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ТАБЛИЦА С ПОСТЪПИЛИТЕ В КРС СТАНОВИЩА ПО 

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕНОСИМОСТ НА НАЦИОНАЛНО ЗНАЧИМИ НОМЕРА ПРИ 
ПРОМЯНА НА ДОСТАВЧИКА НА ОБЩЕСТВЕНА МОБИЛНА ТЕЛЕФОННА УСЛУГА  

(процедурата е открита с Решение № 40 от 15.01.2009 г. на КРС) 
 
 

Заинтересовано 
лице ЗАБЕЛЕЖКА СТАТУС МОТИВИ 

Общи забележки 

БТК  АД 

Видно от проекта на изменение на Функционалните спецификации, КРС е 
възприела подход на уеднаквяване на процесите по пренасяне на номера и 
терминологични несъответствия с Функционалните спецификации за географски 
номера. На мнение сме, че предложените изменения в по-голямата си степен са 
козметични и не водят до съществено изменение на процедурата по пренасяне на 
номера. 
В тази връзка, не са отчетени основните проблеми на процеса по преносимост на 
мобилни номера, а именно: (а) прилаганата процедура за „обслужване на две 
гишета”; (б) прилаганото текстово съобщение за уведомяване за разговор към 
пренесен номер в друга мрежа. В резултат, данните от анализа на навлизането на 
преносимостта, близо година след въвеждане, са повече от обезпокоителни. В 
тази връзка, следва да се има предвид, че мотивацията на потребителите при 
смяна на доставчика на мобилни услуги, да запазят номера си е намаляла с 40 % 
за периода от ноември 2008 г. до януари 2009 г. Видно от общия брой на крайните 
потребители, заменили доставчика си на мобилни услуги през 2008 г., само 1 % от 
тях са запазили номерата си.  
Посочената от нас статистика е най-мрачната за развитието на преносимостта в 
Европейския съюз. В предстоящата ревизия, която следва да приключи през март 
2009 г. с акт, отстраняващ потенциалните проблеми, безспорно следва да бъдат 
отчетени неблагоприятните резултати за крайния потребител. Предвид това, 
считаме че след ревизията на Функционалните спецификации следва да бъдат 
включени мерки, отстраняващи посочените по-горе два основни проблема, 
отчитайки изискванията за процесуална икономия и своевременна защита на 
интереса на потребителите и конкуренцията 

Не се 
приема 

 
1. По отношение на посоченото по б. „а”: 
Към настоящия момент КРС не е приключила с 
анализа на приложението на процедурата за 
обслужване на две гишета при преносимостта 
на мобилните номера.  Преминаването към 
процедура на обслужване на едно гише следва 
да бъде обосновано от обективни причини, а 
именно забавяне или затрудняване развитието 
на услугата поради използването на тази 
процедура на обслужване на клиентите. 
2. По отношение на посоченото по б. „б”: 
Предложената от КРС промяна на текстовете 
на Функционалните спецификации (ФС), 
отнасящи се до уведомяване на крайните 
потребители за повикване към пренесен номер, 
е следствие на възникналите проблеми в тази 
област, при приложението на преносимостта на 
номера в мобилните мрежи.. В рамките на 
настоящото обществено обсъждане постъпиха 
различни становища от предприятията относно 
начина на уведомяване на потребителите за 
повикване към  пренесен номер. Тези 
становища са отчетени в рамките на 
настоящото обсъждане и са посочени мотиви 
на систематичното им място, но следва да се 
има предвид, че КРС счита, че процедурата по 
определяне на конкретния начин на 
уведомяване може да бъде проведена след 
окончателното приемане и влизане в сила на 
изменението на ФС. 
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Конкретни забележки 

Чл. 1. 

Мобилтел ЕАД Предлагаме чл. 1 от Функционалните спецификации да бъде изменен, както 
следва: 
„Чл. 1. С тези спецификации се определят техническите правила, процедурата, 
както и принципите за разплащане при осъществяване на преносимост на 
национално значими негеографски номера при промяна на предприятието, 
предоставящо  обществена телефонна услуга посредством обществена 
мобилна наземна мрежа по стандарт GSM и UMTS (преносимост).”  
Мотиви: Със свои решения № 2426 от 19.12.2008 и № 2193/23.10.2008 г., КРС 
прие съответно Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на 
негеографски номера при промяна на доставчика, предоставящ съответната 
услуга, обн., ДВ, бр. 4 от 16.01.2009 г. и Функционални 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. И двата акта 
определят изрично спецификите на вида национално значим номер, чиято 
преносимост регламентират, в съответствие с чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за 
електронните съобщения (ЗЕС/закона). Настоящата редакция на чл. 1 от 
Функционалните спецификации не съдържа уточнение, отнасящо се до вида на 
национално значимите номера, като съдържа единствено по-обща формулировка 
и не е съобразена с разпоредбата на чл. 134, ал. 1, т. 3 от закона. В тази връзка, за 
да се осигури яснота по отношение на предмета на регулиране на Функционалните 
спецификации, както и единство в подхода на комисията, считаме, че е 
необходимо, предметът на акта да бъде изчерпателно определен. Промяната 
представлява редакционно уточнение, което напълно съответства на духа на 
закона и волята на КРС, както и на наименованието на  самия акт.  

