
 

 

 

ДОСИЕ: RO/DTSA/1087/16/NOTIFICACIÓN/INVESTECINFORM 

Да се цитира референцията в документите свързани с настоящото досие 

 

Във връзка с представеното уведомление от дружеството ИНВЕСТЕСИНФОРМ ЕООД, на 10 

октомври 2016г., за да послужи за информация, уведомление и подходящите цели, се 

придружава взетото Решение от Секратарят на Националната Комисия по пазарите и 

конкуренцията. 

 

Мадрид, 24 октомври 2016г. 

Секретарят на Съвета, 

(Чрез делегиране – Ч.Д. Решение на Съвета на КПК 15.09.2011, 

Официален Държавен Вестник № 238 от 03.10.2011г.) 

ЕЛЕКТРОННО ПОДПИСАН ДОКУМЕНТ 

Подпис /не се чете/ 

ЕЛЕКТРОННО ПОДПИСАН ДОКУМЕНТ 

Томас Суарес - Инклан Гонсалес 

 

 

 

 

Г-н. Херман Мартин Уакото Моран 

ИНВЕСТЕСИНФОРМ ЕООД 

Ул. Anguila 1, помещ. 1 и 2 

03540 Аликанте 
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ДОСИЕ: RO/DTSA/1087/16/NOTIFICACIÓN/INVESTECINFORM 

(Да се цитира референцията в документите свързани с настоящото досие) 

 

Решение, въз основа на което се вписва в Регистъра на Операторите дружеството 

ИНВЕСТЕСИНФОРМ ЕООД като оправомощено лице за предоставяне на електронни 

съобщителни услуги 

В съответствие с разпоредбите на Общ Закон 9/2014 от 9 май, за далекосъобщенията (наричан 

по-долу ОЗДал.), Закон 3/2013 от 4 юни, за създаване на Национална комисия в областта на 

пазарите и конкуренцията (наричан по-долу ЗНКПК), Кралски указ 424/2005 от 15 април, който 

одобрява Наредбата относно условията за предоставяне на електронни съобщителни услуги, на 

универсалната услуга и защитата на потребителите1 (наричан по-долу „Наредба относно 

електронните съобщителни услуги“) и предвид следните: 

I. ФАКТИЧЕСКИ ОСНОВАНИЯ 

ЕДИНСТВЕНО. Чрез молба, получена в Националната комисия по пазарите и конкуренцията 

(НКПK) на 10 октомври 2016 г., г-н Херман Мартин Уакото Моран, от име и за сметка на 

дружеството ИНВЕСТЕСИНФОРМ ЕООД,с български произход, с данъчен 

идентификационен номер BG203790975 и с адрес за нотификации в Аликанте, улица Anguila, 

номер 1, уведоми за намерението си да стартира предоставянето на обществена фиксирана 

телефонна услуга, със специални тарифи, съгласно общото разрешение, установено в член 6.1 

от Общия Закон за далекосъобщенията. 

II. ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ 

ПЪРВО. - Съгласно разпоредбите на членове 2.2 от ЗНКПК и 1.2 от Основния статут на НКПК, 

одобрен с Кралски указ 657/2013 от 30 август, Националната Комисия по пазарите и 

конкуренцията, в рамките на упражняване на поверената и публична власт, се урежда от Общия 

Закон за далекосъобщенията, Наредбата относно електронните съобщителни услуги и, освен 

това, от Закон 39/2015 от 1 октомври, относно Общата административна процедура на 

публичните органи и Закон 40/2015 от 1 октомври, относно правния режим на публичния сектор 

(наричан по-долу ЗПР) 2. 

 

 

 

                                                           
1 Действащ понастоящем съгласно установеното в Първата преходна разпоредба на Общия Закон за 
далекосъобщенията, “доколкото не е несъвместимо със споменатия закон и до приемане на законодателството 
за прилагане” 
2 Правила, които са влезли в сила на 2 октомври 2016 г. и които заменят Закон 30/1992 от 26 ноември относно 
правния режим на публичните администрации и общата административна процедура. 
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ВТОРО. - Общия Закон за далекосъобщенията установява в член 6.1, че могат да експлоатират 

мрежи и да предоставят електронни съобщителни услуги на трети страни, физически или 

юридически лица, граждани на държава-членка на Европейския съюз или с друго гражданство, 

когато във втория случай това е предвидено в международните споразумения, които обвързват 

Кралство Испания. 

