Мотиви:
Законът за електронни съобщения (ЗЕС) определя правомощията на Комисията
за регулиране на съобщенията (КРС), свързани с управлението на Националния
номерационен план (ННП) и предоставянето за ползване на номера от него на
предприятия, предоставящи електронни съобщителни услуги. Управлението на ННП е
свързано с ефективното използване на номерационния ресурс, осигуряване на номера
за
съществуващите различни видове мрежи и услуги, както и създаване на
възможности за определяне на обхвати от номера за нови мрежи и услуги.
Предложеният проект на ННП е следствие от влизането в сила на новата
Наредба № 7 за правилата за разпределение и процедурите по първично и вторично
предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена (Наредба
№ 7). В същото време, проектът отчита и поставения на обществено обсъждане проект
за изменение в Наредба № 7, който цели осигуряване на ефективно разпределение на
номерационния ресурс. КРС счита, че едновременното обществено обсъждане на
всички относими към промените актове е най-добрият подход, при който в кратки
срокове да бъдат осигурени правила, гарантиращи ефективно разпределение на
номерационния ресурс.
Мотивите, обосноваващи промените, се отнасят до следното:
КРС отчита развитието на технологиите и обстоятелството, че това развитие
позволява предоставянето на нови мрежи и/или услуги, за които е необходимо
осигуряването на свободен ресурс от номера. Това налага да се търсят възможности за
отваряне на нови обхвати от номера. В средносрочен план една от основните задачи на
регулатора е осигуряването на необходимия номерационен ресурс за разширяване на
съществуващите мрежи чрез оптимизация на ННП при използване на части от
освободените в резултат от цифровизацията на мрежата, географски кодове на
областни центрове. Стъпка в тази насока е освобождаването на кодове „83” и „85”. За
да могат освободените кодове и ресурсът зад тях да бъдат предоставяни е необходимо
да бъде определено тяхното предназначение и разпределение в ННП. Необходима е и
промяна в Списъка с географски кодове. Наред с това, за ефективното разпределение на
ресурса е необходимо да се определи формат на предоставяните номера, който да
доведе до по-ефективно разпределяне на ресурса и откриване на възможността повече
предприятия да се възползват от освободения ресурс. Също така, КРС отчита
необходимостта от резервиране на ресурс за нови мрежи и услуги, като действия в тази
посока са предприети с проекта за промени на Наредба № 7 и с предложения на
обществено обсъждане ННП. Вследствие на промените, код „98” се резервира за нови
мрежи и услуги. КРС счита, че предложените промени изцяло съответстват и са в
изпълнение на друга задача пред регулатора, свързана с определяне на номерационни
обхвати за нови мрежи и услуги.