Приема се 
 

Направена е редакция на чл. 1 в съответствие с 
предложението. 
 
 

Чл.2 

 
Мобилтел ЕАД 

В случай че не приемете направеното предложение в чл. 1 предлагаме в 
алтернатива, чл. 2, ал. 1 от Функционалните спецификации да бъде изменен, както 
следва: 
„Чл. 2. (1) Преносимостта по смисъла на тези функционални спецификации е 
право на абонатите и потребителите да запазят ползваните от тях номера 
при смяна на предприятието, предоставящо обществена телефонна услуга, 

Не се 
приема 

Прието е предложението на предприятието за 
изменение на  чл. 1. 
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лице ЗАБЕЛЕЖКА СТАТУС МОТИВИ 

посредством обществена мобилна наземна мрежа по стандарт GSM и UMTS 
(доставчик).” 
Мотиви: Подробни мотиви относно необходимостта от уточнение на предмета на 
регулиране на Функционалните спецификации, бяха изложени в чл.1 по-горе. От 
друга гледна точка, считаме, че е необходимо специфицирането на адресатите на 
акта, а именно предприятията, предоставящи обществена телефонна услуга, 
посредством обществена мобилна наземна мрежа по стандарт GSM и UMTS да 
бъде направено чрез включване на понятието „доставчик”, след посочване на вида 
и стандарта на мрежата, посредством която предприятията, предоставят 
обществена телефонна услуга. Противоположният подход създава предпоставка 
за неправилно идентифициране на адресатите на акта.  

Мобилтел ЕАД В случай че приемете направеното предложение в чл.1 от настоящото становище, 
предлагаме чл. 2, ал. 1 от Функционалните спецификации да бъде изменен, както 
следва: 
„Чл. 2. (1) Преносимостта е право на абонатите и потребителите да запазят 
ползваните от тях номера при смяна на предприятието, предоставящо обществена 
телефонна услуга, посредством обществена мобилна наземна мрежа по стандарт 
GSM и UMTS (доставчик).” 

Приема се Направена е редакция на чл. 2, ал. 1 в 
съответствие с предложението. 

Чл.6 

Мобилтел ЕАД Предлагаме чл. 6, т. 2 от Функционалните спецификации да се измени, както 
следва: 
„2. приемат в собствената си мрежа национално значими номера от домейна на 
преносимост;” 
Мотиви: Както вече беше отбелязано по-горе, настоящият Проект се отнася до 
преносимост на национално значими номера след код за достъп до цифрова 
мобилна клетъчна мрежа, а не до национално значими номера по принцип. 
Предложението за промяна е редакционно и цели постигане на яснота по 
отношение на правата и задълженията на адресатите на акта и систематичност с 
останалите разпоредби на Функционалните спецификации и действащата 
нормативна уредба. 

Приема се Направена е редакция на чл. 6 т. 2 в 
съответствие с предложението. 

Чл.7 

Мобилтел ЕАД Предлагаме чл. 7 от Функционалните спецификации да се измени, както следва: 
„Чл. 7. Техническите и програмни средства, използвани за преносимост, следва 
да позволяват функциониране на мрежите в съответствие с изискванията на 
приложимите съгласно нормативните изисквания стандарти.” 
Мотиви: Техническите стандарти, които са приложими спрямо функционирането 
на мрежите са нормативно определени. На първо място, ЗЕС предвижда в Раздел 

