите правила на вещните и 

устройствени закони при определяне 

на правния статут и правото на 

собственост върху електронните 

съобщителни мрежи и електронната 

съобщителна инфраструктура, като 

тези общи правила често не могат да 

дадат необходимите правни 

разрешения, тъй като не са съобразени 

със спецификата на мрежите и 

електронната съобщителна 

инфраструктура. 

i.e. whether they are movable or 

immovable property; full regulation of 

the ways of acquiring ownership and 

disposal transactions is not provided 

either. The lack of explicit legislation 

entails the necessity of applying the 

general rules of the property and zoning 

legislative acts when determining the 

status and ownership of electronic 

communications networks and electronic 

communications infrastructure, having in 

mind that these rules often cannot 

provide the necessary legal solutions, as 

they do not correspond to the specifics of 

the networks and electronic 

communications infrastructure. 

 

 

 

  

В настоящото изложение са 

разгледани накратко някои от 

въпросите, касаещи статута и правото 

на собственост на съобщителните 

мрежи и прилежащата им 

инфраструктура, които все още не са 

намерили необходимата 

законодателна уредба и поставят 

сериозни въпросителни пред 

сигурността на оборота.  

The present paper briefly examines the 

issues concerning the status and 

ownership of communications networks 

and related infrastructure which have not 

found the necessary legislative 

framework yet and raise serious 

questions regarding the security of the 

turnover. 

  

Движима или недвижима вещ са 

електронните съобщителни мрежи 

и прилежащата инфраструктура 

Electronic communications networks 

and related infrastructure - movable or 

immovable property? 

    

Понастоящем правната рамка в 

България и в частност ЗЕС не дават 

еднозначен отговор на въпроса дали 

електронните съобщителни мрежи и 

прилежащата им инфраструктура 

следва да се считат за движима или 

недвижима вещ и съответно кой  

режим би следвало да е приложим 

спрямо тях.  

Currently, the legal framework in 

Bulgaria, and in particular ECA, does 

not give a definite answer to the question 

of whether electronic communications 

networks and related infrastructure shall 

be considered movable or immovable 

property, and which regime shall 

accordingly apply.  
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Съгласно определенията на 

електронна съобщителна мрежа и 

електронна съобщителна 

инфраструктура, предвидени в ЗЕС, те 

съдържат множество елементи, които 

се различават по своята правна 

природа и не могат еднозначно да 

бъдат приети за движими или 

недвижими вещи. Законът не ги 

определя и изрично. 

According to the definitions of electronic 

communications network and electronic 

communications infrastructure, as set 

forth in ECA, they contain a lot of 

elements which differ in their legal 

nature and cannot be clearly and 

unequivocally defined as movable or 

immovable property. The Act does not 

provide an explicit definition.  

  

По смисъла на чл. 110 от ЗС 

„недвижими вещи са: земята, 

растенията, сградите и другите 

постройки и въобще всичко, което по 

естествен начин или от действието 

на човека е прикрепено трайно към 

земята или към постройката.” 

Тълкуването на тази разпоредба 

предполага да се приеме, че 

електронните съобщителни мрежи, 

които са положени под земята 

посредством електронна съобщителна 

инфраструктура, както и самата 

инфраструктура, би следвало да бъдат 

третирани като недвижими вещи. 

Този начин на полагане на мрежата по 

естеството си предполага трайно 

прикрепване към земята, което 

придава на вещта качеството ѝ на 

недвижима по смисъла на чл.110, ал.1 

от ЗС. Тази теза е възприета и от 

съдебната практика (макар и 

незадължителна) по дела, чиито 

предмет по необходимост включва и 

разрешаване на въпроса за статута на 

подземните мрежи като движими или 

недвижими вещи. В случаите на 

полагане на инфраструктура – тръби, 

кабел под земята, съдът приема, че се 

касае за трайно прикрепване към 

земята по смисъла на чл. 110, ал. 1 ЗС 

и съответно определя подземните 

мрежи като недвижими вещи. 

