
Приложение към решение № 2203/13.12.2012 г. 

Проект 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

КОМИСИЯ  ЗА  РЕГУЛИРАНЕ  НА  СЪОБЩЕНИЯТА  

 

РАЗРЕШЕНИЕ 

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНО ОПРЕДЕЛЕН ОГРАНИЧЕН РЕСУРС – НОМЕРА, 
ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ  

 

№ .......... -................... /............г. 
На основание ... от Закона за електронните съобщения и 

свое Решение №... от.... г., 
 Комисията за регулиране на съобщенията ИЗДАВА  

настоящото разрешение на 

„………………………..”…. 

ЕИК... 

 

 

Разрешението се състои от: 
 

1. Условия за осъществяване на обществени електронни съобщения. 
 
2. Приложение 1 - Предоставен ресурс – номера и адреси. 

 
3. Приложение 2 - Размер, срокове и начин на заплащане на таксите. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………………. 
 

(…………………………………….) 
 



„ име на предприятието" № на разрешението 

На основание... от Закона за електронните съобщения и свое Решение №... от.... г., 
Комисията за регулиране на съобщенията, наричана по-нататък "КОМИСИЯТА", 
ИЗДАВА на 
„ ……………………..” ЕИК………………………., наричано по-нататък "ПРЕДПРИЯТИЕТО" 
разрешение № ............- ........от .............г. за ползване на индивидуално определен ограничен 
ресурс – номера и адреси, за осъществяване на обществени електронни съобщения, 
наричано по-нататък "РАЗРЕШЕНИЕТО" при следните: 

УСЛОВИЯ 

1. РАЗРЕШЕНИЕТО ДАВА ПРАВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 
1.1. Да ползва индивидуално определен ограничен ресурс – номера и адреси, посочен 

в Приложение 1, за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез 
обществена електронна съобщителна мрежа на територията на Република 
България. 

1.2. Да предоставя електронни съобщителни услуги, в съответствие с 
предназначението на предоставените с настоящото РАЗРЕШЕНИЕ номера. 

1.3. Да ползва индивидуално определения ограничен ресурс – номера и адреси за 
срок от…………… (не повече от 20 (двадесет) години), считано от хх. хх. 20хх г. 

2. РАЗРЕШЕНИЕТО ЗАДЪЛЖАВА ПРЕДПРИЯТИЕТО 

2.1. Да не допуска използването на предоставените с разрешението номера и адреси 
не по предназначение или в несъответствие със структурата и формата 
определени в наредбата по чл.133а от ЗЕС. 

2.2. Да използва ефективно предоставения му номерационен ресурс, съгласно 
изискванията, предвидени в наредбата по чл. 133а от ЗЕС. 

2.3. В случай на предоставяне на изходящи повиквания: 

2.3.1. Да осигурява безплатни повиквания към националните номера за достъп 
до спешни повиквания – 150, 160 и 166 и към единния европейски номер 
за спешни повиквания - 112. 

2.3.2. Да не въвежда заплащане или задължение за заплащане като необходимо 
условие за ползването от крайните потребители на услугите, 
предоставяни чрез европейски хармонизирани номера за предоставяне на 
хармонизирани услуги със социална значимост в рамките на 
номерационния обхват започващ със "116". 

2.4. Да предоставя за целите на универсалната услуга информация за телефонните 
номера на абонатите на обществена телефонна услуга при наличие на изрично 
съгласие на абонатите. 

2.5. Да осигурява възможност за преносимост на номерата.  

2.6. Да заплаща такси за предоставяне и ползване на индивидуално определения 
ресурс номера и адреси по т. 1.1 в размер и срокове, посочени в Приложение 2. 

2.7. Да започне да осъществява дейност по разрешението в срок до 9 месеца от 
датата на издаването му. 

2.8. Да уведомява комисията един месец предварително при започване използването 
на абонатни номера от нова милионна група. (в случай на предоставен 10 
милионен блок). 
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„ име на предприятието" № на разрешението 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
ПРЕДОСТАВЕНИ НОМЕРА И АДРЕСИ  

1.1 Географски номера за предоставяне на услуги чрез фиксирана мрежа 

Национално значим номер 

NDC Абонатни номера 

Номерационна 
област 

Регион с 
недостатъчен 

ресурс* 

   да/не 
    

    
* съгласно § 1, т.26 от Наредба № 1/22.07.2010 г. 

Кратки номера за достъп до регионални услуги 

NDC 
Предоставена 

група Кратък номер Административен  
център на област 

1.2 Номера за предоставяне на услуги чрез мобилна наземна мрежа  

Блок национално значими номера (10 милионен блок) 

Групи номера в предоставения блок 
NDC 

Предоставени Използвани Начало на 
използване  

  да/не дата 

(1 милионен / 100 хиляден / 10 хиляден блок) 

NDC Абонатни номера 

  

1.3 Негеографски номера за предоставяне на услуги: 
1.3.1 За услугата „персонален номер” 

NDC 
Идентификатор 
на държателя 
на обхвата 

Номера 

700   

1.3.2 За услуги с безплатен достъп 

NDC 
Идентификатор 
на държателя 
на обхвата 

Номера 

800   
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„ име на предприятието" № на разрешението 

1.3.3 За услуги с добавена стойност 

NDC 
Тип УДС  

(S) 

Идентификатор 
на държателя 
на обхвата 

Номера 

90    
90    
90    

1.3.4 За справочни услуги 

118ХУ 

1.3.5 За услуги, при които се използва комуникация Машина - Машина (М2М) 

NDC 
Идентификатор 
на държателя 
на обхвата 

Номера 

430   

1.3.6 Кратки номера за достъп до национални негеографски услуги 

Номер  
(Група номера) 

Услуга(и) 

  

1.4 Адреси (кодове) 

ISPC Уникално име на точката за 
сигнализация 

  

 

NSPC 

 
 

Код на мобилна 
наземна мрежа  

(MNC) 
 

1.5 Код за достъп до услугата „избор на оператор” 

 

1.6 Номера за достъп до услугата „комутируем достъп до Интернет” 
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„ име на предприятието" № на разрешението 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

РАЗМЕР, СРОКОВЕ И НАЧИН НА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИТЕ 
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