Приложение към Решение № 205/27.05.2021 г. на КРС
Проект!
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 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.)

§1. Заглавието на Наредбата се изменя по следния начин:
„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”.
§2. В чл. 1 думите „номера, адреси и имена“ се заменят с думите „номерационни
ресурси”.
§3. В чл. 2 думите „номера, адреси и имена“ се заменят с думите „номерационни
ресурси”.
§4. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Текстът на чл. 3 става ал. 1 на същия член и се изменя така:
„(1) Разрешения за ползване на номерационни ресурси се издават на предприятия,
които осъществяват електронни съобщения чрез:
1. обществени електронни съобщителни мрежи за предоставяне на услуги за
гласови съобщения;
2. обществени електронни съобщителни мрежи за предоставяне на електронни
съобщителни услуги, достъпът до които се реализира посредством номера от Националния
номерационен план (ННП).“
2. Създава се нова ал. 2 със следния текст:
„(2) Разрешения за ползване на номерационни ресурси могат да бъдат издавани с
оглед на предоставянето на специфични услуги на предприятия, различни от доставчици
на електронни съобщителни мрежи или услуги при изпълнение на условията на чл. 132а,
ал. 3 от ЗЕС.“
§5. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Текстът на досегашния чл. 4 става ал. 1 на същия член.
2. Създава се нова ал. 2 със следния текст:
„(2) Номерата от ННП се използват на територията на Република България, с
изключение на случаите предвидени в ЗЕС и подзаконовите му нормативни актове или в
актове на международни организации или техни компетентни органи, имащи отношение
към номерационни ресурси.“
§6. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
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1. В ал. 3 след думите „на предприятие по чл. 3“ се поставя запетая и се добавя
„ал. 1“.
2. В ал. 4 думата „телефонни“ се заличава.
3. В ал. 5 думата „телефонни“ се заличава.
§7. В чл. 13, ал. 1 думата „мрежата“ се заменя с думата „мрежи“.
§8. В чл. 15 думата „телефонни“ се заменя с думата „гласови“, а думата „абоната“
се заменя с думата „ползвателя“.
§9. В чл. 15а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „телефонни“ се заличава.
2. В ал. 3 думата „абонатите“ се заменя с думата „ползвателите“, думата
„потребители“ се заменя с думата „ползватели“, а думата „телефонни“ се заличава.
§10. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „телефонни“ се заличава.
2. В ал. 2 думата „потребителя“ се заменя с думите „крайния ползвател“.
3. В ал. 4, думата „телефонни“ се заличава и след думата „услуги“ се добавят
думите „за гласови съобщения“.
4. Текстът на ал. 4, т. 2 се изменя по следния начин:
„2. възможностите на крайните ползватели да ограничат достъпа си както до
отделни типове, така и до всички УДС; начинът за ползване на тези възможности се
включва и в общите условия на договора на предприятието с крайните ползватели.“
§11. Създава се нов член 16а със следния текст:
„Чл. 16a. Негеографски номера от обхвата по чл. 14, ал. 1, т. 5а могат да бъдат
използвани за предоставяне на електронни съобщителни услуги, различни от
междуличностни съобщителни услуги, на цялата територия на Европейския съюз при
спазване на изискванията на чл. 133, ал. 4 и ал. 8 от ЗЕС.“
§12. Текстът на чл. 18, ал. 1, т. 2 се изменя по следния начин:
„2. осигурена възможност за достъп до услугите за крайните ползватели на всички
предприятия, които предоставят обществени услуги за гласови съобщения.“
§13. Заглавието на Глава трета се изменя по следния начин:
„СТРУКТУРА И ФОРМАТ НА НОМЕРАЦИОННИ РЕСУРСИ, КОИТО НЕ СА
ЧАСТ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ НОМЕРАЦИОНЕН ПЛАН”
§14. В заглавието на Глава четвърта думите „номера и адреси“ се заменят с думите
„номерационни ресурси“.
§15. Заглавието на Раздел I от Глава четвърта се изменя по следния начин:
„Първично предоставяне на номерационни ресурси“.
§16. В чл. 30 се правят следните изменения:
2

Приложение към Решение № 205/27.05.2021 г. на КРС
1. В ал. 1 думите „номера и/или адреси за ползване“ се заменят с думите
„номерационни ресурси“.
2. В ал. 4 думите „кодове и адреси“ се заменят с думите „номерационни ресурси“.
§17. В чл. 33 думата „адреси“ се заменя с думите „кодове на точки за
сигнализация“.
§18. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „съгласно чл. 107, т. 3 ЗЕС“ се заменят с думите „на
номерационни ресурси“.
2. В ал. 1, т. 1 думите „фиксирани електронни съобщителни мрежи“ се заменят с
думите „географски номера“.
3. В ал. 1, т. 2 преди думите „мобилни наземни“ се добавят думите „номера в“.
§ 19. В чл. 36, т. 3 думите „номера и адреси” се заменят с думите „номерационни
ресурси“.
§20. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „индивидуално определен ограничен ресурс - номера и/или
адреси“ се заменят с думите „номерационни ресурси“.
2. В ал. 2, т. 4 думите „достъп на крайните потребители до“ се заменят с думите
„свързване на крайни устройства към“.
