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Приложение 2 към решение №  1077 от 26 юли 2007 г 
 
 

ТАБЛИЦА 
С ПОСТЪПИЛИТЕ В КРС СТАНОВИЩА ПО ПРОЕКТ  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ В НАЦИОНАЛНИЯ НОМЕРАЦИОНЕН ПЛАН 

(процедура открита с решение на КРС № 873 от 04.06.2007г.) 
 
 

№ ЗАБЕЛЕЖКА СТАТУС МОТИВИ 

1. 
Подготвяното от КРС изменение на ННП би следвало да се извърши или 

след, или едновременно с изменението, което следва да се извърши в Наредба 
№16 от 13.10.2004 г. за правилата за разпределение и процедурите по 
предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена 
(Наредба №16).Аргументите ни в полза на твърдението са следните: 

Съгласно чл.132 от ЗЕС ННП представлява разпределение на номерата, 
използвани в електронните съобщителни мрежи за идентификация, 
маршрутизация и таксуване от предприятия, предоставящи обществени 
електронни съобщителни услуги. От друга страна, съгласно чл.137 от ЗЕС 
правилата за разпределение и процедурите по първично и вторично 
предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена се 
определят с наредба на председателя на Държавната агенция за информационни 
технологии и съобщения по предложение от комисията, която се обнародва в 
"Държавен вестник". С оглед изложеното сме изправени пред хипотезата, 
последващо изменение в Наредба №16 или да следва да се съобрази с ННП, 
което е доста спорно или би довело до следващо изменение на ННП и забавяне 
прилагането на новите разпоредби. 
Бихме искали да посочим конкретен пример: Съгласно, предвиденото изменение в 
предназначението на националния код за направление „116”, същият се 
предоставя за европейски хармонизирани номера за хармонизираните услуги от 
обществено значение. В същото време, съгласно чл. 4 на Решение 2007/116/ЕС по 
отношение на лицата, на които ще бъде предоставено право на ползване на 
хармонизирани номера, следва да бъдат наложени отделни задължения, които 
следва да намерят отражение в Наредба №16 т.е. към 01.08.2007 г. няма да може 
реално да се предоставя номер 116000. От друга страна, съгласно ЗЕС би могло 
да се наложат и други промени в ННП, а именно номера за виртуални мрежи и др. 

Не се 
приема 

В мотивите* за изменение на ННП ясно е записано 
какво изисква то да бъде извършено сега и какъв е 
обхвата на изменението. След приемане на нова 
„Наредба  за правилата за разпределение и 
процедурите по първично и вторично 
предоставяне за ползване, резервиране и 
отнемане на номера, адреси и имена” ще бъде 
извършено ново изменение на ННП, ако такова е 
необходимо. 
 
   *(Приетият проект на изменение е в изпълнение на 
Решение 2007/116/ЕО на Европейската Комисия, 
определящо предназначението на номерационен 
обхват „116”. С приетия проект се извършва 
необходимата корекция на дължината на 
национално значимите номера в рамките на някои 
географски кодове което е следствие от 
извършената цифровизация на мрежата на БТК. 
Внасят се уточнения в обслужваните от 
географските кодове за направление области, с цел 
да се осигури съответствие с административно – 
териториалното деление на Република България, 
както и уточнения относно операторите, ползващи 
съответните кодовете за достъп до мобилна мрежа. 
Също така се извършват изменения, които имат за 
цел да уеднаквят използваната в ННП терминология 
с тази, ползвана в ЗЕС.) 
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2. С оглед прецизиране на обхвата на кодовете на градове, които са част от ННП 
предлагаме в проекта за изменение да се включи забележка: „кодовете обслужват 
и съседни населени места”. По този начин се постига по-точно съответствие със 
списъка на кодовете на населените места. Примери могат да бъдат дадени с 
градове като София, Кърджали, Варна, Бургас и др. 

Не се 
приема 

В ННП предназначението на географските кодове е 
уточнено до ниво географска област и областни 
центрове. В „Списък с географските кодове на 
номерационни области в република България” се 
стига до ниво община и населено място. 