Within the meaning of Art. 110 of the 

Property Act (PA) ‘Immovable property 

is: land, plants, buildings and other 

structures and, in general, everything 

which either naturally or through a 

human act is firmly fixed to the land or 

to the structure.’ The interpretation of 

this provision assumes that electronic 

communications networks laid 

underground by means of electronic 

communications infrastructure and the 

infrastructure itself shall be treated as 

immovable property. This method of 

laying the network, by its nature, 

suggests that the property is firmly fixed 

to land, which attributes to the 

property characteristics of an immovable 

property within the meaning of Art. 110, 

Para. 1 of PA. This thesis has been 

accepted by case law as well (albeit 

optionally) in lawsuits which by 

necessity involve the issue of the status 

of underground networks as movable or 

immovable property. In the cases of 

laying infrastructure - ducts, a cable 

underground, the court assumes that it is 

firmly fixed to the land within the 

meaning of Art. 110, Para. 1 of PA, and 

accordingly determines that underground 

networks are immovable property. The 

fact that networks located above the 

ground are firmly fixed to pillars, towers, 

masts which are firmly fixed to the 
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Трайната прикрепеност на мрежите, 

разположени над земята към стълбове, 

кули, мачти, които са прикрепени 

трайно към земята позволя и те да 

бъдат възприемани като недвижими 

вещи. Изглежда, че такова виждане се 

подкрепя от разпоредбите на Закона за 

устройство на територията (ЗУТ), 

съгласно който електронните 

съобщителни мрежи и съоръжения 

представляват „строеж“. 

ground gives grounds to define them as 

immovable property. It seems that such 

interpretation is supported by the Spatial 

Development Act (SDA), according to 

which electronic communications 

networks and facilities constitute а 

‘construction’. 
 

  

Това виждане обаче не е прокарано 

последователно в нормативната 

уредба и в практиката. Съгласно чл. 

283, ал. 2 от ЗЕС, електронните 

съобщителни мрежи, оборудване и 

свързаната с тях инфраструктура 

могат да бъдат заложени съгласно 

разпоредбите на Закона за особените 

залози (ЗОЗ), т.е. като движими 

вещи. Гореспоменатият член от ЗЕС 

също предвижда, че сделките за 

разпореждане с електронни 

съобщителни мрежи, оборудване и 

свързаната с тях инфраструктура 

следва да се извършват в писмена 

форма с нотариална заверка на 

подписите и не подлежат на вписване 

(режим, характерен за прехвърляне на 

движими вещи, а не на недвижими 

имоти). Обичайната практика е 

сделките с електронни съобщителни 

мрежи и прилежаща инфраструктура 

(дори и в случаите, когато са 

подземни) да не се вписват в 

имотния регистър. Фактът, че 

електронната съобщителна мрежа по 

дефиниция е съвкупност от 

съоръжения, предполага, че има 

правна логика и във възприемането ѝ 

като движима вещ (макар че 

функционирането на мрежата без 

инфраструктурата е трудно мислимо). 

This view, however, has not been 

consistently implemented in the 

legislation and in practice. Under Art. 

283, Para. 2 of ECA, existing electronic 

communications networks, facilities and 

related infrastructure may be the subject 

of a special pledge under the Registered 

Pledges Act (RPA), i.e. as movable 

property. The aforementioned provision 

of ECA also stipulates that transactions 

for disposal of existing electronic 

communications networks, facilities and 

related infrastructure shall be done in 

writing with a certification of the 

signatures and shall not be subject to 

entry (a procedure characteristic of 

transferring movable, but not immovable 

property). It is a common practice for the 

transactions with electronic 

communications networks, facilities and 

related infrastructure (even in case they 

are underground) not to be entered in 

the Property Register. The fact that the 

electronic communications network is by 

definition a totality of facilities gives 

legal reasoning to consider it as movable 

property (although the functioning of the 

network without infrastructure is hard to 

conceive).  
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Липсата на еднозначен отговор 

относно правната природа на 

електронните съобщителни мрежи и 

приложимия към тях и към сделките с 

тях правен режим и наличието само 

на частични разрешения поставя 

конкретни проблеми пред оборота:   