Не се 
приема 

Въвеждането на преносимостта не следва да 
нарушава нормалното функциониране на 
мрежите, което е осигурено чрез спазване на 
изискванията в приложимите стандарти за 
съответните мрежи. 
Считаме, че предложението  необосновано 
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II на глава шестнадесета особен ред за въвеждане и прилагане на стандарти по 
отношение на предприятията, които предоставят обществени електронни 
съобщителни мрежи и/или услуги. КРС прие в допълнение Технически изисквания 
за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях, като 
предвиди конкретни стандарти, които да се прилагат при функциониране на 
мобилните наземни клетъчни мрежи. Общите изисквания при осъществяване на 
обществени електронни съобщения също съдържат позовавания на определени 
стандарти в областта на осъществяване на електронни съобщения. 
Индивидуалните лицензии, издадени на предприятията, предоставящи 
обществени електронни съобщителни мрежи и/ или услуги, които представляват 
валидното правно основание за осъществяване на електронни съобщения по 
силата на параграф 9, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗЕС 
съдържат конкретни качествени параметри и изисквания, на които следва да 
отговаря работата на индивидуалните мобилни мрежи. От друга гледна точка, 
съгласно чл. 106, т. 6 от ЗЕС в разрешенията за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър се включват техническите и 
експлоатационните условия, необходими за недопускане на вредни 
радиосмущения и за ограничаване на възможността  за излагане на обществото на 
вредни електромагнитни полета, когато тези условия са различни от приложимите 
действащи стандарти в областта на електронните съобщения, които са включени в  
Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения. 
Предвид изложеното считаме, че приложимите стандарти са в пълна степен 
предвидени в действащата нормативна уредба, като предприятията имат 
задължение за тяхното спазване, скрепено с административно-наказателна 
санкция. Позоваването на изискванията на законодателството ще осигури 
предвидимост и яснота по отношение на качествените параметри и техническите 
стандарти, чието спазване следва да бъде осигурено. 

ограничава приложимите стандарти. На практика 
приложимите стандарти, които и към момента се 
прилагат за мобилни мрежи, не се съдържат 
изцяло в нормативни актове. Съгласно 
разпоредбата на чл. 15 от Общите изисквания, в 
случаите, когато няма публикувани стандарти 
или спецификации  в официалния бюлетин на 
Българския институт за  стандартизация или в 
списък, публикуван в "Официален вестник" на 
Европейския съюз, се прилагат стандарти и/или 
спецификации на европейските 
стандартизационни организации ETSI, CEN, 
CENELEC, а при липса на такива се прилагат 
международни стандарти или препоръки на ITU, 
ISO, IEC.  
 
 
 

 

Чл. 9 

Мобилтел ЕАД Предложението, направено от КРС в  чл. 9,  ал.3 от Проекта, следва да отпадне.  
Мотиви: В обнародвания в ДВ, бр. 8 от 25.01.2008 г. текст на Функционалните 
спецификации липсва думата „случайте”, като редакцията на валидния текст е в 
смисъла на промяната, която КРС предлага с настоящия Проект. 

Приема се Отпада предложението за промяна на чл.9, 
ал.3 от проекта. 

Чл. 15 

Мобилтел ЕАД Предлагаме второто изречение на ал. 2 от чл. 15 да бъде изменено, както следва: 
„Допуска се участие и на заинтересовани предприятия, извън домейна на 
преносимост, както и на всички предприятия, предоставящи обществени 
електронни съобщителни мрежи и/или услуги, които имат задължение за 
осигуряване на възможност на своите абонати да запазят географския номер 

 
 
Не се 
приема 

КРС счита, че в текстовете на приетите от 
комисията ФС за преносимост на съответните  
видове номера, ясно е определено 
задължението за въвеждане на обща база 
данни и са посочени неговите субекти. Със 



 5 

Заинтересовано 
лице ЗАБЕЛЕЖКА СТАТУС МОТИВИ 

при промяна на доставчика на фиксирана телефонна услуга и/или при промяна 
на адреса си в рамките на един географски код за направление или 
негеографски номер при промяна на доставчика на съответната услуга.”  
Мотиви: Една от основните стратегически цели на процеса по осигуряване на 
възможност за запазване на ползвания номер при промяна на доставчика на 
обществената телефонна услуга е изграждането и поддържането на обща 
информационна база данни, която да бъде достъпна за всички предприятия, за 
които съществува законово задължение да предоставят услугата преносимост на 
номерата. Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни 
мрежи и/или услуги, ще предприемат необходимите стъпки за изграждане на 
централизирана база данни, която да обслужва по-ефективно процеса на 
преносимост на номера. Създаването на обща информационна база данни е 
подкрепено и от самата КРС. Считаме, че предвид съществуващото принципно 
съгласие между доставчиците на обществени телефонни услуги по въпроса за 
изграждане на единна база данни, която ще включва информация относно всички 
пренесени номера (географски, негеографски и мобилни), комисията следва да 
постави и законовите основи за изграждането й. Предложената редакция 
способства за постигане на яснота при договаряне на принципите на изграждане и 
поддържане на общата информационна база данни. 

