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РЕШЕНИЕ № 683 
 

от 17 юни 2010 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 проект на Решение за изменение 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 (обн., ДВ, бр. 96 от 7.11.2008 г., в сила от 7.11.2008 г., изм. и доп., бр. 26 от 
6.04.2010 г., в сила от 6.04.2010 г.), съгласно приложението към настоящото решение. 

 
 2. Открива процедура за обществено обсъждане по реда на чл. 36 от Закона за 
електронните съобщения. Проектът по т. 1 да се публикува 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 проекта по т. 1 в национален 
ежедневник, в който заинтересованите лица могат да представят писмени становища по 
изготвения проект. 

 
 

Мотиви: Съгласно разпоредбата на чл. 134, ал. 1, т. 1 от Закона за електронните съобщения 
предприятията, предоставящи обществени телефонни услуги, осигуряват възможност на 
своите абонати да запазят  географския номер при промяна на доставчика на фиксирана 
телефонна услуга и/или при промяна на адреса си в рамките на един географски 
национален код за направление. Видно от посоченото, правото на преносимост на крайните 
потребители не следва да бъде ограничавано на  основание техническа невъзможност за 
осигуряване на услугата. Задължените предприятия е необходимо да осигурят всички 
промени в мрежите си с оглед гарантиране правото на преносимост на всеки един краен 
потребител, ползващ географски номер на територията на Република България.   
 Предвид посоченото и с оглед защита на интересите на крайните потребители 
Комисията за регулиране на съобщенията счита, че следва да приеме отмяна на § 3 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 
(Функционалните спецификации). С описаната промяна на Функционалните спецификации 
ще се гарантира правото на преносимост на ползваните географски номера на всички 
крайни потребители и ще се даде възможност предоставяне на услугата в рамките на всички 
географски национални кодове за направление.  
 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                               (д-р Веселин Божков) 
 
 
           ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
                       (Васил Милушев) 
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