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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 № 205 
от 27 май 2021 г. 

 
 

На основание чл. 36, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 133а и чл. 30, т. 9 от Закона за 
електронните съобщения,  
 
 
 
 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 
 

РЕШИ: 
 
 
 

1. Приема проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22 юли 
2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично 
предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена, съгласно 
приложението към настоящото решение.  

2. Открива процедура за обществено обсъждане по реда на чл. 36 от Закона за 
електронните съобщения. Проектът по т. 1 да се публикува на интернет страницата на 
Комисията за регулиране на съобщенията и на Портала за обществени консултации.  

3. Определя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на съобщението за 
откриване на процедура за обществено обсъждане, в който заинтересованите лица могат да 
представят писмени становища по изготвения проект. 
 

 
Мотиви:  
 
Комисията за регулиране на съобщенията (КРС/комисията) е независим 

регулаторен орган, в чиито правомощия попадат предоставянето за ползване, 
резервирането и отнемането на номерационни ресурси, както и контролиране използването 
на националните номерационни ресурси. Съгласно чл. 133а от Закона за електронните 
съобщения (ЗЕС), правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и 
вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номерационни ресурси се 
определят с наредба от комисията след провеждане на обществено обсъждане по чл. 36, 
която се обнародва в "Държавен вестник". 

С измененията и допълненията в Закона за електронните съобщения, обнародвани в 
ДВ. бр. 20 от 9 март 2021 г. българското национално законодателство е приведено в 
съответствие с новата регулаторна рамка на Европейския съюз в областта на електронните 
съобщения.  
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Съгласно § 353, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за 
изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (изм. и доп., ДВ, бр. 20 от 
2021 г.) „Подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона се привеждат в 
съответствие с този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила.“ 

В тази връзка е изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично 
и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена, 
съгласно Приложението към настоящото решение. 

С предложените изменения в проекта терминологията в действащата Наредба се 
привежда в съответствие с тази, използвана в ЗЕС. Досегашният термин „номера, адреси и 
имена” се заменя с „номерационни ресурси”,  терминът „телефонни услуги” се заменя с 
„услуги за гласови съобщения”, а  „абонат” се заменя с „ползвател” или „краен ползвател”. 

Въведена е нова разпоредба в чл. 3, ал. 2, с която в съответствие с чл. 132а, ал. 3 от 
ЗЕС се регламентира възможността за издаване на разрешения за ползване на 
номерационни ресурси на предприятия, различни от доставчици на електронни 
съобщителни мрежи или услуги.  

Предложена е нова алинея 2 на чл. 4, отнасяща се до използване на номера от 
Националния номерационен план на Република България извън границите на страната.  

В изпълнение на чл. 133, ал. 4 от ЗЕС в новия член 16а от проекта обхватът от 
негеографски номера „430” - за достъп до услуги, при които се използва комуникация 
Машина - Машина (М2М) се определя за предоставяне на електронни съобщителни 
услуги, различни от междуличностни съобщителни услуги, на цялата територия на 
Европейския съюз. 

Практиката от прилагането на действащата наредба показва, че е необходимо 
прецизиране на някои от разпоредбите за вторично предоставяне на номера. 

В член 43а, ал. 2 са предложени промени, с които се пояснява забраната за вторично 
предоставяне на номера от обхвати „90” и „118” на други предприятия. 

В член 43б е уточнено още веднъж изискването, при вторично предоставяне 
номерата да се предоставят по групи. Конкретизирана е и информацията, която следва да 
бъде предоставяна на КРС при вторичното предоставяне на номера на други предприятия. 

Актуализирано е задължително изискуемото съдържание на заявлението за 
резервиране на номера. Номерът на действащото разрешение и видът на електронните 
съобщения, за които е издадено разрешението, представляват служебно известна 
информация и не е задължително да се посочват. Справка за вписано обстоятелство, 
включително за актуалното седалище и адрес на управление може да се извърши само по 
Идентификационния код (ЕИК) на търговеца.  

Предложените изменения и допълнения в проекта на Наредба за изменение и 
допълнениe на Наредба № 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и 
процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на 
номера, адреси и имена не изискват допълнителни финансови средства.  

Очакваните резултати са привеждане в съответствие на подзаконовата нормативна 
уредба с последните изменения в Закона за електронните съобщения, както и подобряване 
на възможностите за управление и контрол на ефективното използване на номерационните 
ресурси. 

 
Проектът не противоречи националното законодателство и 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.  
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В тази връзка, КРС открива процедура за обществено обсъждане на проекта на 
Наредба за изменение и допълнениe на Наредба № 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за 
ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, 
резервиране и отнемане на номера, адреси и имена. 

 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
 

 

 (Иван Димитров)  
   

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
  

  
(Станислава Йорданова) 

 

 

     
   Директор на дирекция „Правна“:

  

  
(Пеньо Пенев) 

 
 

 

 


