
Приложение към Решение № 359/06.08.2015 г. на КРС 
 

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   
Проект! 

 
 

РЕШЕНИЕ № …  
от …………… 2015 г.  

 
За изменение и допълнение 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 
Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.26 от 6 Април 2010г., изм. ДВ. бр.67 от 27 Август 2010г., изм. ДВ. бр.94 
от 30 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.34 от 29 Април 2011г., изм. ДВ. бр.74 от 28 Септември 2012г.). 
 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 
 

РЕШИ: 
 

§1. Чл. 2 се изменя така: 
„Чл. 2 Предприятията, на които са предоставени за ползване географски номера, са 

задължени да предоставят преносимост на своите абонати и потребители”  
§2. Чл. 29 се изменя така: 
 „Чл. 29 Приемащият доставчик е длъжен да използва пренесен номер в съответствие с 

предназначението му, определено в Националния номерационен план, както и в съответствие с 
изискванията на Наредбата по чл. 133а от Закона за електронните съобщения и съгласно 
издаденото му от комисията разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен 
ресурс - номера, за осъществяване на обществени електронни съобщения.“. 

§3. Чл. 38, ал. 4  се изменя така: 
„Чл. 38 (4) В срок до 30 дни от всяка промяна в процедурата и приложенията към нея, 

доставчиците изготвят и предоставят на комисията пълен и актуализиран текст, изготвен на 
български език и подписан от доставчиците.. 

§4. Чл. 38, ал. 6  се изменя така:  
„Чл. 38 (6) Присъединяващото се предприятие е отговорно за изготвяне на 

допълнителното споразумение, подписването му от всички доставчици в домейна и 
предоставянето му на комисията в срок до 9 месеца от получаване на географски номера.” 

§5. Чл. 46б се изменя така: 
 „Чл. 46б. (1) Доставчик отпада от домейна на преносимост: 
1. при отнемане или прекратяване на разрешението за ползване на ограничен ресурс-

номера по реда на чл.117 от ЗЕС. 
2. при отказ от ползване на всички предоставени географски номера. 
(2) Комисията уведомява участниците в домейна за отпадналия доставчик по ал.1 и с 

изключение на случаите по чл.117, ал.2,т.3 от ЗЕС изисква справка от базата данни по чл.34 за 
пренесените в тяхната мрежа номера от мрежата на отпадналия от домейна доставчик.” 

 
Допълнителна разпоредба 

 
§6. Параграф 1, т. 8 се изменя така: 
„ §1, т. 8 "Мрежа на държателя на обхвата от номера" е мрежата на доставчика, на който 

комисията е предоставила географски номера, част от които е пренесеният номер.” 
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Заключителна разпоредба  

 
§ 7. 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)  
 