3. 
В ред: 

118ХУ Служба  “Национални телефонни справочни услуги 
“(телефонен указател)” 5  

 
Текстът в колона „предназначение” да се измени както следва: 

„Кодове за достъп до телефонни справочни услуги” (телефонен указател) 
Редът да придобие следния вид: 

118ХУ „Кодове за достъп до телефонни справочни услуги” 
(телефонен указател) 5  

 
Предложението е направено с оглед точно формулиране на предназначението на 
национално значимите кодове за достъп в съответствие с Наредба №16. Чл.15, 
ал.2, т.2 посочва какво точно е наименованието на кодове за достъп от вида 
118ХУ- „Кодове за достъп до телефонни справочни услуги” (телефонен 
указател). Терминът „Служба  “Национални телефонни справочни услуги 
“(телефонен указател)”” не фигурира в наредба №16, поради което е необходимо 
да бъде заместен от коректния термин, използван в приложимото законодателство. 

Приема се Отразено в колона „Предназначение” на съответния 
ред  

4. Ред: 

130ХУ Служба “Телефонни повреди” 5  
 
Следва да бъде прецизиран или да отпадне. Не ни е известно в действащото 
законодателство да съществува термин Служба “Телефонни повреди”, нито в 
Наредба №16 е предвидено съществуването на подобен национален код за 
направление. След като не е предвидено съществуването на подобен национален 
код за направление, той не следва да бъде включен в ННП. 

Не се 
приема 

Съществува в настоящия ННП. Ще бъде 
прецизирано след приемане на нова „Наредба  за 
правилата за разпределение и процедурите по 
първично и вторично предоставяне за ползване, 
резервиране и отнемане на номера, адреси и 
имена” 
 

5. Във връзка с необходимост от наличие на технологични номера (номера за 
технологични нужди на мрежите, които ще са унифицирани и ще се използват в 
рамките на съответните мрежи) предлагаме да се обособят такива номера в 
следния формат: „131 ХУ”, където ХУ да бъде идентификатор на съответния 
оператор. За технологични нужди към момента се използват различни номера, 
предоставени с лицензиите, което води до известни затруднения при работата. 
Използването на унифицирани номера би регламентирало тази технологична 
необходимост при обслужване на мрежите. Предлагаме следната промяна: 

Не се 
приема 

Настоящото изменение в ННП има за цел да отрази 
необходимите промени, подробно изложени в 
мотивите на КРС за откриване на процедурата по 
изменение. Поставянето на обществено обсъждане 
на целия ННП се наложи поради множеството 
промени в него, които са следствие от извършената 
цифровизация в мрежата на БТК и промяна в 
дължината на национално значимите номера в 
рамките на някои географски кодове. Направените 
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- от реда „DNC 13А” отпада А=1; 

- въвежда се нов ред 131ХУ – тестови DNC (ХУ обозначава оператор и се 
определя от КРС).  

предложения ще бъдат обсъдени при изготвяне на 
нова „Наредба  за правилата за разпределение и 
процедурите по първично и вторично предоставяне 
за ползване, резервиране и отнемане на номера, 
адреси и имена”.  

6. 
В редове: 

13А 
(А=1, 5, 6, 7, 8, 9) Резервирани  3  

 

15А 
(А=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) Резервирани  3  

 

16А 
(А=1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9) Резервирани  3  

 

40 Резервиран   
 

49 Резервиран 2  
 

50 Резервиран 2  
 
в графа „предназначение” следва да се посочи за какво ще са предназначени 
съответните кодове, а не дали са резервирани. Чл. 6, т.2 на Наредба №16 
предвижда, че ННП задължително включва информация за предназначението на 
националните кодове за направление. Указанието, че даден код е резервиран, не 
съдържа информация за предназначението му. За да бъде изпълнена нормата на 
Чл. 6, т.2 на Наредба №16, следва в ННП изрично да се посочи за какво са 
предназначени изброените резервирани кодове. 

Не се 
приема 

    Настоящото изменение в ННП има за цел да 
отрази необходимите промени, подробно изложени в 
мотивите на КРС за откриване на процедурата по 
изменение. Поставянето на обществено обсъждане 
на целия ННП се наложи поради множеството 
промени в него, които са следствие от извършената 
цифровизация в мрежата на БТК и промяна в 
дължината на национално значимите номера в 
рамките на някои географски кодове. Направените 
предложения ще бъдат обсъдени при изготвяне на 
нова „Наредба  за правилата за разпределение и 
процедурите по първично и вторично предоставяне 
за ползване, резервиране и отнемане на номера, 
адреси и имена”.  
      Предназначението на резервираните NDC ще 
бъде уточнявано според необходимостта за: нови 
мрежи, нови услуги, географски кодове, нуждите на 
националната сигурност и т.н. 
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7. 
В редове: 

