
 
 

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 № 1164 
 

от 21.10. 2010 г. 
 

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 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 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 на проекта по т. 1 в национален 
ежедневник, в който заинтересованите лица могат да представят писмени становища по 
изготвения проект. 

 
Мотиви: 
 
Законът за електронни съобщения (ЗЕС) определя правомощията на Комисията за 

регулиране на съобщенията (КРС), свързани с управлението на Националния номерационен 
план (ННП) и предоставянето за ползване на номера от него на предприятия, предоставящи 
електронни съобщителни услуги. Управлението на ННП е свързано с ефективното използване 
на номерационния ресурс, осигуряване на  номера за  съществуващите различни видове мрежи 
и услуги, както и създаване на възможности за определяне на обхвати от номера за нови 
мрежи и услуги. 

Мотивите, обосноваващи промените, се отнасят до следното: 
Съгласно § 5, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 1 от 22 

юли 2010 г. за правилата за разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне 
за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена, актуализирането на ННП на 
Република България се извършва в срок до 3 месеца от влизане в сила на наредбата. 

Необходимите изменения на ННП са свързани с резервиране за бъдещо използване на 
кодове, чието предназначение не е изрично определено в Наредбата или са освободени, както и 
с привеждане на терминологията в съответствие с Наредбата. Също така с настоящото 
изменение дължината на използваните национално значими номера в няколко региона е 
приведена в съответствие с промените, резултат от цифровизацията на мрежата на 
„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” АД.. 

 
 
 
          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:                
          (д-р Веселин Божков)                                            (Васил Милушев) 
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