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К О М И С И Я  З А  Р Е Г У Л И РА Н Е  Н А  С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А 

  

 

РЕШЕНИЕ № 349 

от 30 септември 2021 г. 

 

 

На основание чл. 36, ал. 1 и 2 и чл. 257, ал. 10 от Закона за електронните 

съобщения във връзка с § 353, aл. 2 от Преходните и заключителните разпоредби към 

Закона за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (ЗЕС, обн. 

ДВ, бр. 20 от 09.03.2021 г.), 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема проект на Правила за условията и реда за предоставяне и ползване на 

функциите на мрежата "идентификация на линията на викащия", "идентификация на 

свързаната линия" и "тонално номеронабиране", съгласно приложението към 

настоящото решение. 

2. Открива процедура по обществено обсъждане на проекта по т.1. 

3. Съобщение за изготвения проект, мотивите за изготвянето му и проектът по 

т. 1 да се публикува на страницата на Комисията за регулиране на съобщенията в 

интернет и на Портала за обществени консултации.  

4. Определя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на съобщението 

по т. 3, в който заинтересованите лица могат да представят писмени становища по 

изготвения проект. 

   

Мотиви: 

 

Съгласно § 353, aл. 1 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона 

за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (ЗЕС, обн. ДВ, бр. 20 

от 09.03.2021 г.), в срок до 6 месеца от влизането му в сила, подзаконовите нормативни 

актове по прилагането на закона се привеждат в съответствие с него. 

Съгласно чл. 257, ал. 10 от ЗЕС, КРС изготвя и приема Правила за условията и 

реда за предоставяне и ползване на функциите на мрежата "идентификация на линията 

на викащия", "идентификация на свързаната линия" и "тонално номеронабиране" 

(Правилата). С оглед на посоченото се изготви проект на посочените правила. 

Действащите към момента Правила са приети през 2008 година и при отчитане 

на развитието на технологиите и разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на 

ЗЕС е изготвен проект на нови Правила. В проекта на Правила са отчетени измененията 

в ЗЕС като използваните термини са приведени в съответствие със закона. Създадена е 

нова разпоредба в ал. 3 на чл. 6, с която е регламентирана възможност за 

„идентификация на линията на викащия” да бъдат използвани и номера на услуги с 

безплатен достъп от обхват „800”. От действащите Правила се заличават разпоредби 

относими към използването на услуги от аналогови телефонни централи. 

Прилагането на Правила за условията и реда за предоставяне и ползване на 

функциите на мрежата "идентификация на линията на викащия", "идентификация на 

свързаната линия" и "тонално номеронабиране" не изисква допълнителни финансови 
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средства. Очакваните резултати са привеждане в съответствие на подзаконовата 

нормативна уредба с последните изменения в Закона за електронните съобщения, както 

и постигане на съответствие с текущото технологично развитие на мрежите и услугите.  

Проектът не противоречи на правото на Европейския съюз и съответства на 

Директива (EС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 

г. за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения. 

В тази връзка, КРС открива процедура за обществено обсъждане на проект на 

Правила за условията и реда за предоставяне и ползване на функциите на мрежата 

"идентификация на линията на викащия", "идентификация на свързаната линия" и 

"тонално номеронабиране". 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 (Иван Димитров)  

   

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

  

 (Станислава Йорданова)  

 

 

Директор на дирекция „Правна“:   

  (Мария Бончева)  

 


