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ПОЗИЦИЯ 
НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА  

по искане за предоставяне за ползване на кратки номера от Националния номерационен план 
(ННП) - 123 и 180 за достъп до национални негеографски услуги 

 
Със заявление с вх.№ 08-01-207/31.03.2014 год. и писмо с вх. № 08-01-207/ 03.04.2014 

год., „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД (БТК) е отправила 
мотивирано искане до Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) за предоставяне на 
кратки номера от Националния номерационен план (ННП) - 123 и 180 за достъп до 
национални негеографски услуги.  

Съгласно разпоредбата на чл.18, ал.1 от 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 (Наредба №1), кратките номера от ННП с 
първа цифра „1” и дължина от три до пет цифри, различни от описаните в чл.14 от Наредба 
№1, могат да бъдат предоставяни за достъп до национални негеографски услуги при 
едновременно изпълнение на следните две изисквания: 

- национално значение и обществен интерес към услугите; 
- осигурена възможност за достъп до услугите за крайните потребители на всички 

предприятия, които предоставят обществени телефонни услуги. 
По силата на чл. 18, ал. 4 от Наредба №1, КРС се произнася по предложения за 

предоставяне на услуги чрез номера и кодове по ал.1 и ал.2  на същия член след провеждане 
на обществени консултации по реда на чл. 37 от ЗЕС. 

1. По отношение на номер 180, предложен за предоставяне на услугата „Точно време”, 
КРС приема изтъкнатите от БТК в писмо с вх. № 08-01-207/03.04.2014 г.* аргументи и счита, 
че предлаганата услуга може да отговори на горепосочените изисквания. В случай, че 
обществените консултации потвърдят националното значение и обществения интерес към 
тази услуга, номер 180 може да бъде предоставен на предприятието по реда на чл.18 от 
Наредба № 1.  

2. По отношение на номер 123, предложен за предоставяне на услугата „Обслужване 
на клиенти на БТК”, КРС счита че следва да откаже да го предостави на предприятието, тъй 
като предлаганата услуга не отговаря на изискванията по чл.18, ал.1 от Наредба №1.  

 В настоящия момент номер 123 се използва като вътрешно мрежов, а достъпа от други 
мрежи до „отдел Обслужване на клиенти на БТК” се осъществява чрез набиране на номер 
087/123.  

Услугата „Обслужване на клиенти на БТК” не може да се приеме за услуга с 
национално значение. БТК не е единственото предприятие, което следва да осигурява достъп 
на крайни потребители до услугата „Обслужване на клиенти”. Съгласно чл. 227 от Закона за 
електронните съобщения, всяко предприятие, което предоставя обществени електронни 
съобщителни мрежи и/или услуги, е задължено да осигурява възможност на крайните 
потребители да използват подобна услуга. Някои от предприятията имат подобен подход, 
като използват в мрежата си кратък номер за обслужване на клиенти, а достъпа от други 
мрежи е осигурен чрез избиране на префикс и код. Съществуват и предприятия, които 
осигуряват обслужването на клиенти чрез един и същи номер за достъп до тази услуга както 
на своите абонати, така и на тези от други мрежи. 

                                                 
* Приложение към позицията 
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С оглед на изложеното, след като проучи основателността на искането, КРС приема, че 
липсват достатъчно доказателства и респ. основания, които по безспорен начин да обосноват 
твърдението, че номера за обслужване на клиенти на БТК е с национално значение и че 
достъпа от други мрежи до „отдел Обслужване на клиенти на БТК” не е осигурен към 
настоящия момент.  
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