48 Национален код за достъп до мобилна мрежа 
(Радиотелекомуникационна компания) 2 8 

 

87 Код за достъп до цифрова мобилна клетъчна мрежа 
(БТК Мобайл) 2 9 

 

88 Код за достъп до цифрова мобилна клетъчна мрежа 
(Мобилтел) 2 9 

 

89 Код за достъп до цифрова мобилна клетъчна мрежа 
(Космо България Мобайл) 2 9 

 
в графа „предназначение” следва да бъдат заличени наименованията на 
конкретните предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или 
услуги. В ННП се посочва единствено предназначението на съответния 
национален код за направление. Конкретното разпределение на кодовете и лица, 
на които са предоставени за ползване, следва да бъдат описани в публичния 
регистър, поддържан от КРС на основание чл. 133, ал.4 от ЗЕС. 

Не се 
приема 

На предприятията - оператори на мобилни клетъчни 
мрежи е предоставен целия блок номера след 
съответния код за достъп. По аналогия с 
географските области, които се обслужват от 
съответния национален код за направление и са 
записани в ННП и тук в предназначение е записано 
предприятието - държател на обхвата от номера. 

8. 
В представеният за обществено обсъждане проект за изменение на ННП 

кодът 98 е предвиден като национален код за достъп до цифрова мобилна 
клетъчна мрежа. Съгласно чл. 133, ал.1 от ЗЕС ННП се изготвя от комисията в при 
спазване принципите на обективност, пропорционалност, равнопоставеност, 
прозрачност и навременност. Считаме, че в настоящият момент и темп на развитие 
на цифровите мобилни клетъчни мрежи е ненавременно и в нарушение на 
принципа на пропорционалност  резервирането на 98 като код за достъп до 
цифрова мобилна клетъчна мрежа. Същият по-скоро следва да бъде определен 
като код за достъп до електронни съобщителни мрежи от типа „точка към много 
точки” или да бъде резервиран за NGN мрежи. 

Не се 
приема 

Тази част от ННП не се изменя.  
При необходимост в бъдеще ще бъде отделен 
обхват в ННП за нови типове мрежи. 

9. 

Предприятието счита, че КРС би следвало да изпълни всички свои 
законови задължения и да посочи лицето, срока и мотивите за резервиране на код 
за достъп до мобилна клетъчна мрежа- „98”. В противен случай този код следва да 
бъде посочен като свободен към момента. 

Приема се 

Тази част от ННП не се изменя. 
Отпада текста „Резервиран”, без да се изменя 
предназначението на кода (Както е в настоящия 
ННП) 
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10.  В ред: 

99Х 
Код за достъп до далекосъобщителни мрежи от 
неподвижната радиослужба от вида „точка към 
много точки” с национално покритие 

3 9 

текстът в колона „предназначение” трябва да бъде изменен както следва: 
„Код за достъп до електронни съобщителни мрежи от неподвижната 
радиослужба от вида „точка към много точки” с национално покритие” 

Редът да придобие следния вид: 

99Х 
Код за достъп до електронни съобщителни мрежи от 
неподвижната радиослужба от вида „точка към 
много точки” с национално покритие 

3 9 

 
Предложеното изменение се прави с оглед привеждане на терминологията, 
използвана в ННП в съответствие с понятията, използвани в ЗЕС като акт с по-
висок нормативен ранг. 

Приема се 

Текстът се редактира по следния начин: 
Кодове за достъп до електронни съобщителни 
мрежи от неподвижната радиослужба от вида 
„точка към много точки” с национално покритие 

11. При прегледа на проекта за изменение на ННП открихме различия със списъка на 
кодовете. Подобни различия има при: 

-  NDC 79 - област Кюстендил - няма организирани 3 цифрени кодове (в 
графа „Дължина на кодовете” от проекта е посочено, че има такива) 

- NDC 81 - област Русе - има организирани 3 цифрени кодове (в графа 
„Дължина на кодовете” от проекта е посочено, че няма такива) - всъщност 
кодът е само един 817 и е на гр. Бяла. 

Приема се Отразено в колона „Дължина на кодовете” на 
съответните редове 

 
        
 
 
      ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                           (Валентин Хараламбов) 
 
 
 
                 ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
                     (Ангелина Ситарска) 
 
 

 