съществуващият текст на разпоредбата се 
определя, че участие при изграждането на 
общата база данни могат да вземат 
заинтересовани предприятия, т.е предприятия, 
за които съществува законово задължение за 
преносимост и чиято дейност е пряко свързана 
с последиците от въвеждането на 
преносимостта като цяло. Поради посоченото 
считаме, че промяна в текста не се налага.  

Мобилтел ЕАД Предлагаме създаването на нова ал. 3 към чл. 15 от Функционалните 
спецификации да отпадне от Проекта. 
Мотиви: Изграждането, управлението, достъпът до общата информационна база 
данни и интерфейсът за свързването й със собствените бази данни на 
предприятията, са предмет на договаряне между доставчиците. В тази връзка, не 
съществува валидно законово основания за КРС да нарушава принципите на 
свободно търговско договаряне, като определя начина на разпределяне на 
разходите. Комисията може да осъществява дейности по регулиране на пазара на 
осъществяване на електронни съобщения в границите на своята компетентност. 
Следва да се има предвид, че правомощията на комисията са определени в 
Раздел II от глава четвърта на ЗЕС. Съгласно чл. 30, т. 21, комисията е 
оправомощена да разрешава спорове между предприятията. Процедурата по 
разрешаване на спорове между предприятията е детайлно уредена в Раздел VIII 
на глава четвърта от закона, като създава надеждни механизми за защита на 
правата и законните интереси на предприятията, в случаите, когато друго 
предприятие не изпълнява своите законови задължения. При наличие на 
съответните основания за това, законодателят е предвидил ред и механизъм за 
участие и намеса на КРС при възникнали спорове, поради което разширяването на 
тази компетентност чрез заобикаляне на предвидената в ЗЕС нормативна уредба, 
представлява недопустим опит за дописване на законовите разпоредби.  
От друга гледна точка, съдържанието на Функционалните спецификации е 
изчерпателно определено в чл. 134, ал. 4 от ЗЕС, като в т. 2 и т. 5 законодателят е 

Не се 
приема 

Изграждането на база данни, включително и 
нейното финансиране, е част от процеса на 
осигуряване на преносимостта на номерата. 
КРС, като орган отговорен за прилагане на 
разпоредбите на закона, следва да 
регламентира условията за ефективно 
осъществяване на преносимост, в това число  и 
в случаите когато не е постигнато споразумения 
между предприятията. 
Разпоредбата на чл.15, ал.3 от Проекта намира 
основа именно в чл. 134, ал. 4, т. 7 от ЗЕС. На 
основание тази разпоредба, в спецификациите, 
КРС определя, че разходите се разпределят 
между предприятията, като се поставя 
приоритет на възможността свободно да се 
договори това разпределение между тях. В 
случаите, в които не се постигне съгласие 
между страните, то КРС като секторен 
регулатор, който следва да осигури условията 
за нормално функциониране на преносимостта, 
следва да разреши спорните въпроси между 
страните. Процедурата по Раздел II от глава 
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предвидил правомощие за КРС да определи необходимите действия, които да 
бъдат предприемани от предприятията, задължени да осигуряват преносимост, 
включително и сроковете за извършването им, както и задълженията на 
предприятията, които осигуряват преносимост. Законът постановява в чл. 134, ал. 
4, т. 7, че комисията има правомощия във Функционалните спецификации да 
определи принципите на ценообразуване и разпределяне на разходите между 
предприятията. Следва да се има предвид, че това правомощие е упражнено от 
страна на КРС, като в глава шеста на Функционалните спецификации са 
определени видовете цени, принципите на ценообразуване и удостоверяване на 
извършените разходи, както и принципите за разпределение на финансовата 
тежест. Чл. 34 предвижда, че всеки от доставчиците поема разходите за промени в 
собствената си мрежа. На практика, разходите за изграждане и поддържане на 
обща информационна база данни са друг вид разходи и не са включени сред 
разпоредбите на глава шеста от Функционалните спецификации. Ако комисията 
тълкува разширително текста на чл. 137, ал. 4, т. 7 и счита, че е оправомощена да 
определи начина на разпределение на разходите за изграждане на централна база 
данни, то този начин следва да бъде предвиден в самите Функционални 
спецификации, а не с последващ акт, като се отчете фактът, че централната база 
данни ще се изгражда от всички предприятия, които имат задължение да осигурят 
преносимост на абонатите и потребителите си. 

