
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 № 206 
 

от 30 април 2014 г. 
 

На основание чл.30, т.24 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) и чл.18, ал.4 от 
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) във връзка с чл.37 от ЗЕС, както и на заявление с вх. № 08-01-207/ 
31.03.2014 год. и писмо с вх. № 08-01-207/ 03.04. 2014 год. от „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД,   

 
КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

 
РЕШИ: 

 
1. Приема позиция (приложение 1 към настоящото решение) относно заявление на 

„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД (БТК) с вх.№ 08-01-207/ 
31.03.2014 г. и писмо с вх. № 08-01-207/ 03.04. 2014 г. (приложение 2 към настоящото решение) с 
искане за предоставяне за ползване на кратки номера от Националния номерационен план (ННП) 
- 123 и 180 за достъп до национални негеографски услуги. 

2. Открива процедура за обществени консултации по реда на чл.37 от Закона за 
електронните съобщения. Позицията 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 14-дневен срок, считано от датата на публикуване на съобщението за 
откриване на процедурата за обществени консултации по позицията по т.1 в национален 
ежедневник, в който заинтересованите лица могат да представят писмени становища по тази 
позиция.  

 
Мотиви:  
 
В Комисията за регулиране на съобщенията (Комисията, КРС) са постъпили заявление с 

вх.№ 08-01-207/ 31.03.2014 г. и писмо с вх. № 08-01-207/ 03.04.2014 год. от „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД (БТК) с които предприятието е отправило 
мотивирано искане да му бъдат предоставени кратки номера от Националния номерационен план 
(ННП) - 123 и 180 за достъп до национални негеографски услуги по Разрешение № 01577/ 
25.09.2009 г. за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс-номера, за осъществяване 
на обществени електронни съобщения чрез обществена електронна съобщителна мрежа и 
предоставяне на фиксирана телефонна услуга.  

Съгласно разпоредбата на чл.18, ал.1 от Наредба №1, кратките номера от ННП с първа 
цифра „1” и дължина от три до пет цифри, различни от описаните в чл.14 от Наредба №1, могат 
да бъдат предоставяни за достъп до национални негеографски услуги при едновременно 
изпълнение на следните две изисквания: 

- национално значение и обществен интерес към услугите; 



- осигурена възможност за достъп до услугите за крайните потребители на всички 
предприятия, които предоставят обществени телефонни услуги. 

По силата на  чл.18, ал.4 от Наредба №1, Комисията се произнася по предложения за 
предоставяне на услуги чрез номера и кодове по ал.1 и ал.2  на същия член след провеждане на 
обществени консултации по реда на чл. 37 от ЗЕС. 

Решението на КРС по заявлението и писмото на БТК следва да бъде постановено след 
провеждане на обществени консултации. Съгласно чл.37, ал.3 от ЗЕС, КРС трябва да постави на 
обществени консултации и позицията си по изложените от предприятието аргументи. В тази 
връзка КРС при спазване в максимална степен на изискванията за прозрачност и предвидимост 
поставя на консултации, както заявление с вх.№ 08-01-207/ 31.03.2014 г. и писмо с вх. № 08-01-
207/ 03.04.2014 г., така и позицията на КРС по искането за предоставяне за ползване на кратки 
номера от ННП - 123 и 180 за достъп до национални негеографски услуги.  

 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

(д-р Веселин Божков)  

 

 

 

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:   

(Йолиана Райкова)  

 