The lack of a definite answer on the legal 

nature of electronic communications 

networks and the statuary rules 

applicable to the facilities and related 

transactions, as well as the fact that there 

are only partial solutions to certain 

problems, raises specific questions 

related to the turnover: 

  

 Фактът, че сделките с 

електронни съобщителни 

мрежи, оборудване и свързаната 

с тях инфраструктура не се 

вписват в имотния регистър 

или който и да е публичен 

регистър, означава, че техният 

собственик не може да бъде 

установен с достатъчна степен 

на сигурност. Липсата на 

вписване на сделките в 

публичен регистър дава 

възможност при 

недобросъвестно поведение 

една мрежа да бъде 

прехвърлена повече от един 

път, което може да доведе до 

спорове между различните 

приобретатели, допълнително 

утежняване на съдебната 

система,  както и до трудности 

при използване на мрежата, 

включително в не малък брой 

случаи и на широк кръг 

потребители на услуги. 

Предвид значителната стойност 

на подобни сделки, подобна 

правна несигурност 

възпрепятства и сериозните 

инвестиции в сектора. 

 The fact that transactions with 

electronic communications 

networks, equipment and related 

infrastructure are not subject to 

entry in the Property Register or 

any other public register means 

that their owner cannot be 

identified with a sufficient degree 

of certainty. Not entering the 

transactions in a public register 

makes it possible, by way of 

deception, for a network to be 

transferred more than once, which 

can lead to disputes between 

different acquirers, further burden 

on the judicial system, as well as 

difficulties in using the network, 

including a considerable range of 

cases and a great number of end 

users. Given the significant value 

of such transactions, such legal 

uncertainty impedes serious 

investments in the sector. 

  

 По отношение на мрежите не е 

приложима и закрилата, която 

предвижда чл. 78 от ЗС по 

отношение на движимите вещи 

– „Който придобие по 

 The protection applicable to 

movable property provided for 

under Art. 78 of PA shall not 

apply to networks – ‘A person 

that has acquired against 
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възмезден начин владението на 

движима вещ или на ценна 

книга на приносител на правно 

основание, макар и от 

несобственик, но без да знае 

това, придобива 

собствеността, освен когато 

за прехвърлянето на 

собствеността върху 

движимата вещ се изисква 

нотариален акт или 

нотариална заверка на 

подписите“ – както е в случая 

с прехвърлянето на мрежите.  

consideration the possession of a 

movable property or security of a 

bearer on a legal ground, even if 

not from the owner, but without 

knowledge of that fact, shall 

acquire the ownership unless the 

transfer of ownership of the 

movable property requires a 

notary deed or notarised 

signatures’ – as is the case with 

the transfer of networks. 

 

  

 На следващо място, не 

подлежат на вписване в какъвто 

и да било публичен регистър и 

договори, с които се прехвърлят 

други права върху мрежи 

(включително договори за 

дългосрочен наем и IRU 

договори), те не могат да се 

противопоставят на 

приобретател на съответната 

мрежа. Това сериозно 

застрашава сигурността на 

оборота, доколкото 

дългосрочните договори за 

наем и IRU договорите са 

основните договорни 

механизми, свързани с 

използването на електронните 

съобщителни мрежи.   

 Furthermore, contracts for 

transfer of other rights over 

networks are not subject to entry 

into any public register (including 

long-term lease agreements and 

IRU agreements), they cannot be 

opposed to the acquirer of the 

respective network. This seriously 

threatens the security of turnover 

as far as the long-term lease 

agreements and IRU agreements 

are the basic contractual 

arrangements related to the use of 

the electronic communications 

networks.  

  

 Не на последно място се 

поставя въпросът за 

приложение на правилата на 

придобивната давност, които се 

различават в зависимост от 

статута на вещта. Не е без 

значение дали ще е необходимо 

5- или 10-годишно владение за 

придобиването на право на 

собственост върху електронна 

 Finally, the issue of applicability 

of the prescription period rules, 

which differ depending on the 

status of the property, is also 

raised. It makes difference 

whether a 5- or a 10-year 

possession is necessary for 

acquiring the right of ownership 

over the electronic 

communications network and the 
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съобщителна мрежа и 

прилежащата инфраструктура. 

