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К О М И С И Я  З А  Р Е Г У Л И Р А Н Е  Н А  С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А  
                                                                                                        
 
 

РЕШЕНИЕ № 2034 
от 11.10.2012 г. 

 
 

 
На основание чл. 30, т. 14, както и на основание чл. 35, ал. 1 и чл. 133, ал. 1 от Закона за 

електронните съобщения, във връзка с § 30 от Преходните и Заключителни разпоредби към Наредба 
за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2010 г. за правилата за разпределение и процедурите 
по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и 
имена (Обн. - ДВ, бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.), както и в изпълнение на Регулаторната 
политика за ползването на номера, адреси и имена за осъществяване на електронни съобщения 
(Приета с решение № 1522 от 21.06.2012 г. на Комисията за регулиране на съобщенията) 

 
 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 
 

РЕШИ: 
 
 
1. Приема проект за изменение и допълнение на Националния номерационен план, 

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 страницата на Комисията за регулиране 
на съобщенията в Интернет. Съобщение за откриване на процедурата да се публикува в един 
национален ежедневник.  

3. Определя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на съобщението за 
откриване на процедурата за обществено обсъждане на проекта по т. 1 в национален ежедневник, в 
който заинтересованите лица могат да представят писмени становища по изготвения проект. 

 
Мотиви: 
 
Съгласно чл. 36, ал 1 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) при изготвяне на 

проекти на общи и нормативни административни актове, предвидени в ЗЕС, комисията провежда 
процедура за обществено обсъждане, като публикува съобщение за изготвения проект и мотивите за 
изготвянето му в национален ежедневник и на страницата си в интернет.  

Комисията за регулиране на съобщенията (комисията, КРС) изготвя, приема и актуализира 
Националния номерационен план (ННП). Същият се изготвя от комисията в съответствие с 
регулаторната политика по чл. 30, т. 7 при спазване принципите на обективност, пропорционалност, 
равнопоставеност, прозрачност и навременност и при отчитане на националните и обществените 
интереси. 

Параграф 30 от Преходните и Заключителни разпоредби към Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 1 от 2010 г. за правилата за разпределение и процедурите по първично и 
вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена (Обн. - ДВ, 
бр. 74 от 2012 г., в сила от 28.09.2012 г.) предвижда актуализиране на Националния номерационен 
план на Република България, което да се извърши в срок до 3 (три) месеца от влизане в сила на 
наредбата. 

Водена от горното и на основание чл. 36, ал. 1 от ЗЕС, КРС открива процедура за 
обществено обсъждане на проект на изменение и допълнение на Националния номерационен план, 
съгласно приложението към настоящото решение.  

 

 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

(Десислава Преображенска)  
   

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:   

(Неда Койчева)  
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