К О М И С И Я З А Р Е Г У Л И РА Н Е Н А С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А

РЕШЕНИЕ № 1369
от 31 май 2012 г.
На основание чл. 133а, във връзка с чл. 36, ал. 1-3 от Закона за електронните
съобщения
КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШИ
І. Приема проект на решение за изменение и допълнение 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 (Наредба № 1), съгласно Приложение № 1 към настоящото решение.
ІІ.
Открива процедура за обществено обсъждане по реда на чл. 36 от
Закона за електронните съобщения. Проектът по т. І следва да се публикува на
страницата на Комисията за регулиране на съобщенията в интернет. Съобщение за
откриване на процедурата да се публикува и в един национален ежедневник.
ІІІ. Определя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на
съобщението за откриване на процедура за обществено обсъждане на проекта по т. 1
в национален ежедневник, в който заинтересованите лица могат да представят
писмени становища по изготвения проект.
Мотиви:
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения
(ЗИД на ЗЕС), обн. ДВ. бр. 105 от 29 Декември 2011 г., бяха изменени разпоредби,
отнасящи се до Наредба № 1 от 2010 г. за правилата за разпределение и процедурите
по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на
номера, адреси и имена (Наредба № 1).
Това налага преразглеждане на подзаконовия акт и неговото привеждане в
съответствие с изменената нормативна уредба.
В предложенията за промени са отчетени два основни момента – развитието на
телекомуникационния пазар в частта му, отнасяща се до предоставянето на
номерационен ресурс и на услугите, предоставяни чрез този ресурс, и опита от
прилагането на сега действащата Наредба №1.
В предвидените изменения и допълнения на Наредба № 1 е отчетена
необходимостта от осигуряване на ресурс за комуникация Машина-Машина (М2М),
както и регламентиране на използването на номера от ННП с първа цифра „1” за
достъп до услуги на национално ниво.
Прилагането на Наредба № 1 показа необходимост от прецизиране на някои
разпоредби, разширяване възможностите за вторично предоставяне на номера,
добавяне на изисквания за ефективно използване на ограничения ресурс в посока
ограничаване на максималния брой номера, които могат да бъдат предоставяни по
едно заявление.

Едно от основните предложения в проекта за изменение и допълнение на
Наредба № 1 е промяната на предназначението на обхват „99Х”. След промяната на
техническите изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията
свързани с тях, мрежите на предприятията на които са предоставени такива номера
се разглеждат като мобилни наземни мрежи. В тази връзка и кода за достъп „99Х” в
проекта е приравнен на останалите кодове за достъп до цифрови мобилни
електронни съобщителни мрежи.
Предлаганата промяна на предназначението на обхват „99Х” би следвало да
доведе до пълно изясняване на типа гласови услуги, които се предоставят от
предприятията, на които е предоставен такъв ресурс. Тази промяна ще позволи на
крайните потребители на гласови услуги, на които са предоставени такива номера да
се възползват от правото на преносимост, тъй като този обхват ще бъде включен в
домейна на преносимост на номера в мобилни мрежи.
В проекта на Наредба № 1 се предлага и регламентиране на предоставянето на
номерационен ресурс на виртуални мобилни оператори (MVNO), като се въвеждат
изисквания за необходимата минимална инфраструктура, която предприятието
следва да притежава, за да може да получи собствен номерационен капацитет и код
на мобилна електронна съобщителна мрежа (МNС).
Друг съществен момент е свързан с вторичното предоставяне на номера, като
в предложението за изменение и допълнението на Наредба № 1 е обособен отделен
раздел Іа, в глава четвърта от проекта. Най-съществената промяна в него е
въвеждането на възможност за вторично предоставяне на групи от номера на друго
предприятие, на което не е издадено разрешение за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс–номера и което е уведомило комисията за намерението
си да осъществява дейност по препродажба от свое име и за своя сметка на услуги,
предоставяни чрез съответните номера. За тези случаи, предприятието, на което
съответните номера са първично предоставени, следва да информира комисията.
В проекта за изменение и допълнение на Наредба № 1 е отчетена и
необходимостта от създаване на уредба, свързана с необходимостта от промяна на
държателя на обхвата за пренесените в мрежата на други предприятия номера при
преустановяване действието на издадени от КРС разрешения за предоставяне на
номерационен ресурс.
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