
 

Изх. № 21/07.05.2012 г.                                       

До
Д-р Веселин Божков
Председател
Комисия за регулиране на 
съобщенията (КРС)
София, ул. “Гурко” № 6

Копие
Г-н Никола Колев
Заместник-председател, КРС

Г-жа Десислава 
Преображенска
Член, КРС

Доц. д-р Ирина Романска
Член, КРС

Г-н Константин Тилев
Член, КРС

Относно: Обществено  обсъждане  на  проект  на  Регулаторна 
политика на КРС за ползване на номера, адреси и имена при  
осъществяване на електронни съобщения

Уважаеми г-н Председател,

Уважаеми членове на Комисията за регулиране на съобщенията,

На  интернет  страницата  на  Комисията  за  регулиране  на 
съобщенията („КРС”) бе публикувано Решение № 572 от 29.03.2012 г., с 
което е приет проект на Регулаторна политика на КРС за ползване на 
номера, адреси и имена при осъществяване на електронни съобщения 
(„Проекта”)  и  бе  предоставен  двуседмичен  срок  за  представяне  на 
становища.  С  настоящото  Сдружението  за  електронни  комуникации 
(„СЕК”)използва предоставената в рамките на общественото обсъждане 
възможност и излагаме следните виждания по предвидените с Проекта 
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предстоящи действия на Комисията, които да бъдат предприети в период 
2012 – 2015 г.:

1. С т. 5.4. от Проекта се предвижда преминаване към максимална 
дължина  на  географските  кодове  от  две  и/или  три  цифри  с  цел 
окрупняване на номерационните области с географски номера, което да 
доведе  до  увеличаване  на  номерационния  ресурс,  облекчаване  на 
административната  тежест  върху  предприятията  и  улесняване  на 
навлизането на пазара на нови предприятия. Доколкото СЕК бе изложило 
пред  Комисията  такова  предложение  още  през  2010  г.  във  връзка  с 
поставената тогава на обществено обсъждане позиция на КРС относно 
въвеждането  на  закрито номеронабиране,  подкрепяме  предвидената с 
проекта  на  регулаторна  политика  инициатива.  Считаме  че  описаният 
подход  ще  доведе  до  положителни  резултати  както  по  отношение  на 
предприятията, така и по отношение на крайните потребители. 

2.  С  т.  5.4.  от  Проекта  се  предвижда  изготвяне  на  правила  за 
използването  на  номера  при  предоставянето  на  услуги  чрез  кратки 
текстови съобщения (SMS),  осигуряващи прозрачност за вида услуга и 
таксуването.  Подкрепяме  и  тази  инициатива,  като  считаме,  че 
въвеждането  на  ясни  правила  в  описаната  сфера  е  необходимо  от 
значителен период от време. 

В същото време бихме искали да подчертаем, че освен правила за 
използването на номера за услуги, предоставяни чрез SMS, би следвало 
да бъдат предвидени и указания и правила за предоставяне на взаимна 
свързаност  за  целите  на  изпращане  и  получаване  на  такива 
съобщения  между  мобилни  и  фиксирани  мрежи.  Намираме,  че 
липсата на подобни правила препятства практическото осъществяване 
на  SMS  взаимна  свързаност  и  създава  основания  за  откази  от 
предоставянето на такава. По този начин се препятства предоставянето 
на  редица  услуги  от  страна  на  фиксираните  предприятия,  без  да  са 
налице  технически  причини  за  това.  Считаме,  че  предвиждането  на 
правила, които да уредят взаимната свързаност за целите на размяна на 
SMS  и  предоставяне  на  услуги  чрез  SMS  заедно  с  правилата  за 
използването на номера при предоставянето на такива услуги, би дало 
цялостно  решение  на  съществуващите  проблеми  и  би  създало 
предпоставки  за  развитие  а  пазара  и  предоставяне  на  нови  и 
разнообразни услуги от всички предприятия. 

3. С т. 5.4. от Проекта се предвижда извършването на проучване на 
необходимостта от отделен номерационен обхват за гласови IP услуги с 
номадски  характер  и  евентуално  определяне  на  такъв  обхват. 
Подкрепяме  предвидената  инициатива,  като  считаме,  че  е  налице 



необходимост  от  определяне  на  отделен  номерационен  обхват  за  IP 
гласови услуги с номадски характер. Считаме, че с това ще се създаде 
възможност  за предоставяне на нови и разнообразни услуги,  което би 
било от полза както за развитието на пазара, така и за потребителите.

В  същото  време  бихме  искали  да  обърнем  внимание  върху 
потенциален проблем, който би могъл да възникне при предлагането на 
услуги с номадски характер, и който е свързан с възможни затруднения 
за  предприятията  да  предоставят  нужната  информация  за 
местоположението на потребителя в случай на обаждания към единния 
европейски  номер  за  спешни  повиквания  „112”.  Считаме,  че  за  да  се 
избегне ситуация, при която не може да бъде осъществено свързване, 
бъде  установено  такова  с  център  за  спешни  повиквания  в  различно 
населено  място  или  бъде  предадена  погрешна  информация  за 
местонахождението  на  ползващия  номадската  услуга  потребител, 
паралелно  с  определянето  на  номерационен  обхват  за  такива  услуги 
следва да се предвидят и правила, които да гарантират избягването на 
тези опасности.

Като се надяваме забележките и предложенията ни да бъдат взети 
предвид при приемане на окончателния текст на регулаторната политика, 
оставаме

С уважение, 

__________________

Невен Дилков, 
Председател на УС
Сдружение за електронни комуникации (СЕК)

София 1000, бул. “Патриарх Евтимий” № 36, вх. Б, ап. 13
тел. (+359 2) 421 42 01
факс: (+359 2) 421 42 02
лице за контакт: Калина Лозанова (Секретар на СЕК)
e-mail: info@bgsec.org
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