§21. В чл. 39 се правят следните изменения:
1. Текстът на чл. 39, ал. 1 се изменя така:
„(1) Предприятията подават заявление по реда на чл. 113 от ЗЕС за изменение или
допълнение на разрешение за ползване на номерационни ресурси, в случай че желаят да
им бъде предоставен допълнителен ограничен ресурс. В искането се обосновава
необходимостта от нови номерационни ресурси и се прилага подробна справка за
изпълнение на изискванията за ефективно ползване по чл. 35 на предоставените им в
съответния регион или от съответния вид номера, ако имат такива.“
2. В чл. 39, ал. 2 думите „групи допълнителен индивидуално определен ограничен
ресурс - номера“ се заменят с думите „допълнителни групи номера“.
§22. В чл. 40 думите „номера и/или адреси“ се заменят с думите „номерационни
ресурси“.
§23. В чл. 41, ал. 1 думите „номера и/или адреси“ се заменят с думите
„номерационни ресурси“, а думите „индивидуално определен ограничен ресурс“ се
заменят с думите „номерационни ресурси“.
§24. В чл. 43а се правят следните изменения:
1. Ал. 1 се изменя така:
„(1) Предприятията, получили разрешение да ползват първично предоставени
номера по чл. 31, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6, имат право да ги предоставят вторично за
ползване от крайни ползватели. За номадски услуги, които се предоставят на физически
лица, се предоставят номера след географския код по настоящ адрес на крайния ползвател.
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За номадски услуги, които се предоставят на юридически лица, се предоставят номера
след географски код по адрес на ползване на услугата.“
2. Ал. 2 се изменя така:
„(2) Предприятията, получили разрешение да ползват първично предоставени
номера от обхвати "90" и "118", имат право да ги предоставят вторично само на
юридически лица или еднолични търговци, които не са предприятия по чл. 3. Вторично
предоставяне на номера от тези обхвати на други предприятия не е допустимо.“
§25. В чл. 43б се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2 със следния текст:
„(2) Номера по ал. 1 се предоставят по групи. Не се допуска вторично
предоставяне на отделни номера.“
2. Текстът на сегашната ал. 2 става ал. 3.
3. Сегашната ал. 3 става ал. 4 и възприема следната редакция:
„(4) За случаите по ал. 1 предприятието, на което са първично предоставените
номера, изпраща до комисията копие от договора за вторично предоставяне, в който
изрично са посочени групите от номера, които са вторично предоставени и датата, от
която номерата могат да бъдат използвани съгласно ал. 3. Информация до комисията се
изпраща и в случаите, при които групи вторично предоставени номера се връщат на
предприятието, на което са първично предоставени.“
4. Сегашната ал. 4 става ал. 5 и възприема следната редакция:
„(5) Информацията по ал. 4 се предоставя на комисията в 14-дневен срок от
вторичното предоставяне на групите от номера или от връщането им на предприятието, на
което са първично предоставени. В случай на непълнота на информацията, комисията
уведомява предприятието, като му дава 7-дневен срок да отстрани непълнотите.“
§26. В чл. 43в, ал. 1 думите „индивидуално определен ограничен ресурс“ се
заменят с думите „номерационни ресурси“.
§27. В чл. 44, ал. 2 думите „индивидуално определен ограничен ресурс –номера“
се заменят с думите „номерационни ресурси“.
§28. В чл. 45, ал. 3 думата „от“ се заменя с думата „на“.
§29. В член 46 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 1 след думите „което иска резервиране“ се поставя точка и запетая и
останалата част се заличава.
2. В ал. 2, т. 2 се заличава.
3. В ал. 2, т. 3 се заличава.
§30. Заглавието на Раздел IV на Глава четвърта се изменя по следния начин:
„Изменение на разрешения за ползване на номерационни ресурси. Отнемане на
номерационни ресурси“
§31. В чл. 55 се правят следните изменения:
1. Текстът на ал. 1 се изменя по следния начин:
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„(1) Комисията може да измени разрешението за ползване на ограничен ресурс,
като отнеме част от първично предоставените номерационни ресурси, когато ползването
на номерационните ресурси или вторичното предоставяне на номера се извършва в
несъответствие с нормативно установените изисквания.“.
2.
В ал. 4 думите „номера и/или адреси“ се заменят с думите „номерационни
ресурси“.
§32. В §1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В т. 2 след думите „Блок от номера“ се добавят в скоби думите „Обхват от
номера“.
2. В т. 3 думите „индивидуално определен ограничен ресурс“ се заличават.
3. В т. 4 думата „предприятието“ се заменя с думата „предприятие“.
4. В т. 19б първото изречение се изменя по следния начин:
„Номадска услуга" - обществена услуга за гласови съобщения, която не е свързана
с конкретно физическо местоположение. “
5. Текстът на т. 25 се изменя по следния начин:
„25. "Първично предоставяне на номерационни ресурси" е дейност, осъществявана
от комисията, по издаване на разрешение на предприятие за ползване на номерационни
ресурси, като му дава право да ги ползва за собствени нужди и за предоставяне на
електронни съобщителни услуги.“
6. В т. 28 думата „абонат“ се заменя с думата „ползвател“.
7. В т. 31 думата „абонат“ се заменя с думите „краен ползвател на услуга за
гласови съобщения“.
Заключителна разпоредба
§33. Тази наредба е приета с Решение № …../….2021 г. на основание чл. 133а от
Закона за електронните съобщения.
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