ТРЕТО. - Общия закон за далекосъобщенията установява в чл. 6.2, че заинтересованите лица 

от експлоатацията на дадена мрежа или от предоставянето на определена електронна 

съобщителна услуга, трябва, преди започване на дейността, да го съобщят предварително на 

Регистъра на операторите съгласно установеното в кралски указ, като спазват предвидените 

условия за упражняване на дейността, която възнамеряват да извършват. 

ЧЕТВЪРТО. - Чл. 7 от Общия Закон за далекосъобщенията създава Регистъра на операторите 

на Министерството на промишлеността, енергетиката и туризма. В него трябва да се вписват 

данните, свързани с физически или юридически лица, които са уведомили за намерението си да 

експлоатират мрежи и да предоставят електронни съобщителни услуги, условията за развитие 

на дейността и нейните изменения. 

ПЕТО. - Десетата преходна разпоредба от Общия Закон за далекосъобщенията, озаглавена като 

"Преходно изпълнение на функциите от Националната Комисия по пазарите и конкуренцията", 

постановява, че функциите, които са били отговорност на тази Комисия и които, според Закона, 

се отдават на Министерството на промишлеността, енергетиката и туризма, ще продължат да 

се изпълнявят от тази Комисия до датата, определена за ефективното упражняване на новите 

функции, които гореспоменатият правен текст отдава на Министерството на промишлеността, 

енергетиката и туризма, в съответствие с разпоредбите на петнадесетата допълнителна 

разпоредба. 

ШЕСТО. – Наредбата относно електронните съобщитени услуги определя условията и реда на 

уведомлението за експлоатацията на мрежите и предоставянето на електронни съобщителни 

услуги. По-конкретно, член 5.5 от посочената наредба установява информацията, която трябва 

да бъде включена в уведомлението и установява, че изисканата информация трябва да бъде 

придружена от документацията, която доказва нейната автентичност. 

СЕДМО. - В съответствие с член 7 от Общия закон за далекосъобщенията и Глава II от Дял II 

от Наредбата относно електронните съобщителни услуги, данните за физическите или 

юридически лица, които са уведомили надеждно намерението си да експлоатират мрежи или 

да предоставят електронни съобщителни услуги, както и условията за развитие на дейностa и 

последващите изменения на тези данни, трябва да бъдат вписани в Регистъра на операторите. 

Записите имат декларативен характер.  
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ОСМО. - В настоящатo производство, представеният документ за уведомление е придружен с 

необходимата документация и по-конкретно с данните, които по силата на установеното в член 

6.2 от Общия Закон за далекосъобщенията и в член 5 от Наредбата относно електронните 

съобщителни услуги, следва да бъдат вписани в Регистърът на операторите, посочен в чл. 7 от 

горепосочения закон. 

ДЕВЕТО. - Член 5.2 от Наредбата относно електронните съобщителни услуги постановява, че 

операторите трябва да уведомяват на всеки три години, считано от първоначалното 

уведомление, намерението си да продължат с дейностите, вписани в Регистъра на операторите. 

ДЕСЕТО. - Член 9 от ЗПР предвижда, че "Органите на различните публични администрации 

могат да делегират упражняването на правомощията, които са им предоставени, в други 

органи на една и съща администрация дори когато те не са йерархично зависими, или в 

публични органи или публичноправни юридически лица свързани или зависими от тях “. 

С оглед на гореизложеното и по силата на делегирането на правомощията, прието от Съвета на 

Комисията по пазара на далекосъобщенията чрез Решение от 15 септември 2011 г. (Официален 

държавен вестник № 238 от 3.10.2011 г.), действащо съгласно с разпоредбите на четвъртата 

преходна разпоредба от Кралски указ 657/2013 от 30 август, която одобрява основния статут на 

НКПК, Секретарят на тази Комисия е компетентният орган за диктуване на настоящия акт. 

