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КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШЕНИЕ № ….
от …….. 2013 г.
за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2010 г. за
правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за
ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена (обн. ДВ, бр. 64 от 2010 г.; изм. ДВ
бр. 12 от 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.74 от 28 Септември 2012г.),
КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШИ:
§ 1. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ал. 2 се отменя.
2. В ал. 4 след думите „в чл.14, ал. 3“ се добавя запетая и се добавя „както и с кратките
номера и кодове по чл.18. “
§ 2. В чл. 31, ал. 2 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „с дължина до три цифри“ се заличават.
2. Точки 2 и 3 се отменят.
§ 3. В Член 35 се правят следните изменения:
1. Ал. 1, т. 1 се изменя така:
„1. за фиксирани електронни съобщителни мрежи - използване на повече от 60% от
предоставените номера, след съответния географски код за направление; “
2. Ал. 1, т. 2 се изменя така:
„2. за мобилни наземни електронни съобщителни мрежи и електронни съобщителни мрежи
на виртуални мобилни оператори (MVNO) - използване на повече от 60% от предоставените
номера; “
§ 4. Член 39, ал. 2 се изменя така:
„(2) При мотивирано искане се допуска предоставяне на групи допълнителен индивидуално
определен ограничен ресурс - номера без да са изпълнени критериите по чл. 35, като комисията
изрично определя срок за ефективно ползване на тези номера, не по-дълъг от една година. “
§ 5. В чл. 43а, ал. 1 думата „5а“ се заличава.
§ 6. Член 47 се отменя.
§ 7. В параграф 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и
допълнения:
1. Точки 8 и 26 се отменят.
2. Създава се нова т. 31 със следния текст:
„31. „Услуга „Избор на оператор“ е услуга, която дава възможност, посредством избиране
на код или на абонаментна основа, абонат на едно предприятие, да избере за някои от своите
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повиквания друго предприятие. “
Преходна и заключителна разпоредба
§ 8. Тази наредба се приема на основание чл. 133а от Закона за електронните съобщения
и влиза в сила на 01.04.2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(д-р Веселин Божков)

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
(Цветелина Севлиевска)

2

