
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 № 361  
от 06 август 2015 г. 

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

(ЗЕС),  
 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 
 

РЕШИ: 
 

1. 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 (Функционалните спецификации, ФС) съгласно Приложението към 
настоящото решение.  

2. Открива процедура за обществено обсъждане на проекта по т. 1. Проектът по т. 1 следва 
да се публикува на страницата на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС, Комисията) 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:  
 
При упражняване на своите правомощия на контрол при осъществяване на процеса на 

преносимост на номера и спазване на Функционалните спецификации, КРС достигна до следните 
изводи:  

Съществуващите разпоредби на чл. 32б от действащите ФС не уреждат изчерпателно всички 
възможни случаи на отпадане от домейна на преносимост. Това налага текста на чл. 32б. да бъде 
променен. 

Съгласно чл. 24, ал. 4 от действащите ФС, при 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. Във връзка с това Комисията счита, че с цел яснота, 
следва да бъде посочен конкретен срок за изпълнение на задължението, уредено в чл. 24, ал. 4 от 
ФС.  

КРС намира, че в рамките на 30 дни от всяка промяна в процедурата и приложенията към 
нея, доставчиците ще могат да изготвят, подпишат и предоставят на комисията пълен и 
актуализиран текст, изготвен на български език.  

Освен това вследствие на преминаването към единни разрешения за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс-номера, за осъществяване на обществени електронни 
съобщения се налага извършване на редакционни изменения в някои разпоредби на ФС. 

Поради изложеното КРС открива процедура за обществено обсъждане на проекти за 
изменение и допълнение на Функционалните спецификации.  

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

(д-р Веселин Божков)  
  

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:   

(Мирослава Тодорова)  
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