Изрично законодателно 

уреждане на този въпрос 

заслужава да бъде обмислено. 

related infrastructure. Adoption of 

explicit legal regulation of this 

issue is worth considering. 

 

  

С оглед правната сигурност и 

насърчаване на инвестициите и 

развитието на електронните 

съобщителни мрежи, de lege ferenda 

би трябвало да се обмисли изрично 

определяне и регулиране на правния 

статус на електронните съобщителни 

мрежи и прилежащата 

инфраструктура. Предвид, че подобна 

изрична уредба би била прецедент и 

изисква сериозна законодателна 

намеса, алтернативно може да се 

обмисли поне въвеждане на 

задължителен режим на вписване на 

разпоредителни сделки и сделки за 

учредяване на права върху електронни 

съобщителни мрежи и 

инфраструктура. Вписването може да 

се извършва в имотния регистър или в 

нарочен регистър (като пример може 

да се вземат нарочните регистри, 

поддържани за сделки с кораби и 

въздухоплавателни средства).  

In order to ensure legal protection and 

encourage investment and development 

of electronic communications networks, 

explicit definition and regulation of the 

legal status of electronic 

communications networks and their 

related infrastructure should be 

considered de lege ferenda. Given the 

fact that such explicit regulation would 

be unprecedented and would require a 

serious legislative intervention, it might 

be alternatively considered introducing 

at least a mandatory procedure for entry 

of disposal transactions and 

establishment of rights on electronic 

communications networks and 

infrastructure. Such transactions could 

be entered into the Property Register or 

in a special register (the special registers 

for vessels and aircraft transactions can 

serve as a good example). 

  

Предвид факта, че Република 

България е задължена в срок до 

01.01.2016 г. да транспонира 

Директива 2014/61/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 15 май 2014 година относно 

мерките за намаляване на разходите за 

разгръщане на 

високоскоростни електронни съобщит

елни мрежи, която предвижда редица 

задължения, свързани с улесняване на 

режима за изграждане, използване и 

инвестиране в електронни 

съобщителни мрежи, моментът за 

законодателна промяна изглежда 

Is seems a good time to make the 

legislative change, with a view to the 

fact that the Republic of Bulgaria has the 

obligation by January 1, 2016 to 

transpose Directive 2014/61/EU of the 

European Parliament and the Council of 

May 15, 2014 on measures to reduce the 

cost of deploying high-speed electronic 

communications networks, which 

provides for a number of obligations 

with regard to facilitating  the regime for 

the construction, use and investment in 

electronic communications networks. 

The introduction of legal regulation in 

accordance with the requirement of the 
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подходящ. Въвеждането на 

законодателна уредба съгласно 

изискването на Директивата относно 

създаването и функционирането на 

единната информационна точка 

(ЕИТ), която да интегрира цялата 

необходима информация относно 

съществуването, изграждането и 

използването на електронни 

съобщителни мрежи, може да се 

използва и за предвиждане на правила 

относно вписването на сделки, като 

ЕИТ може да функционира и като 

нарочен регистър.     

Directive concerning the setting up and 

functioning of the single information 

point (SIP), which shall integrate all the 

necessary information regarding the 

existence, construction and use of 

electronic communications networks, 

can be also used to establish rules on the 

entry of transactions, and in this sense, 

SIP may function as a special register.  

 

  

ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ 

ВЪРХУ ЕЛЕКТРОННИТЕ 

СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ 

OWNERSHIP RIGHT OVER 

ELECTRONIC 

COMMUNICATIONS NETWORKS 

  

Наред със спецификите, свързани със 

статута и сделките с мрежи и 

инфраструктура,  възникването и 

начините за доказване съществуването 

на право на собственост върху тях 

също поставят редица въпросителни. 

Along with the specifics relating to the 

status of and the transactions with 

networks and infrastructure, the 

existence and the method of proving the 

existence of ownership right over them 

also bring up a number of questions. 

