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РЕШЕНИЕ № 104 

 
                                                         от 27 януари 2011 г. 

 
 
 
 
 
 

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

 
 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 
 

РЕШИ 
 
 

1. Приема проекти на решения за изменение на: 
1.1. Функционалните 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 (обн., ДВ, бр. 96 от 07.11.2008 
г., в сила от 07.11.2008 г., изм. и доп., бр. 26 от 06.04.2010 г., изм. бр. 67 от 27.08.2010 г., изм. 
бр.94 от 30.11.2010г.); 

1.2. Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на 
национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна 
услуга (ФСМ) (приети с Решение № 1477 от 20.12.2007 г. на КРС, обн., ДВ, бр. 8 от 
25.01.2008 г., в сила от 25.01.2008 г., изм. и доп., бр. 26 от 7.04.2009 г., в сила от 7.04.2009 г., 
попр., бр. 34 от 8.05.2009 г., изм. и доп., бр. 26 от 6.04.2010 г., в сила от 06.04.2010 г.); 

1.3. Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на 
негеографски номера при промяна на доставчика, предоставящ съответната услуга (ФСН) 
(приети с Решение № 2426 от 19.12.2008 г. на КРС, обн., ДВ, бр. 4 от 16.01.2009 г., в сила от 
16.01.2009 г., изм. и доп., бр. 26 от 6.04.2010 г., в сила от 06.04.2010 г.), 

 съгласно приложенията към настоящото решение. 
 2. Открива процедура за обществено обсъждане на проектите по т. 1, по реда на чл. 
36 от Закона за електронните съобщения. Проектите по т. 1 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. 
 3. Определя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване на съобщението за 
откриване на процедура за обществено обсъждане на проектите по т. 1 в национален 
ежедневник, в който заинтересованите лица могат да представят писмени становища по 
изготвения проект. 
  
 Мотиви: Предприятията, които имат задължение да осигурят преносимост на 
номера, следва да изградят и поддържат Общата информационна база данни (ОИБД) за 
пренесените номера. Срокът за изграждане на ОИБД е предвиден съответно в § 4. от  
Преходните и заключителни разпоредби на Функционалните 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 (ПЗР 
на ФСГ), § 2. от  ПЗР на Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост 
на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна 
телефонна услуга (ФСМ) и § 3. от  ПЗР на Функционалните спецификации за 
осъществяване на преносимост на негеографски номера при промяна на доставчика, 
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предоставящ съответната услуга (ФСН). Съгласно посочените  разпоредби срокът за 
изграждането на ОИБД е 6 (шест) месеца, считано от въвеждането на процедурата за 
преносимост на номерата чрез подаване на заявление само до приемащия доставчик и в 
трите вида преносимост на номерата. С оглед датата на стартиране на процеса на 
преносимост чрез подаване на заявление само при приемащ доставчик, срокът за 
въвеждане на ОИБД изтича на 06.02.2011 г. 
  С писмо с изх. № 12-01-7002/14.12.2010 г. Комисията за регулиране на съобщенията 
(КРС, Комисията) поиска информация от предприятията относно готовността им за 
изграждането на ОИБД.  

С писма с вх. №№ 12-01-7002/22.12.2010 г. от „Мобилтел” ЕАД, 12-01-
7002/23.12.2010 г. от „Българска телекомуникационна компания” АД, 12-01-7002/27.12.2010 г. 
от „Космо България Мобайл” ЕАД, 12-01-7002/23.12.2010 г. от „Транс Телеком” АД, 12-01-
7002/22.12.2010 г. от „Ай Ти Ди Нетуърк” АД, 12-01-7002/27.12.2010 г. от „Вестител БГ” АД, 
12-01-7002/23.12.2010 г. от „Глобал Комюникейшън Нет” АД, 12-01-7002/21.12.2010 г. от 
„Варна Нет” ООД, 12-01-7002/21.12.2010 г. от „Голд Телеком” АД, 12-01-7002/22.12.2010 г. от 
„Нет Ис Сат” ООД, 12-01-7002/23.12.2010 г. от „Източна телекомуникационна компания” АД, 
12-01-7002/23.12.2010 г. от „СКАТ ТВ” ООД, 12-01-7002/22.12.2010 г. от „Интербилд” ООД, 12-
01-7002/21.12.2010 г. от „Телеком 1” ООД, 12-01-7002/21.12.2010 г. от „Нетфинити” ЕООД, 12-
01-7135/27.12.2010 г. от „Спектър Нет” АД и 12-01-7136/27.12.2010 г. от „Орбител” ЕАД, част 
от предприятията предоставиха поисканата информация и изразиха своите становища 
относно въвеждането на ОИБД. 
 В постъпилите становища се посочват следните проблеми, свързани с въвеждането 
на ОИБД: голяма финансова тежест и липса на съгласие относно разпределянето на 
разходите, свързани с въвеждането и поддръжката на ОИБД, както и допълнителното 
усложняване на процесът на преносимост с въвеждането на ОИБД. Посочва се, че към 
настоящия момент процесът по преносимост е технически обезпечен, липсата на ОИБД не 
оказва влияние върху преносимостта и не съществуват проблеми, свързани с 
маршрутизацията на повикванията. Правят се и следните предложения: въвеждането на 
ОИБД да се трансформира от задължение в право на предприятията, като въвеждането и 
да става по тяхна инициатива, КРС да посредничи при определяне на условията за 
финансиране на изграждането и поддръжката на ОИБД. 
 
 След анализ на постъпилите от предприятията становища, КРС изразява 
становище, че към настоящия момент процеса на обмен на информация между 
предприятията, относно пренесените номера, е технически обезпечен и не са налице 
проблеми с оглед маршрутизация на повиквания към пренесени номера.   
 Към момента липсата на ОИБД не затруднява обмена на информация между 
предприятията, тъй като броят на пренесени номера не е голям и не се наблюдава 
тенденция на бързо увеличаване на броя на пренесени номера. Към 01.12.2010 г. в 
мобилните мрежи са пренесени номера, съставляващи 0,95 % от общия брой активни 
абонатни номера, а във фиксираните мрежи пренесените номера съставляват 2 % от общия 
брой активни абонатни географски номера.  

С оглед посоченото, Комисията приема, че отмяната на разпоредбите от 
Функционалните спецификации, относими към изграждане и поддържане на ОИБД няма да 
засегне процеса на преносимост, както и интересите на предприятията и крайните 
потребители. 

 
 Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от пред Върховния 
административен съд. 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                               (д-р Веселин Божков) 
 
           ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
                       (Вяра Минчева) 
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