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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 № 26 

от 17 януари 2019 г. 

 

 

 

За приемане 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 17.08.2010 г.). 

  На основание чл. 133а и чл. 30, т. 9 от Закона за електронните съобщения, 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

 

 

РЕШИ: 

 

 

§1. В чл. 11 се създават нови ал. 4, 5 и 6 със следния текст: 

„(4) Чрез номера след кодовете по ал. 1 могат да се предоставят и номадски телефонни услуги 

на територията на Република България. Предприятията, които имат намерение да предоставят услуги с 

номадски характер, следва да уведомят за това комисията.  

(5) Предприятията предоставят номадски телефонни услуги след потвърждение от „Национална 

система 112” в Министерство на вътрешните работи на възможността за приемане и обработване на  

географски координати на адреса на повикването, което представят на комисията. 

 (6) Не се допуска предоставяне на услугите по ал. 4 при използване на мобилен достъп до 

интернет.“. 

 

§2. В чл. 13, ал. 1, т. 3 след думите „виртуални мобилни оператори (MVNO)“ се добавят думите 

„или на платформи за виртуални мобилни оператори (MVNE)“. 

 

§3. Създава се нов чл. 15а със следния текст: 

„Чл. 15а. (1) За разговор с номера по чл. 14, ал. 1, т. 6 се прилага цена, която не надвишава 

цената за разговор с номера след кодовете по чл. 11, ал. 1 или чл. 13, ал. 1, съгласно абонаментния план 

или приложимата тарифа за предплатени телефонни услуги. 

(2) В случаите, когато се предлагат абонаментни планове и предплатени планове за телефонни 

услуги с пакет от включено време за разговори с номера след кодовете по чл. 11, ал. 1 и/или чл. 13, ал.1, 

разговорите с номерата по чл. 14, ал. 1, т. 6 се включват в пакета. След изчерпване на включеното в 

пакета време за разговори се прилагат цените по ал.1. 

(3) Предприятията, които предоставят вторично номера по чл. 14, ал. 1, т. 6, задължават 

абонатите на услугата „персонален номер” да уведомяват по подходящ начин крайните потребители, че 

при повиквания към тези номера няма допълнително таксуване и се прилагат цените, съгласно 

абонаментния план или приложимата тарифа за предплатени телефонни услуги.“. 
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§4. В чл. 20, ал. 1, т. 2 след думите „(MNC), определящ мобилната електронна съобщителна 

мрежа“ отпадат думите „на абоната“ и се добавя запетая, последвана от думите „мрежата на виртуален 

мобилен оператор (MVNO) или мрежата на платформа за виртуални мобилни оператори (MVNE)“. 

  

§5. Чл. 28 се отменя. 

§6. Чл. 29 се отменя. 

§7. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1, т. 3 думите „т. 3“ се заменят с думите „т. 2“. 

2. В ал. 1, т. 4 след думите „мрежи на виртуални мобилни оператори (MVNO)“ се добавят 

думите „или платформи за виртуални мобилни оператори (MVNE)“ и думите „т. 4“се заменят с думите 

„т. 3“. 

 

§8. В чл. 32, т. 1 след думите „мрежи на виртуални мобилни оператори (MVNO)“ се добавя 

запетая и думите „мрежи на платформи за виртуални мобилни оператори (MVNE)“. 

 

§9. В чл. 34 след думите „мрежи на виртуални мобилни оператори (MVNO)“ се добавят думите 

„или на платформи за виртуални мобилни оператори (MVNE)“. 

 

§10. В чл. 35, ал. 1, т. 2 след думите „мрежи на виртуални мобилни оператори (MVNO)“ се 

добавят думите „или мрежи на платформи за виртуални мобилни оператори (MVNE)“. 

 

§ 11. В чл. 37, ал. 4 се заличават думите „в два екземпляра“. 

 

§12. Чл. 38 се отменя. 

 

§13. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Ал. 2 се изменя така: 

„(2) При мотивирано искане се допуска предоставяне на групи допълнителен индивидуално 

определен ограничен ресурс - номера без да са изпълнени критериите по чл. 35, ал. 1.“ 

2. Създава се нова ал. 3 със следния текст: 

„(3) Изискванията за ефективно ползване на ресурса, предоставен по реда на ал.2, следва да 

бъдат изпълнени до подаване на искане по реда на ал. 2 за допълнителен ресурс от същия вид.“ 

 

§14. Чл. 43а, ал. 1 се допълва с второ и трето изречение със следния текст: 

„За номадски телефонни услуги, които се предоставят на физически лица, се предоставят 

номера след географския код по настоящ адрес на крайния потребител. За номадски телефонни услуги, 

които се предоставят на юридически лица, се предоставят номера след географски код по адрес на 

ползване на услугата.“. 

 
§15. В глава четвърта „Правила и процедури по предоставяне за ползване, резервира и отнемане 

на номера и адреси“ се отменя Раздел III „Отказ за предоставяне на номера и адреси“. 

 

§16. Чл. 54 се отменя. 

 

§17. В допълнителната разпоредба на §1 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Създава се нова т. 3а със следния текст: 

„3а. „Платформа за виртуални мобилни оператори“ (Mobile Virtual Network Enabler - MVNE) - 
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предприятие, което предоставя достъп на виртуални мобилни оператори (MVNO) до необходимата 

мрежова инфраструктура и свързаните с нея услуги, като осигуряване на мрежови елементи, 

оперативната поддръжка, администриране и др., за да им даде възможност  да предлагат услуги на 

своите клиенти.“ 

2. В т. 19а след думите (MVNO) се добавят думите „или на платформа за виртуални мобилни 

оператори (MVNE)“. 

3. Създава се нова т. 19б със следния текст: 

„19б. „Номадска телефонна услуга“ – обществена телефонна услуга, която не е свързана с 

конкретно физическо местоположение. Характеризира се с предоставяне само в определени зони (точки 

за достъп) и липса на услугата между зоните. При тази услуга не се допуска поддържане на вече 

изграден разговор при преход от една зона на обслужване към друга – известна като хендовър 

(handover).“ 

 

Преходни и заключителни разпоредби 

 

§18. Тази наредба се приема на основание чл. 133а от Закона за електронните съобщения. 

 

§19. Разпоредбата на чл. 15а влиза в сила три месеца от деня на обнародването и се прилага за 

договори, сключени след влизането на разпоредбата в сила, и за предплатени услуги, за които 

потребителят е предплатил сума след влизането на разпоредбата в сила. 

 

§20. В Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения (Обн. ДВ. 

бр.24 от 4 Март 2008г., изм. ДВ. бр.102 от 28 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.63 от 7 Август 2009г., изм. 

ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 17 Август 

2012г., изм. и доп. ДВ. бр.4 от 14 Януари 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 15 Юли 2016г., изм. и доп. ДВ. 

бр.90 от 10 Ноември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.90 от 30 Октомври 2018 г.)  чл. 45, ал. 3, т.1 се отменя. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 (Иван Димитров) 

 

 

 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

 

 (Кристина Хитрова) 

 

 

 
 


