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Изх. номер 1290/27.06.2021 До  
 Г-н Иван Димитров 
 Председател на  
 Комисия за регулиране на
 съобщенията 
 Ул. Гурко №6, София  
 
 
 
Относно: Обществено обсъждане по Решение № 226 от 24.06.2021 на Комисия 
за регулиране на съобщенията 
 
 
Уважаеми господин Димитров, 
 
С настоящата кореспонденция изпращаме нашето становище във връзка с 
обществено обсъждане по Решение № 226 от 24.06.2021. 
 
По член 14 
Считаме, че няма техническо ограничение при нито един от доставчиците 
номерата да бъдат пренасяни на блокове по 10. Следва да бъде предоставена 
възможност на потребителите да извършат преносимост към друг доставчик 
само на исканите от тях телефонни номера, а останалите да останат активни 
към съществуващия доставчик или  деактивирани – по желание на 
потребителя. Ограничението за блокове по 10 номера е ефективна пречка за 
осъществяването на преносимост. 
 
По член 22 ал. 1 
Следва да бъде предвидена опция ползвателя на номера да прехвърли 
използването му към друг потребител. 
 
Предлагаме следната редакция: 
 
Даряващият доставчик, съответно държателя на обхвата от номера, в случаите 
в които са различни, както и вторичния доставчик, не могат да предоставят 
пренесен номер на друг краен ползвател, освен в случаите на отправено 
писмено искане от ползвателя на номера. 
 
По член 22 ал. 2 
Предлагаме приемащия доставчик да връща номера към държателя на обхвата 
от номера в срок до 35 дни след прекратяване на договора. Предложението ни 
е във връзка с коментара ни по чл. 22 ал. 3.  
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По член 22 ал. 3 
Предлагаме номерът да се пази в срок от 30 дни след прекратяване на 
договора при последния доставчик на услугата. Държателя на обхвата от 
номера няма да има информация, дали крайният ползвател се е променил и 
кой е последният пълноправен такъв. 
 
По член 23. 
Моля за допълнителна информация и разяснение по процедурата „пренасяне 
чрез предоставяне по ефира“. Предлагаме да бъде точно дефинирано за кой 
номерационен ресурс ще се използва. 
 
По член 46 
Считаме, че таксата за администриране трябва да отпадне или да бъде 
значително намалена, при условие, че е премахната възможността приемащите 
доставчици да таксуват крайните ползватели при пренасяне на номер. Следва 
да се отбележи, че съответната такса в сегашния й размер е значителна пречка 
за осъществяване на преносимост, когато ползвателя има предоставени голям 
брой географски номера.  
 
По член 47 
По наше мнение цената на трафичната услуга „транзит към пренесен номер”, 
трябва да бъде определена от Комисията, съгласно процедурите в чл. 48. Не 
считаме, че цената трябва да бъде определена от доставчиците, тъй като 
различните такива имат напълно разнопосочни интереси. 
 
По Преходни и Заключителни разпоредби 
Предлагаме срокът за изготвяне и подписване на процедурата по чл. 31, ал. 1 
да бъде увеличен от 2 на 4 месеца. Процесът на изготвяне и съгласуване би 
отнел значително време с оглед на необходимите промени. 
 
 
 
С уважение: 
 

 

 
 
Иван Андреев 
Изпълнителен Директор 
 „Голд Телеком България” АД 


