
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 № 497 
 

от 15 Май 2008 г. 

      На основание чл. 30, т. 15 от Закона за електронните съобщения във връзка с Решение 
2007/116/ЕО от 15.02.2007 г. на Европейската комисия за резервиране на националния 
номерационен обхват, започващ със „116" за хармонизирани номера при хармонизираните 
услуги със социална значимост, изменено и допълнено с Решение № 2007/698/ЕО на 
Европейската комисия 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

 
 РЕШИ: 

1. Приема Списък на резервирани номера за хармонизирани услуги със социална 
значимост, както следва: 

 1.1. Номер 116000 - Гореща линия за изчезнали деца; 
        1.2. Номер 116111 - Линии за оказване помощ на деца; 
        1.3. Номер 116123 - Горещи линии за емоционална подкрепа. 

 2.   Номерата по т.1. ще се използват само с предназначението, описано в т.1, при 
съобразяване с изискванията, посочени в Решение 2007/116/ЕО от 15.02.2007 г. на 
Европейската комисия за резервиране на националния номерационен обхват, започващ със 
„116" за хармонизирани номера при хармонизираните услуги със социална значимост, 
изменено и допълнено с Решение № 2007/698/ЕО на Европейската комисия. 
      

  Мотиви:  

 С Решение 2007/116/ЕО от 15.02.2007 г. Европейската комисия определи, че 
номерационният обхват, започващ със „116" се резервира в националните номерационни 
планове за хармонизирани номера за хармонизирани услуги със социална значимост. 
Посоченото решение е изменено и допълнено с Решение № 2007/698/ЕО на Европейската 
комисия. В тези две решения се определят и правилата, при които следва да се използват 
номерата от обхват 116. Също така, Европейската комисия определя три конкретни номера от 
обхвата, като дефинира тяхното специфично предназначение.      
        Съгласно разпоредбата на чл. 30, т.15 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) 
Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) е компетентният орган, който предоставя за 
ползване, резервира и отнема номера, адреси и имена. Също така, съгласно чл. 133, ал.1 от 
ЗЕС, КРС изготвя  Национален номерационен план (ННП), в който се определя 
разпределението на номерата, използвани в електронните съобщителни мрежи за 
идентификация, маршрутизация и таксуване на повикванията.  
        В рамките на законовите си правомощия и в изпълнение на посочените решения на 
Европейската комисия, КРС измени ННП с цел резервиране на обхват „116" за хармонизирани 
номера при хармонизираните услуги със социална значимост. Съгласно чл.3 от решение 
2007/116/ЕО от 15.02.2007 г. страните членки следва да гарантират, че номерата ще се 
използват само съобразно определеното конкретно предназначение. В тази връзка и с оглед 
правомощията си по регулиране на използването на ограничения ресурс - номера, с 
настоящото решение КРС приема списък с номера от обхват „116", заедно с конкретното им 
предназначение, като по този начин определя на национално ниво конкретните изисквания, 
свързани с използването на посочените номера.  

 
                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                            ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
                  (д-р Веселин Божков)                          (Ангелина Ситарска) 