  

Съгласно чл. 167, ал. 5 от отменения 

Закон за далекосъобщенията, действал 

до 25.05.2007 г., далекосъобщителна 

инфраструктура, изградена от 

оператор на далекосъобщителни 

мрежи и услуги, е негова собственост. 

Същият основен принцип е 

доразработен в ЗЕС, в който се 

предвиждат нови хипотези на 

собственост върху тръбната мрежа. 

Правото на собственост на 

операторите на електронни 

съобщителни мрежи и/или услуги е 

разширено и спрямо съобщителните 

мрежи, оборудване и свързаната с тях 

инфраструктура, като съгласно  § 13 

ПЗР на ЗЕС това правило важи и за 

електронната съобщителна 

инфраструктура, изградена към 

Pursuant to Art. 167, Para. 5 of the 

repealed Telecommunications Act, in 

force until May 25, 2007, it is the 

operator of telecommunications 

networks and services that owns the 

telecommunications infrastructure 

constructed by the same operator. The 

same basic principle is further developed 

in ECA, where new hypotheses of 

ownership of the duct network are 

introduced. The ownership right of 

operators of electronic communications 

networks and/or services is extended 

with respect to communications 

networks, equipment and related 

infrastructure, and under § 13 of the 

Transitional and Final Provisions (TFP) 

of ECA, this rule applies to electronic 

communications infrastructure 
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момента на влизане в сила на ЗЕС. 

Съгласно чл. 283, ал. 1 от ЗЕС 

предприятията, предоставящи 

обществени електронни съобщителни 

мрежи и/или услуги, се считат за 

собственици на електронните 

съобщителни мрежи, оборудване и 

свързаната с тях инфраструктура, 

когато: 

constructed at the time of entry into 

force of ECA. Pursuant to Art. 283, Para. 

1 of ECA, undertakings providing 

electronic communications networks 

and/or services are considered to be 

owners of electronic communications 

networks, equipment and related 

infrastructure where these facilities: 

  

1. са изградени от тях; и/или 1. have been constructed by the 

undertaking; and/or 

2. са включени в предприятието 

като основно средство; и/или  

2. serve as a main asset of the 

undertaking; and/or 

3. са придобити от предприятието 

чрез извършване на сделка или 

на основание на закона.   

3. have been acquired by a legal 

transaction or on other grounds 

provided by law.  

  

Макар втората и третата хипотези, 

посочени по-горе, да пораждат някои 

въпросителни (например: с какви 

документи ще с установява 

включването на съответната мрежа 

като основно средство – само 

счетоводни или и съответни 

управленски решения; под основание 

на закона единствено възможностите, 

предвидени в ЗД и ЗЕС ли се визират 

и т.н.), основните практически 

проблеми са свързани с приложението 

на първата хипотеза.  

While the second and the third 

hypotheses mentioned above raise some 

questions (e.g. what documents will be 

used to establish the inclusion of the 

network as a main asset – only 

accounting documents or the respective 

management decisions; whether only the 

options provided for in ECA and TA are 

referred to as the legal grounds etc.), the 

main practical problems concern the 

application of the first hypothesis.  

  

В действащото българско 

законодателство не се съдържа 

дефиниция на термина „изграждане“ 

или „построяване“ и не се определят 

документите, с които следва те да се 

установяват. Моментът, в който 

възниква правото на собственост 

върху мрежите, и начинът му на 

установяване трябва да се изведат 

единствено по пътя на тълкуването и 

приложението на закона по аналогия.  

In the Bulgarian legislation in force there 

is no definition of the terms 

‘construction’ or ‘building’, and the 

documents for their establishment are 

not specified. The time that the 

ownership right over the networks arises 

and the method of its establishment are 

derived only by interpretation and 

application of the law by analogy. 

