
 

1 
 

ТАБЛИЦА С ПОСТЪПИЛИТЕ В КРС СТАНОВИЩА ПО ПРОЕКТ НА  
ТИПОВО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНО ОПРЕДЕЛЕН ОГРАНИЧЕН РЕСУРС – НОМЕРА 

 (процедура открита с решение на КРС № 2203 от 13.12.2012 г.)  

№ Предприя-
тие ЗАБЕЛЕЖКА статус МОТИВИ 

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ 

 „Мобилтел" 
ЕАД  

 Предвид предложението на Комисията за създаване на едно общо разре-
шение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - номера, не-
ясно е каква ще бъде процедурата и правната техника по изменение на същест-
вуващите разрешения за ползване на номера и адреси, издадени на предприя-
тията. Моля да имате предвид, че не е налице законово основание същите да 
бъдат преиздадени служебно, тъй като настоящия проект на Типово разреше-
ние, няма характер на нормативен или общ акт, тъй като не се приема в изпъл-
нение на оправомощаваща норма на закона. 

- 

Процедурата се състои в изменение на едно от разреше-
нията на дадено предприятие (при съответния срок на 
разрешението), като се приведе в съответствие с Типо-
вото разрешение, одобрено от КРС в настоящата проце-
дура. Съгласно чл. 115, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗЕС КРС може 
да прави изменения на издадените разрешения поради 
промени във вътрешното законодателство и/или причини 
свързани с обществения интерес, произтичащи от ефек-
тивното използване на ограничения ресурс. 

ОСНОВНИ ЗАБЕЛЕЖКИ 

 „Мобилтел" 
ЕАД  

В случай че забележката ни по т. 1 от Раздел I на настоящото становище не 
бъде взета предвид, предлагаме в Типовото разрешение да се прецизира обс-
тоятелството, че определени условия са относими само към определен вид ог-
раничен ресурс - номера. В тази връзка, като правна техника може да се използ-
ва включването на бележка под черта към заглавието „Условия", в основното 
тяло на разрешението, както следва: 

„Условията на разрешението се прилагат към съответно към конкрет-
ния вид номерационен ресурс, към който са относими." 

Не се 
приема

Правата и задълженията (Условията) в разрешенията са 
достатъчно общи и КРС счита, че подобно пояснение не 
е необходимо.  

 „Мобилтел" 
ЕАД  

Предлагаме отпадането на т. 1.2 от основното тяло на Проекта. Считаме, че 
текстът на т. 1.2. на практика повтаря като смисъл т. 2.1. и в тази връзка се явя-
ва ненужно утежняване на съдържанието на разрешението 

Не се 
приема

Не считаме, че двата текста имат еднакъв смисъл.  
В т. 1.2. се дава право на предприятието да предоставя 
електронни съобщителни услуги, съответни на предназ-
начението на предоставения с разрешението ресурс. 
С т. 2.1., предприятието се задължава да не допуска из-
ползването на предоставеният ресурс не по предназна-
чение или в несъответствие с формата и структурата, 
определени в съответния подзаконов нормативен акт. 

 „Мобилтел" 
ЕАД  

По отношение на т. 1.3, молим да се има предвид, че различните номераци-
онни ресурси могат да бъдат с различен срок на ползване, предвид правната 
техника на обединяване в един документ на отделните разрешения за номера. 
Също така, различен номерационен ресурс може да бъде заявен, респективно 
получен в различен момент. Предвид изложеното, предлагаме срока за ползва-
не да бъде отбелязан изрично за отделните видове номерационен ресурс със 
съответна препратка към Приложение 1 на разрешението. 

Не се 
приема

Според чл.107, т. 6 от ЗЕС, се определя срок на разре-
шението, а не  срок за ползване на отделните видове 
ресурс. При предприятията, които имат повече от едно 
разрешение, за определяне на този срок от  ще бъде 
поискано становище за следните възможности: 
• Да бъде използван срока на разрешението, което ще 
бъде изменено и към което като допълнение ще бъде 
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№ Предприя-
тие ЗАБЕЛЕЖКА статус МОТИВИ 

прехвърлен ресурса от останалите. Последващо 
удължаване на срока на разрешението следва да бъ-
де осъществено по реда на чл. 114, ал.2 от ЗЕС. 

• Да бъде предложено на тези предприятия да подадат 
заявления за удължаване на срока на разрешението 
по реда на чл. 114, ал.2 от ЗЕС и този нов срок да бъ-
де записан в измененото и допълнено разрешение. 

 


