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 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 № 358 
от 06 август 2015 г. 

 
На основание чл.36, ал.1-3 във връзка с чл.133а и чл.30, т.9 от Закона за електронните 

съобщения (ЗЕС),  
 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 
 

РЕШИ: 
 

1. Приема проект на решение за изменение и допълнение на 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 №1/2010 г.) съгласно 
Приложението към настоящото решение.  

2. Открива процедура за обществено обсъждане на проекта на по т. 1. Проектът по т. 1 
следва да се публикува на страницата на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС, 
Комисията) в интернет. Съобщение за откриване на процедурата да се публикува в един национален 
ежедневник.  

3. 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:  
 
При упражняване на своите правомощия по предоставяне за ползване, резервиране и 

отнемане на номера, адреси и имена съгласно Наредба №1/2010 г. във връзка с Функционалните 
спецификации за преносимост на географски номера, Функционални спецификации за 
осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на 
обществена мобилна телефонна услуга и Функционалните спецификации за осъществяване на 
преносимост на негеографски номера при промяна на доставчика, предоставящ съответната услуга, 
КРС достигна до следните изводи:  

Според разпоредбите на чл.56, ал.1 от 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 (Наредба №1), чл. 46в от Функционалните спецификации за 
преносимост на географски номера, чл.32в от Функционални спецификации за осъществяване на 
преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна 
телефонна услуга и чл.32в от Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на 
негеографски номера при промяна на доставчика, предоставящ съответната услуга, всяка група от 
номера, от която има пренесени номера, се предоставя на приемащия доставчик, в чиято мрежа са 
пренесени най-голям брой номера от съответната група. Това е нормативното разрешение на 
проблема единствено при положение, че КРС разполага с горепосочената информация. Налице са 
хипотези на отпадане  на предприятие от домейн на преносимост или отказ от ползване на групи 
номера, при които информацията за осъществена преносимост на номера не достига до КРС и 
комисията не може да предостави съответните групи номера по реда на горепосочените разпоредби. 

Освен това практиката по прилагане на разпоредбите за вторично предоставяне на номера, 
показва че е необходима по-голяма прозрачност при този процес.  

Вследствие на преминаването към единни разрешения за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс-номера, за осъществяване на обществени електронни съобщения се 
налагат и изменения в някои разпоредби на Наредба №1.  

Поради изложеното КРС открива процедура за обществено обсъждане на проект за 
изменение и допълнение на Наредба №1/ 2010 г.  

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

(д-р Веселин Божков)  
   

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:   

(Мирослава Тодорова)  
 


