
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 № 102 
от 31.01.2013 г. 

 
На основание чл. 37, ал. 4 от Закона за електронните съобщения, във връзка с 

Решение № 2203 от 13 декември 2012 г. на Комисията за регулиране на съобщенията, 
 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 
 

РЕШИ: 
 

1. Приема резултатите от проведените обществени консултации относно проект на 
типово разрешение за предоставяне на право на ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс - номера за осъществяване на електронни съобщения, съгласно Приложение 
№ 1 към настоящото решение. 

2. Одобрява типово разрешение за предоставяне на право на ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс - номера за осъществяване на електронни 
съобщения, съгласно Приложение № 2 към настоящото решение. 

3. Одобреното типово разрешение, ведно с мотивите, обосноваващи одобряването 
му, да бъдат публикувани на страницата на комисията в Интернет. 

 
Мотиви: 
 
Във връзка с промените в Закона за електронните съобщения (ЗЕС) от 2011 г., 

Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения (Общи 
изисквания) и 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), възниква необходимост от изготвяне на ново типово 
разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера. В 
допълнение към необходимите изменения с оглед привеждане в съответствие на издадените 
разрешения, КРС счита че е необходимо да бъде изменена външната форма на разрешенията, 
което ще намали регулаторна тежест за предприятията и ще гарантира по-ефективното 
администриране и управление на ограничения ресурс.  Комисията за регулиране на 
съобщенията приема настоящото типово разрешение за предоставяне на право на ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс - номера за осъществяване на електронни 
съобщения с оглед осигуряване на прозрачност и предвидимост на действията на регулатора 
по отношение на планираното изменение на издадени разрешения за номера и издаваните 
разрешения за в бъдеще.  

С оглед на това, че се касае за важен въпрос от обществена значимост за развитие на 
електронните съобщения, комисията проведе обществени консултации по реда на чл. 37 от 
ЗЕС. Резултатите от обществените консултации са обобщени в Приложение № 1 към 
настоящото решение. 

КРС счита, че е необходимо съществуващите в момента пет типа разрешения за 
ползване на номерационен ресурс да бъдат заменени с едно Разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс – номера, за осъществяване на обществени 
електронни съобщения. Мотивите за това предложение се основават на факта, че съществуват 
номерационни ресурси, а именно адресите и повечето негеографски номера, които могат да 
бъдат използвани при предоставянето на услуги както във фиксирани, така и в мобилни мрежи. 
Както е известно, съществуват предприятия на които са издадени разрешения за ползване на 
номерационен ресурс и в двата вида мрежи и би следвало те да имат възможност да използват 
предоставените им номерационни ресурси от този тип за предоставяне на услуги и по двете 
разрешения. Освен това типовото разрешение отчита в по-голяма степен принципа на 
технологична неутралност и избягва посочването на конкретни честотни ленти и технологии за 
предоставяне на услуги. За номерата, които следва да бъдат използвани за определен вид 
услуга, това e изрично записано в приложението „Предоставени номера и адреси”. 

Типовото разрешение предвижда отпадане на приложението „Изисквания за качество 
на обществената телефонна услуга”, тъй като в Общите изисквания са включени параметри за 
отчитане на качеството на предоставяните услуги. Това е направено в съответствие с 
разпоредбата на чл. 236 от ЗЕС, която изисква гарантиране достъпа на крайните потребители, 
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до сравнима, надеждна, изчерпателна, разбираема и актуална информация относно качеството 
на предоставяните обществени електронни съобщителни услуги, при условие че част от тези 
услуги се предоставят без да е необходимо разрешение за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс. 

Във връзка с измененията на Наредба №1 в приложението „Предоставени номера и 
адреси” се добавя и възможността за предоставяне на номера за услуги, при които се използва 
комуникация Машина - Машина (М2М) и кратки номера за достъп до национални негеографски 
услуги. Освен това са предложени и редакционни изменения във връзка с изменения на 
наредбата. 

Част от съществуващите в разрешенията права и задължения на предприятията 
отпадат или се привеждат в съответствие със закона и подзаконовата нормативна уредба, тъй 
като са предвидени в закона или в подзаконовите актове към него, поради което не е 
необходимо да бъдат повтаряни в разрешението. 

 
 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

(д-р Веселин Божков)  
   

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:   

(Неда Койчева)  
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