Като взе предвид гореспоменатите фактически и правни основания, Секретарят на 

Националната Комисия по пазарите и конкуренцията, 

РЕШИ: 

ПЪРВО. – Вписването в Регистъра на операторите, за чието управление временно отговаря 

тази Комисия, на дружеството ИНВЕСТЕСИНФОРМ ЕООД като лице, оправомощено да 

предоставя обществена фиксирана телефонна услуга със специални тарифи, включително 

данните, предмет на първото вписване, описано подробно в Приложение I към настоящото 

решение. 

ВТОРО. - Дейността следва да бъде извършвана в съответствие с изискванията предвидени в 

Закон 9/2014 от 9 май, за далекосъобщенията, с Наредбата, приета с Кралски указ 424/2005 от 

15 април, с останалите разпоредби, които развиват Законът и с настоящото решение. 

По-конкретно, се прилагат изискванията, предвидени в Приложение II към настоящото 

решение. 

ТРЕТО. – Вписването в регистъра на оператор или конкретна дейност следва да бъде заличено, 

когато неговото разрешение бъде прекратено поради някоя от причините, предвидени в Закон 

9/2014 от 9 май, за далекосъобщенията и в член 6.2 от Наредбата, приета с Кралски указ 

424/2005 от 15 април. 
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ЧЕТВЪРТО. - Вписването в регистъра на операторите не позволява само по себе да се 

придобие правото за ползване на публичния радиоелектрически спектър, правото на заемане на 

публичния сектор или частната собственост и на ресурсите за номериране, адресиране и 

именуване, необходими за експлоатацията на мрежите и предоставянето на електронни 

съобщителни услуги. Придобиването на тези права следва да се извършва в съответствие с 

разпоредбите на Общия Закон 9/2014 от 9 май, за далекосъобщенията и по въпроси, които не са 

предвидени в него, в съответствие с неговото специфично законодателство. 

ПЕТО. – В съответствие с установеното в член 12 от Наредбата, приета с Кралски указ 424/2005 

от 15 април, след като бъде извършено първото вписване, в Регистърът на операторите следва 

да се вписват всякакви следващи промени настъпили във вписаните данни, като, 

оправомощеното лице е длъжно да заяви вписването на всяка една промяна, която ги засяга, 

освен ако не произхождат от акт, издаден от националните регулаторни органи по 

далекосъобщенията. Заявлението следва да бъде подадено не по-късно от един месец, считано 

от датата на настъпването им. 

ШЕСТО. - На всеки три години, считано от 10 октомври 2016 г., датата на първоначалното 

уведомление, дружеството ИНВЕСТЕСИНФОРМ ЕООД следва да уведоми за намерението 

си да продължи дейностите, вписани в Регистъра на операторите. Неспазването на това 

задължение е причина за прекратяване на разрешението, предвидено в член 6 от Наредбата, 

приета с Кралски указ 424/2005 от 15 април. 

С настоящия акт се слага край на административното производство, а срещу него може да се 

предяви иск по съдебен ред, в срок от 2 месеца от деня след датата, на която е било 

нотифицирано. 

Мадрид, 24 октомври 2016г. 

Секретарят на Съвета, 

(Чрез делегиране – Ч.Д. Решение на Съвета на КПК 15.09.2011, 

Официален Държавен Вестник № 238 от 03.10.2011г.) 

ЕЛЕКТРОННО ПОДПИСАН ДОКУМЕНТ 

Подпис /не се чете/ 

ЕЛЕКТРОННО ПОДПИСАН ДОКУМЕНТ 

Томас Суарес - Инклан Гонсалес 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

РЕГИСТЪР НА ОПЕРАТОРИТЕ 

 

Първо вписване 

ВПИСАНИ ДАННИ НА ОПЕРАТОРА 

Търговско наименование ИНВЕСТЕСИНФОРМ ЕООД 

Данъчен 

идентификационен номер 

BG 203790975 ГРАЖДАНСТВО БЪЛГАРИЯ 

Седалище Район Красно Село 

Квартал Крива Река 

Даскал Манол 1, вход 1 (4), етаж 6, апарт. 47 

София 1606 (България) 

