
 
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 № 572 
 

от 29 март 2012 г. 
 
 

На основание чл. 36, във връзка с чл. 30, т. 7 от Закона за електронните съобщения 
 
 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 
 

РЕШИ: 
 
 

1. Приема проект на Регулаторна политика за ползване на номера, адреси и имена за 
осъществяване на електронни съобщения, 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: 
 
Проектът на „Регулаторна политика за ползването на номера, адреси и имена за 

осъществяване на електронни съобщения” (Проектът) е изготвен на основание чл. 30, т. 7 от 
Закона за електронните съобщения (ЗЕС) и е насочен към 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. 

Проектът съдържа основните цели, които си поставя КРС при управлението на 
номерационния ресурс и средствата за постигането им. След анализ на настоящето състояние 
на номерационния ресурс и преносимостта на номерата са откроени приоритетни задачи и са 
посочени действията, които предстои да бъдат предприети за изпълнението им в краткосрочен 
и средносрочен план. Предвидени са и действия по привеждане в съответствие с промените в 
ЗЕС на правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично 
предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена и на 
функционалните спецификации за преносимост на номерата. 

 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

(д-р Веселин Божков)  
  

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:   

(Вяра Минчева)  
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