
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 № 426 

от 14.12.2022 г. 

 

  На основание чл. 37, ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 7 от Закона за електронните 

съобщения, 

 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

РЕШИ: 

 

1. Приема проект на Регулаторна политика за ползването на номерационни 

ресурси за осъществяване на електронни съобщения, съгласно приложението към 

настоящото решение.  

2. Открива процедура за обществени консултации на проекта по т. 1. Съобщение 

за предстоящите обществени консултации, съдържащо реквизитите по чл. 37, ал. 3 от Закона 

за електронните съобщения, да се публикува на страницата на Комисията за регулиране на 

съобщенията в интернет.   

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

за откриване на процедурата за обществени консултации, в който заинтересованите лица 

могат да представят писмени становища по изготвения проект.   

     

 

Мотиви: 

Съгласно чл. 30, ал. 1, т. 7 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), Комисията за 

регулиране на съобщенията (КРС) изготвя, приема и актуализира регулаторна политика за 

ползването на номерационни ресурси за осъществяване на електронни съобщения. 

Регулаторната политика определя основните цели, механизми и подходи за управление и 

ползване на номерационните ресурси при развитие на електронните мрежи и услуги. 

Съгласно чл. 37, ал. 1 от ЗЕС, преди приемане на решение по важни въпроси от 

обществена значимост за развитие на електронните съобщения комисията провежда 

обществени консултации. Процедурата започва с публикуване на съобщение за 

предстоящите обществени консултации на страницата на Комисията в интернет. В 

съобщението задължително се посочва въпросът, който е поставен за обсъждане, мястото, 

откъдето заинтересованите лица могат да получат позицията на комисията по поставения за 

http://www.crc.bg/


обсъждане въпрос, причините, които мотивират позицията на комисията, както и срок, не 

по-кратък от 30 дни, в който могат да се представят писмени становища 

От страна на КРС се изготви проект на Регулаторната политика за ползването на 

номерационни ресурси за осъществяване на електронни съобщения, като предвид 

разпоредбата на чл. 37, ал. 1 от ЗЕС ще се проведат обществени консултации на проекта.  

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 (Иван Димитров) 

 

  

  ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:  

 (Станислава Йорданова) 

  

  

Директор на дирекция „Правна“:  

 (Мария Бончева) 

 


