
 

 

 

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 № 722  

от 18 ноември 2014 г.  
 

За изменение и допълнение на Функционални спецификации за осъществяване на преносимост 
на негеографски номера при промяна на доставчика, предоставящ съответната услуга (Обн. ДВ. бр.4 от 
16 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.26 от 6 Април 2010г., изм. ДВ. бр.34 от 29 Април 2011г., изм. ДВ. бр.74 от 28 
Септември 2012г.)  
 На основание чл. 134, ал. 3 от Закона за електронните съобщения, 
 

 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

 

РЕШИ: 

 

§ 1. Член чл. 2, ал. 2 се изменя, като се създава нова т. 4 със следното съдържание:  
„4. 430 - код за достъп до услуги, при които се използва комуникация Машина - Машина (М2М).” 

 

Заключителни разпоредби към решение № 722/18.11.2014 г. на КРС за изменение и допълнение на 
Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на негеографски номера при 

промяна на доставчика, предоставящ съответната услуга 

 

§ 2. В срок до 6 месеца от обнародване на Решение № 722 от 18.11.2014 г. на комисията за 
изменение и допълнение на Функционалните спецификации в "Държавен вестник" доставчиците са 
задължени да осигурят преносимост на номерата съобразно направените изменения във 
Функционалните спецификации. 

§ 3. В срок до 3 месеца от обнародването на Решение № 722 от 18.11.2014 г. на комисията за 
изменение и допълнение на Функционалните спецификации в "Държавен вестник" доставчиците се 
задължават да изготвят, подпишат и внесат в комисията изменена процедура по чл. 24, ал. 1, съобразно 
нововъведените изисквания във Функционалните спецификации.  

§ 4. В срок до две седмици от подписване на процедурата по чл. 24, ал. 1 доставчиците следва да 
изменят общите си условия за взаимоотношения с потребителите в съответствие с направените 
изменения във Функционалните спецификации.  

§ 5. Решението е прието на основание чл. 134, ал. 3 от Закона за електронните съобщения и 
влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                            (д-р Веселин Божков) 
 
            

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
                               (Мирослава Тодорова) 


