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ДО 

 

КОМИСИЯТА  

ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

УЛ. „ГУРКО” № 6 

ГР. СОФИЯ – 1000 

 

ОТ 

 

“А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД, ЕИК: 131468980,  

адрес: 1309 София, ул. ”Кукуш” № 1,  

 

На вниманието на: г-н Иван Димитров – председател  

 

Относно: Обществено обсъждане на 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 номера, 

адреси и имена 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИМИТРОВ, 

 

На интернет страницата на Комисията за регулиране на съобщенията е публикуван за 

обществено обсъждане 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 номера, адреси и имена. 

С настоящото бихме искали да представим становището на „А1 България“ ЕАД по 

проекта: 

 

10-00-910 / 02.07.2021
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1. Считаме, че чл. 43. ал. 2 в сегашната редакция на Наредбата следва да се включи в 

измененията като предвиденият срок от 6 месеца стане 1 месец. Мотивите ни за това са 

свързани с разпоредбата на чл. 134 ал. 6 от Закона за електронните съобщения, който 

предвижда срок от един месец за запазване на правото на потребителя да пренесе номера. 

След изтичане на този срок, предприятието е свободно да предостави номера на други 

свой клиент. С оглед това е неясно какви са причините за дългия срок за запазване на 

номера, който е определен от Наредбата, доколкото номерата са ограничен ресурс.  

 

2. Бихме искали да обърнем внимание и на факта, че считано от 01.07.2021 г. влезе в сила 

Делегиран Регламент (ЕС) 2021/654 за определяне на единни максимални цени за 

терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни и фиксирани мрежи. В 

него се посочва, че терминирането към определени негеографски номера попада в 

обхвата на Регламента, а към други – не. Тъй като в публикуваната на обществено 

обсъждане Наредба се описват видовете негеографски номера в страната, както и т.н. 

„номадска услуга“, то считаме, че Комисията следва изрази и обсъди със сектора своето 

виждане относно третирането на гласов трафик към негеографските номера. 

 

 

 

 

С уважение: 

 

Георги Хлибов, 

Пълномощник на изпълнителните директори 

на „А1 България“ ЕАД 
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