
К О М И С И Я З А  Р Е Г У Л И Р А Н Е  Н А  С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А 

 

РЕШЕНИЕ № 353 

от 27 октомври 2022 г. 

 

 

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

електронните съобщения, 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

 

РЕШИ: 

 

      1. Приема проект 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 номерационни ресурси 

(Обн. ДВ. бр.64 от 17 август 2010 г.), съгласно приложението към настоящото решение. 

      2. Открива процедура за обществено обсъждане по реда на чл. 36 от Закона за 

електронните съобщения. Проектът по т. 1 да се публикува на интернет страницата на 

Комисията за регулиране на съобщенията и на Портала за обществени консултации. 

      3. Определя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на съобщението за 

откриване на процедура за обществено обсъждане, в който заинтересованите лица могат 

да представят писмени становища по изготвения проект. 

 

      Мотиви: 

 

      Комисията за регулиране на съобщенията (КРС/Комисията) е независим 

регулаторен орган, в чиито правомощия попадат предоставянето за ползване, 

резервирането и отнемането на номерационни ресурси, както и контролиране 

използването на националните номерационни ресурси. Съгласно чл. 133а от Закона за 

електронните съобщения, правилата за ползване, разпределение и процедурите по 

първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на 

номерационни ресурси се определят с наредба на Комисията след провеждане на 

обществено обсъждане по чл. 36, която се обнародва в "Държавен вестник". 

Предвид нуждата от създаване на правна уредба, регулираща съществуващите 

обществени отношения, се изготви проект на наредба за изменение 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. 

С проекта се предлагат следните изменения: 

Предлага се създаването на нова алинея 3 на чл. 3, с която се регламентира 

възможност за издаване на разрешения за ползване на номерационни ресурси 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. Според спецификата на мрежата, предоставяните услуги 



и обменяните съобщения с обществените мрежи, в разрешенията ще бъдат определяни 

условия на ограничения в ползването на ресурсите. Във връзка с предложението се 

отменя алинея 4 на чл. 30. 

Членове 42 и 56 се допълват с разпоредби, с които се регламентира 

предоставянето на групи номера в случай на отпадане на доставчик от домейна на 

негеографски номера, чрез които се предоставят услуги в мобилна мрежа. С посоченото 

изменение се създава яснота и предвидимост за предприятията, като се отчита и 

интересът на потребителите от запазване на ползваните от тях номера. 

С посочените изменения се цели ефективно използване на ограничения ресурс – 

номера, както и създаване на възможност за издаване на разрешения на предприятия, 

които осъществяват електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за 

собствени нужди, в случаите, в които се изисква мрежата им да бъде свързана с 

обществена електронна съобщителна мрежа.  

Предложените изменения и допълнения в проекта 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 номерационни ресурси не изискват допълнителни финансови средства. 

Очакваните резултати са подобряване на възможностите за предоставяне, 

управление и контрол на ефективното използване на номерационните ресурси, както и 

удовлетворяване нуждата от навременно регулиране на обществените отношения. 

Проектът не противоречи на националното законодателство и правото на 

Европейския съюз и съответства на Директива (EС) 2018/1972 на Европейския парламент 

и на Съвета от 11 декември 2018 г. за установяване на Европейски кодекс за електронни 

съобщения. 

В тази връзка, КРС открива процедура за обществено обсъждане на проекта 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 номерационни ресурси. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 (Иван Димитров) 

 

  

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:  

 (Станислава Йорданова) 

  

  

Директор на дирекция „Правна“  

 (Мария Бончева) 

 


