
Мотиви към проект на Функционални спецификации за преносимост на 
географски номера при промяна на доставчика на фиксирана телефонна услуга 
и/или при промяна на адреса в рамките на един географски национален код за 

направление 
 

С проекта на Функционални спецификации за преносимост на географски 
номера при промяна на доставчика на фиксирана телефонна услуга и/или при промяна 
на адреса в рамките на един географски национален код за направление се цели  да се 
постигне яснота в правилата за преносимост, както по отношение на доставчиците, така 
и по отношение на потребителите 
 Съгласно разпоредбата на чл. 134, ал. 1, т. 1 от Закона за електронните 
съобщения (ЗЕС) предприятията, предоставящи фиксирана телефонна услуга следва да 
осигуряват възможност на своите абонати да запазят номерата си при промяна на 
доставчика на фиксирана телефонна услуга и/или при промяна на адреса в рамките на 
един географски национален код за направление. По силата на § 6, ал. 1 от Преходните 
и Заключителни разпоредби на ЗЕС това задължение е в сила и следва да се изпълнява 
считано от 01.01.2009 г. 
 Съгласно разпоредбата на чл. 134, ал. 3 от ЗЕС преносимостта на географските 
номера се реализира въз основа на правила, определени във функционални 
спецификации, които се приемат от Комисията .  

Във връзка с тези свои правомощия, с настоящия проект Комисията определя 
техническите правила, процедурата и принципите за разплащане при осъществяване на 
преносимост. Уреждат се основните права и задължения на предприятията, както и 
критериите за участието им в процеса на преносимост. Определят се основанията, при 
които е възможен отказ за удовлетворяване на заявка за преносимост както от 
приемащото, така и от даряващото предприятие, като по този начин се защитават в 
максимална степен интересите на потребителите. С цел защита интересите на 
потребителите се въвежда изрично правило за прилагането от предприятията на 
идентичен предупредителен сигнал при свързване на потребител с пренесен номер. 
Определят се и сроковете, в рамките на които следва да бъде реализирана 
преносимостта. Регламентират се и принципите при ценообразуване, които следва да 
бъдат спазвани от предприятията. Проектът съдържа и други относими правила и 
процедури, които имат за цел да се определят ясни условия за реализирането на 
преносимостта.  
  
 


