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VI. НОМЕРА И АДРЕСИ 
През 2003 г., във връзка с отпадането на монопола на “БТК” ЕАД (01.01.2003 г.), в КРС 

започна подготовка за изготвяне на нова нормативна уредба по администриране на номера и 
адреси в условията на либерализиран далекосъобщителен пазар. Проучиха се въпросите по 
въвеждането на избор на оператор, разпределянето за ползване на номера и адреси за 
предоставяне на услуги от алтернативни оператори и др.  

В началото на годината, с лицензирането на “Комнет България“ ООД, БТК-НЕТ ЕООД и 
“София комюникейшънс” АД, се даде възможност за предоставяне на услугата “национален 
достъп до Интернет”. За целта КРС предостави за ползване три кратки национални номера от 
Националния норемационен план (ННП) за достъп до Интернет от обхватите “133” и “134”. 

Във връзка с бързото развитие на мобилните клетъчни мрежи възникнаха потребности от 
номерационен ресурс, които не можеха да бъдат осигурени при съществуващата структура на 
ННП. С представители на заинтересованите обществени оператори – БТК-ЕАД, “МобилТел” 
ЕАД, “Космо България Мобайл” ЕАД и РТК ООД, бяха обсъдени възможните варианти за 
удовлетворяване нуждите от номерационни ресурси на лицензираните и на очакваните нови 
оператори. Крайно ограничените възможностите за предоставяне на нови двуцифрени кодове 
за достъп (NDC) наложи подготовката на варианти за решаване на този проблем, включително и 
евентуална промяна в структурата на номерационното пространство. За да реши дългосрочно 
проблема, КРС прие вариант с увеличаване на дължината на Националния значим номер (NSN) 
за мобилните клетъчни мрежи с една цифра чрез увеличение на абонатните номера на 7 
разряда след двуцифрен код за достъп (NDC) до мобилните клетъчни мрежи. По този начин се 
постигна: 

− осигуряване на достатъчен номерационен капацитет за развитието на мобилните 
клетъчни мрежи в дългосрочен план; 

− унифициране на Националния номерационен план в частта мобилни клетъчни мрежи 
(двуцифрени NDCs с първа цифра 8). 

През 2003 г. на операторите на мобилните клетъчни мрежи бяха осигурени възможности 
за директна международна свързаност и беше предоставен допълнителен абонатен капацитет ( 
на “МобилТел” ЕАД – 2 000 000 и на “Космо България Мобайл” ЕАД – 1 000 000). 

Наред с това беше проучени подробно заетите от лицензираните оператори 
номерационни и адресни ресурси, анализирано бе свободното номерационно пространство по 
градове и се определиха номерационни и адресни ресурси, предназначени за нови оператори 
на далекосъобщителния пазар. 

От определените ресурси КРС предостави за ползване общо 145 000 географски номера и 
12 адреса (4 международни и 8 национални кодове на точки за сигнализация) на новите 
далекосъобщителни оператори за предоставяне на гласова телефонна услуга – “Орбител” АД, 
“Нетплюс” ООД, “Глобалтех - България” ЕООД, “Източна телекомуникационна компания” АД и 
“Некском - България” ЕАД. За осъществяване на услугата “достъп до гласова телефонна услуга 
чрез услугата “избор на оператор” на лицензираните “Орбител” АД, “Нетплюс” ООД, “Източна 
телекомуникационна компания” АД и “Некском - България” ЕАД се предоставиха и кодове за 
избор на оператор от вида 10ху.  

Поради липса на утвърден формат на негеографските номера за услуги от обхватите 
“700”, “800” и “900”, заявленията от операторите за предоставяне на такива номера не бяха 
удовлетворени. Относно принципите на разпределение и формата на номерата за услуги с 
добавена стойност от обхват “900” беше проведено обсъждане със заинтересованите 
обществени оператори. Предоставянето на негеографски номера от обхватите “700”, “800” и 
“900” ще започне след издаването на разработената Наредба за правила за разпределение и 
процедури по предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена. 

След отпадането на монопола на БТК ЕАД за осъществяване на международната 
свързаност на българските далекосъобщителни мрежи възникна необходимост от 
допълнителни международни кодове на точки за сигнализация. С предоставянето на 
международен код на точка за сигнализация на “Орбител” АД се заеха 75% от предоставените 
ни до този момент група от 8 международни кода за Република България. Във връзка с това 
бяха заявени и предоставени от ITU-T нова група от 8 международни кода на точки за 
сигнализация. От новата група се предоставиха още 3 международни кода на точки за 
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сигнализация, съответно на “Източна телекомуникационна компания” АД, “Нетплюс” ООД и 
“МобилТел” ЕАД. 

За целите на осъществяване на взаимно свързване на национално ниво на “Орбител” АД, 
“Нетплюс” ООД и “Източна телекомуникационна компания” АД бяха предоставени и национални 
кодове на точки за сигнализация – по един на “Орбител” АД и “Нетплюс” ООД и шест на 
“Източна телекомуникационна компания” АД. 

През 2004 г. с изготвянето на регулаторната политика за ползване на номера и адреси се 
предвижда оптимизиране на Националния номерационен план и освобождаване на 
номерационни ресурси за нови видове мрежи и услуги. 