Адрес за уведомления Ул. Anguila 1 – помещение 1 и 2 

03540 Аликанте 

Търговски регистър Служба по регистриране на Агенцията по вписвания на 

Министерството на правосъдието, уникален 

идентификационен код 203790975 

Законен представител и 

отговорно лице за 

уведомления 

ХЕРМАН МАРТИН УАКОТО МОРАН 

Номер на чуждестранен гражданин: X - 4353787-W 

ДАННИ ОТНОСНО ВПИСАНАТА ДЕЙНОСТ  

Дата на 

уведомление 

10-10-2016 ДАТА РЕШЕНИЕТО 

ЗА ВПИСВАНЕ 

24-10-2016 

Започване на 

дейноста 

10-10-2016 НОМЕР НА ДОСИЕ RO/DTSA/1087/16 

ОТОРИЗИРАНА 

ДЕЙНОСТ 

- Предоставяне на обществена фиксирана телефонна 

услуга със специални тарифи. 

ПОКРИТИЕ Национално 

Отнасяне до 

арбитраж НКПК 

Да 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

УСЛОВИЯ, ПРИЛОЖИМИ НА ДЕЙНОСТ СЪСТОЯЩА СЕ В ПРЕДОСТАВЯНЕТО 

НА ОБЩЕСТВЕНИ ТЕЛЕФОННИ УСЛУГИ 

С оглед на съдържанието на направеното уведомление, дружеството е обхванато от Общото 

Разрешение, установено в Общия закон за далекосъобщенията, за извършване на дейността, 

състояща се в предоставянето на обществени телефонни услуги със специални тарифи: 

посочената дейност следва да се извършва в съответствие с условията, предвидени в посочения 

закон, в Наредбата относно условията на предоставяне на електронни съобщителни услуги, 

универсалната услуга и защитата на потребителите, приета с Кралски указ 424/2005 от 15 април 

и останалото законодателство за прилагане на горепосочения закон, сред които са включени и 

тези, свързани със защитата на правата на крайните потребители. 

С цел да се улесни идентифицирането на условията, които са приложими за дейността, предмет 

на уведомлението, се информира за най-значимите права и задължения, които следва да бъдат 

спазвани от дружеството при упражняването на нотифицираната дейност. 

Съгласно дейността, за която е постъпило уведомление, са приложими условията, посочени в 

членове 15, 16, 17, 20 и 21 от Наредбата относно условията за предоставяне на електронни 

съобщителни услуги, на универсалната услуга и относно защитата на потребителите, приета с 

Кралски указ 424/2005 от 15 април. 

Също така, се уведомява, че в съответствие с установеното в член 16.2 от Наредбата, 

горепосочените условия не засягат останалите, чието изпълнение се изисква поради някоя от 

следните причини: 

а) Поради използването на публичния радиоелектрически спектър, номерирането, 

адресирането и именуването или заемането на публична или частна собственост за инсталиране 

на мрежи. 

б) Защото е определено за предоставяне на универсална услуга или други задължения за 

обществена услуга. 

в) Поради налагане, когато е уместно, на специфични задължения в рамките на пазарния анализ, 

предвиден в Общия закон за далекосъобщенията. 

г) Поради налагане на задължения по отношение на взаимосвързаност и достъп, предвидени в 

гореспоменатия закон. 

 

На последно място, се уведомява, че трябва да предоставите данните на абонатите си в 

съответствие с член 49 от Общия Закон 9/2014 от 9 май, за далекосъобщенията, член 68, 

параграф 2 от Кралски указ 424/2005 от 15 април и Заповед CTE/711/2002 от 26 март. 

Споменатото предоставяне следва да се извършви съгласно процедурата и условията, 

установени в Циркулярно писмо 1/2013 от 26 септември на Комисията по пазара на 

далекосъобщения, изменено с циркулярно писмо 5/2014 от 30 юли, относно процедурата за 

предоставяне на абонатни данни за предоставяне на конкурентни справочни услуги. 
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