
 

 

                                                                                                                                            Проект! 

 

                                                      Приложение към Решение № 353 от 27.10.2022 г. на КРС 

 

               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 номерационни ресурси (Обн. ДВ. 

бр.64 от 17 август 2010г., изм. ДВ. бр.12 от 8 февруари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.74 от 28 

септември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 28 март 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.91 от 24 

ноември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.10 от 1 февруари 2019г., изм. ДВ. бр.36 от 3 май 2019г., 

изм. ДВ. бр.20 от 10 март 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.64 от 3 август 2021г.) 

 

 

§1. В чл. 3 се създава нова ал. 3 със следното съдържание: 

„(3) Разрешения за ползване на номерационни ресурси могат да бъдат издавани и на 

предприятия, които осъществяват електронни съобщения чрез електронни съобщителни 

мрежи за собствени нужди, когато се изисква мрежата им да бъде свързана с обществена 

електронна съобщителна мрежа при условия на ограничения в ползването, определени в 

разрешението.“ 

 

§2. Член 30, ал. 4 се отменя. 

 

§3. В чл. 42, ал. 1 се допълва с второ изречение със следното съдържание: 

 

„В случай на отказ от ползване на блок от национално значими номера след национален код 

за достъп до цифрова мобилна наземна електронна съобщителна мрежа, пренесените номера 

се предоставят в групи по 1 000, като всички групи от блока с еднаква първа цифра след 

кода за достъп се предоставят на едно предприятие.“ 

 

§4. Член 56, ал. 1 се допълва с второ изречение със следното съдържание: 

„В случай че с разрешението е предоставен за ползване блок от национално значими номера 

след национален код за достъп до цифрова мобилна наземна електронна съобщителна 

мрежа, пренесените номера се предоставят в групи по 1 000, като всички групи от блока с 

еднаква първа цифра след кода за достъп се предоставят на едно предприятие.“ 

 

                                                                   Заключителна разпоредба  

§5. Тази наредба е приета с Решение № …../….2022 г. на основание чл. 133а от Закона за 

електронните съобщения. 

 

 


