
К О М И С И Я  З А  Р Е Г У Л И РА Н Е  Н А  С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А 
 
 
 

 РЕШЕНИЕ № 623  
 от 11 септември 2014 г. 

 
На основание чл. 134, ал. 3, във връзка с чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от Закона за електронните 

съобщения  
 
 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 
 

РЕШИ: 
 

І. Приема проект на решение за изменение и допълнение на Функционалните спецификации за 
осъществяване на преносимост на негеографски номера при промяна на доставчика, предоставящ 
съответната услуга съгласно приложението към настоящото решение.  
ІІ. Открива процедура за обществено обсъждане по реда на чл. 36 от Закона за електронните 
съобщения. Проектът по т. І и мотивите за изготвянето му следва да се публикуват на страницата 
на Комисията за регулиране на съобщенията в интернет. Съобщение за откриване на процедурата 
да се публикува в един национален ежедневник.  
ІІІ. Определя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на съобщението за откриване на 
процедура за обществено обсъждане на проекта по т. I в национален ежедневник, в който 
заинтересованите лица могат да представят писмени становища по изготвения проект.  
 

Мотиви:  
С решение № 2186 от 06.12.2012 г. КРС прие изменение на Националния номерационен 

план (ННП), при което се създаде номерационен обхват с код „430” - за достъп до услуги, при 
които се използва комуникация Машина - Машина (М2М). Изменението на ННП влезе в сила след 
публикуването му в Държавен вестник – бр.103 от 28.12.2012 г.  

Съгласно § 29 от Преходните и Заключителни разпоредби  към 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, номерата за този 
вид услуги могат да бъдат предоставяни от 01.01.2013 г., като задължението за използването им 
влиза в сила от 01.01.2014 г. Към момента номера след код „430” са предоставени на „Мобилтел” 
ЕАД, „Българска Телекомуникационна Компания” ЕАД и „Космо България Мобайл” ЕАД.  

Съгласно чл. 134, ал. 1, т. 2 от Закона за електронните съобщения, предприятията 
предоставящи обществени електронни съобщителни услуги чрез използване на номера от ННП, 
осигуряват възможност за преносимост на номерата, като абонатите могат да запазват 
негеографския номер при промяна на предприятието, предоставящо съответната услуга.  

Предвид изложеното Комисията за регулиране на съобщенията открива процедура за 
обществено обсъждане на проект за изменение и допълнение на Функционалните спецификации 
за преносимост на негеографски номера при промяна на доставчика, предоставящ съответната 
услуга.  
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