  

Теоретично възможно би било Theoretically, it would be possible to 
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приложението на правилото на чл. 181 

от ЗУТ, съгласно което сделки с право 

на собственост върху обекти могат да 

се извършват след завършване на 

„грубия строеж“. В случай на 

възприемане на тази хипотеза, 

правото на собственост върху 

електронната съобщителна мрежа ще 

възникне от момента на завършването 

ѝ до етап „груб строеж“.  В този 

случай правото на собственост ще 

може да се установява с протокол на 

общинската (районната) 

администрация, издаден по реда на 

чл. 181, ал.2 от ЗУТ.  

apply the rule laid down in Art.181 of 

the Territory Planning Act (TPA), 

according to which ownership 

transactions may be performed after 

completion of the ‘rough construction’. 

In this hypothesis, the ownership right 

over electronic communications network 

will arise at the moment of its 

completion to the ‘rough construction’ 

stage. In this case, the ownership right 

shall be established by a protocol issued 

by the municipal (district) administration 

pursuant to Art. 181, Para.2 of TPA. 

 

 

  

На следващо място, съгласно чл. 176, 

ал. 1 от ЗУТ Акт – образец № 15 се 

съставя след „завършване на 

строежа“, тоест възможно е и това 

правило да бъде приложено по 

аналогия и именно подписването на 

Акт – образец № 15 да се приеме за 

момента, в който изграждането на 

мрежата е приключило и върху нея е 

възникнало право на собственост. 

Следва да се отбележи и че 

законодателят прави разлика между 

процеса по завършване на 

строителството и този по въвеждане в 

експлоатация на строеж. Последната 

процедура стои извън процеса по 

строителството и започва едва след 

като пълното изграждане на строежа е 

приключило (чл. 177 от ЗУТ). Затова и 

предвид лингвистичното тълкуване на 

термина „изградени“, употребен в 

ЗЕС, най-логично изглежда наличието 

на Акт – Образец № 15 за съответната 

мрежа да удостоверява възникване на 

право на собственост в полза на 

предприятието, предоставящо 

обществени електронни съобщителни 

мрежи и/или услуги.  

Next, according to Art. 176, Para. 1of 

TPA, Standard Protocol No. 15 is issued 

after ‘completion of the construction’, 

which means that this rule may apply by 

analogy, namely Standard Protocol No. 

15 may be deemed signed at the moment 

of completion of the network 

construction and arising of the 

ownership right. It should be noted that 

the legislator draws a distinction 

between the process of completion of 

construction and the process of 

commissioning the construction. The 

latter is not part of the construction 

process and starts only after final 

completion of the construction (Art. 177 

of TPA). Therefore and given the 

linguistic interpretation of the term 

‘constructed’, as used in ECA, it seems 

most logical that Standard Protocol No. 

15 for the respective network is issued to 

establish the ownership right in favor of 

the undertaking providing public 

electronic communications networks 

and/or services.  
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При възприемането на тази хипотеза 

правото на собственост ще възниква 

независимо от факта на въвеждане в 

експлоатация на съответната мрежа и 

ще се установява с наличието на Акт – 

Образец № 15. Правото на 

собственост не би се повлияло дори 

да се окаже, че съответната мрежата 

или отделни нейни части не бъдат 

въведени в експлоатация.  

In the above mentioned hypothesis, the 

ownership right shall arise regardless of 

the commissioning of the respective 

network and shall be established by the 

issuance of Standard Protocol No. 15. 

The ownership right would not be 

affected even in case it turns out that the 

network or its individual parts have not 

been commissioned.   

  

Възприемането на подобна теза би 

било в синхрон с общо възприетото 

разбиране в българската правна 

система, че възникването на вещни 

права върху определени обекти са 

независими от възможни 

административни процедури, 

засягащи същите тези обекти 

(например въвеждане в експлоатация).   

Adopting such a thesis would be in line 

with the common understanding in the 

Bulgarian legal system that ownership 

rights over particular objects arise 

regardless of the possible administrative 

procedures affecting these objects (e.g. 

their commissioning).  

  

De lege ferenda в действащото 

законодателство могат да се 

предвидят съответни промени и 

изрично да бъде уреден моментът, от 

който възниква правото на 

собственост и съответно 

възможността за прехвърляне на 

електронните съобщителни мрежи. 
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De lege ferenda appropriate changes in 

the existing legislation may be 
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