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        Изх.№: 1222 /12.09.2018                                         До 
                                                                                 РОСЕН ЖЕЛЕВ 
                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
                                                                                 КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ  
                                                                                 НА СЪОБЩЕНИЯТА 
                                                                                 гр. СОФИЯ п.к.1000 
                                                                                 ул. „Гурко” №6 
                                                    
 
Относно: Решение № 271 от 19.07.2018 г., на Комисията за регулиране на 
съобщенията 
  

 Уважаеми г-н Желев, 
 
С Решение № 271 от 19.07.2018 г., Комисията за регулиране на съобщенията 
откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение 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. В тази връзка бихме искали да изразим позицията на „Голд Телеком 
България“ АД по проекта на решението. 
 
Позиция по цени за разговори към „персонален номер“ 
В проекта на решението се предвижда разговорите към „персонален номер“ да 
бъдат на цена равна на цената за обаждания към географски или мобилни 
номера. Следва да се отбележи, че цените на едро между предприятията за 
обаждания към „персонални номера“ са значително (до 20 пъти) по-високи от 
цените на едро за терминиране към географски номера. Например при 
обаждания към „0700“ номер от фиксиранта мрежа на БТК ЕАД се заплаща 
стандартна цена на едро от 0.03 лв. От друга страна цената за национални 
повиквания към географски номера е 0.0015 лв. Не виждаме как при такава 
разлика в цените на едро, обажданията за крайните потребители към “0700“ 
номера биха могли да се таксуват по идентичен начин с разговорите към 
географски номера. 
 
Също така, не виждаме резон предприятието предоставящо „0700“ номера да 
информира крайния клиент, обаждащ се към съответния номер, за цената на 
обаждането. Считаме, че това е достатъчно добре регламентирано, като в 
ценовата листа на всеки клиент е упомената цената за изходящи обаждания 
към „0700“ номера. 
 

С уважение: 
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Иван Андреев 
Изпълнителен Директор 
 „Голд Телеком България”АД 
 


