
 

ТАБЛИЦА 

С ПОСТЪПИЛИТЕ В КРС СТАНОВИЩА ПО 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 (НАРЕДБА №1)“ 

 (процедура открита с решение на КРС № 205 от 27.05.2021 г.)  

 

№ 
ЗАИНТЕРЕСО-

ВАНО ЛИЦЕ 
СТАНОВИЩЕ СТАТУС МОТИВИ 

ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ 

1 
„А1 

България“ 
ЕАД 

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. 

- 

Забележката е обща и не се отнася до проекта за 
изменение и допълнение на  Наредбата. 

КРС ще изрази становище по Делегирания 
Регламент, но то не е обект на процедурата за 
обществено обсъждане на Наредба №1. 

КОНКРЕТНИ ЗАБЕЛЕЖКИ 

2 
„А1 

България“ 

ЕАД 

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. 

Не се 
приема  

Текстът, който е визиран в забележката е 
действащ и не е част от измененията и 
допълненията, които са подложени на обществено 
обсъждане. 

Посоченият 6 месечен срок, в който номер не се 
използва отново след връщането му при държателя 
на обхвата, не е свързан със запазването правото за 
пренасяне на номер след прекратяване на договор 
от краен ползвател. В разпоредбата не се съдържа 
задължението от  чл. 134, ал. 6 от ЗЕС. 

 Този срок е определен, за да се осигури 
достатъчно време между използването на номера от 
един ползвател и предоставянето на същия номер на 
друг. Целта е да се намали вероятността за 
обезпокоителни повиквания към новия ползвател, 
при които се търси предишния ползвател. 


