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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 № 114 
от 06 март 2014г. 

 
 

На основание чл. 36, във връзка с чл. 30, т. 14 и чл. 133, ал. 1 от Закона за 
електронните съобщения, както и във връзка с чл. 4 от Наредба № 1 за правилата за ползване, 
разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне на за ползване, 
резервиране и отнемане на номера, адреси и имена, 
 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 
 

РЕШИ: 
 

1. Приема проект на Решение за изменение на Националния номерационен план 
(Проект), съгласно приложението към настоящото решение. 

2. Открива процедура за обществено обсъждане по реда на чл. 36 от Закона за 
електронните съобщения, като проектът по т. 1 следва 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 дата на публикуване на съобщението за 
откриване на процедурата за обществено обсъждане, 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. 

Необходимите изменения на ННП са свързани с Решение на КРС № 2018/04.10.2012 г. 
за преминаване към географски кодове с дължина не повече от три цифри, считано от 
01.04.2014 г. С посоченото решение комисията прие, че е необходимо да се пристъпи към 
окрупняване на номерационните области с географски номера и преминаване към географски 
кодове с дължина не повече от три цифри. Големият брой кодове и голямата им дължина водят 
до фрагментиране на номерационното пространство и намаляване на  ефективността на 
използване на ресурса. 

КРС счита, че преминаването към географски кодове с дължина не повече от три 
цифри ще реши окончателно проблемите в регионите с недостатъчен ресурс и ще доведе до 
значително подобряване на ефективността на използване на номерационния ресурс от 
географски номера.  

С Решение № 2018/04.10.2012 г. КРС прие, че окрупняването на номерационните 
области ще бъде осъществено чрез преминаване на част от петцифрените и четирицифрените 
кодове в абонатната номерация на три или двуцифрен код, който е определен от първите 
цифри на съществуващите кодове. При този начин на промяна национално значимият номер се 
запазва, като се намалява дължината на кода за сметка на удължаване на абонатния номер.  

След въвеждането през 2011 г. на закрито номеронабиране, за осъществяване на 
повикване винаги се използва целия национално значим номер, включително и националния код 
за направление. Това позволява така предложения метод на окрупняване на номерационните 
области да няма отражение върху начина, по който се набират номерата в новите региони, тъй 
като за крайния потребител няма значение каква част от набирания номер е код и каква е 
абонатен номер.  
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Прилагането на такъв поход ще редуцира броя на географските кодове до около 100, в 
резултат на което, освен вече посочените, се добавят и следните предимства: 

• за предприятията ще бъде много по-лесно да разширяват териториалния обхват на 
предоставяне на фиксирана телефонна услуга; 

• ще бъде улеснено навлизането на нови предприятия на пазара на фиксирани 
телефонни услуги, тъй като става възможно предоставянето на услуги в по-голям географски 
регион чрез предоставяне за ползване на по-малък брой номера; 

• ще бъдат облекчени административните процедури по предоставяне и 
освобождаване на номерационен ресурс. 

Освен регулаторните ефекти, каквито ще има такава промяна, тя ще има и 
положителен ефект за крайните потребители, тъй като ще доведе до увеличаване на региона, 
обслужван от един географски код за направление, в рамките на който крайните потребители 
могат да се възползват от правото си да запазят географския си номер при промяна на 
доставчика на услугата и/или при промяна на адреса си.  

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

 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 (д-р Веселин Божков)  
   

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:   

 (Йолиана Райкова)  
 
 
 


