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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 № 114 
от 18 март 2019 г. 

 
На основание чл. 36, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 133а и чл. 30, т. 9 от Закона за 

електронните съобщения (ЗЕС), както и на основание чл. 37а от ЗЕС, 
 
 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 
 

РЕШИ: 
 

1. Приема проект на Наредба за изменение на Наредба 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 (Обн., ДВ, бр. 64 от 2010 г.; изм., бр. 12 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 74 от 
2012 г., бр. 28 от 2014 г. и бр. 91 от 2015 г.), обнародвана в ДВ бр. № 10 от 01.02.2019 г., 
съгласно Приложението към настоящото решение.  

2. Открива процедура за обществено обсъждане на проекта по т. 1. Проектът по т. 1 
да се публикува на страницата на Комисията за регулиране на съобщенията в интернет. 
Съобщението 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. 

4.  За откриването на процедурата по т. 2 да бъдат уведомени: 
• Комисия за защита на потребителите; 
• Сдружение „Българска национална асоциация активни потребители”; 
• Сдружение за правна помощ на потребителите; 
• Сдружение „Правен център по проблемите на потребителите”; 
• Сдружение „Обществен гарант - сдружение на потребителите”; 
• Сдружение „Правна клиника за потребители”; 
• Федерация на потребителите в България. 

 
Мотиви: КРС прие Наредба 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 (обн., ДВ, бр. 
64 от 2010 г.; изм., бр. 12 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2012 г., бр. 28 от 2014 г. и бр. 91 
от 2015 г.), обнародвана в ДВ бр. № 10 от 01.02.2019 г. Едно от измененията на наредбата 
включва нов чл. 15а, който да уреди правилата за ползване на номера от обхват „700”. 

След обнародване на наредбата, в КРС постъпиха писма от „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД, 
„ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД и „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ” ЕАД, с които предприятията правят възражения срещу чл. 15а от 
обнародваната наредба.  
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КРС разгледа постъпилите възражения на предприятията и прие, че е необходимо 
да се удължи периодът за прилагане на ал. 2 на чл. 15а от наредбата. Мотивите на КРС за 
изменението са необходимост да се даде повече технологично време на предприятията да 
приведат таксуващите си системи в съответствие с изискванията на разпоредбата. Също 
така, разпоредбата се прецизира, като ще се прилага за всички предплатени услуги, 
независимо от момента на заплащане. С оглед удължения преходен период, предприятията 
ще имат възможност да уведомят потребителите на предплатени услуги за новите правила, 
влизащи в сила след 01.02.2020 г. 

По отношение на ал. 1 и ал. 3 на чл. 15а от наредбата се запазва датата на влизане в 
сила на 01.05.2019 г. По становище на заинтересованите страни, ал. 1 отговаря на 
сегашната практика на операторите. Ал. 3 не изисква допълнително време за изпълнение и 
няма пречка да влезе в сила три месеца след обнародването на наредбата. 

 
На КРС няма да бъдат необходими финансови и други средства за прилагането на 

новата уредба. Същата няма да се отрази на бюджета на КРС.  
Удължаването на периода за прилагане на чл. 15а, ал. 2 не засяга негативно 

операторите, защото им предоставя допълнително технологично време за изпълнението й. 
По отношение на ал. 1 и ал. 3 се запазва първоначално определеният от КРС срок от 3 
месеца след обнародването на наредбата. 

В приложимото европейско законодателство няма изрични разпоредби, приложими 
към определянето на правилата за ползване на номера, които са почти изцяло въпрос на 
национално законодателство. 

 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   
 (Иван Димитров)  
   

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:   
 (Кристина Хитрова)  
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