четвърта на ЗЕС ще се приложи тогава, когато 
дадено предприятие не изпълни вече конкретно 
определеното задължение за участие в 
процеса по изграждане на общата база данни. 
В този смисъл не приемаме критиките за 
недопустим опит за дописване на законовите 
разпоредби. 
КРС не счита, че трябва да определя начина на 
разпределение на разходите във ФС. Както се 
посочи по-горе, КРС е поставила с приоритет 
възможността предприятията да договорят най-
приемливия вариант за разпределение. 
Следва да се отбележи, че „Мобилтел” ЕАД не 
е възразило срещу идентични текстове 
въведени за нуждите на преносимостта на 
географските номера и негеографските номера 
след кодове за достъп 700, 800 и 90, при 
условие, че принципа на създаване и 
финансиране на обща база данни е един и същ.  
В заключение считаме, че въвеждането на 
правилото за намеса на регулатора при 
възникване на спорове между доставчиците е 
гаранция за развитието на процесите, свързани 
с осигуряване на преносимостта. 

Космо България 
Мобайл ЕАД 

В § 13 от Проекта се предвижда изменение на чл.15 от ФС, което касае 
изграждането на Обща информационна база данни за пренесени номера от 
доставчиците.  
Добавена е нова ал.3 на чл.15, която предвижда, че „при непостигане на 
договореност между доставчиците и заинтересованите предприятия относно 
разпределението на разходите по изграждане и поддържане на обща база данни, 
комисията определя принципите за разпределението на разходите след 
обсъждане с доставчиците и заинтересованите предприятия”. 
В предложения текст липсва яснота относно това какви ще са принципите за 
разпределение на разходите между доставчиците, свързани с изграждането на 
Общата база данни.В този смисъл считаме, че е необходима допълнителна 
конкретизация на текста. 

Не се 
приема 

По мотиви на предходната забележка.  
В допълнение следва да се отбележи, че в 
определянето на принципите за разпределение 
на разходите, при непостигане на съгласие 
между предприятията,  ще се извърши с 
отделно решение на КРС  

Чл.21 

Мобилтел ЕАД Считаме, че предложението за изменение на чл. 21 от Функционалните 
спецификации следва да отпадне от Проекта. 

Не се 
приема 

За да пристъпи към промяна на условията в 
спецификациите, КРС се е съобразила с 
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Мотиви: Осигуряването на преносимост на национално значим номер при промяна 
на доставчика на мобилна телефонна услуга беше въведено в Република 
България на 11.04.2008 г. В изпълнение на чл. 24, ал. 2 от Функционалните 
спецификации, доставчиците на мобилна телефонна услуга се споразумяха и 
прилагат единна процедура за осъществяване на преносимост, съобразена с 
изискванията на нормативните разпоредби. Същевременно, до настоящия момент 
не са отчетени реални проблеми, свързани с процеса на преносимост, които да се 
дължат на предвидения в ред за реализиране на самата услуга. Процедурата за 
осъществяване на преносимост, подписана на 25.02.2008 г. между трите 
предприятия, предоставящи обществени мобилни електронни съобщителни мрежи 
и услуги в страната (Процедура), включва в чл. 3 възможните варианти за 
информирането на потребителите за факта на осъществяване на повикване към 
пренесен номер. До настоящия момент не съществуват данни някое от 
предприятията, включени в домейна на преносимост да не изпълнява своето 
задължение за осигуряване на информация на потребителите, нито са налице 
основания да се счита, че предвиденият в Процедурата ред работи неефективно 
или застрашава интереса на потребителите. На практика, това означава, че 
действащият чл. 21 от Функционалните спецификации е създал необходимата и 
достатъчна основа за пълно регламентиране на обществените взаимоотношения, 
възникващи по повод информирането на потребителите за пренесен номер. 
Съгласно чл. 17 от Закона за нормативните актове след влизане в сила на 
нормативния акт се проверяват резултатите от неговото прилагане, като въз 
основа на проверката, ако е необходимо, се предлага отменяване, изменение или 
допълнение на нормативния акт. Считаме, че не съществуват нито законови 
предпоставки, нито практически съображения, които да налагат изменението на 
правната норма.  
От друга гледна точка, настоящата редакция на чл. 21 от Функционалните 
спецификации защитава в изключително висока степен интересите на 
потребителите, като задължава предприятията, предоставящи обществена 
телефонна услуга да информират потребителя, че осъществява повикване към 
пренесен номер по такъв начин, че тази информация да бъде правилно възприета 
и да се осигури възможност за избор на потребителя дали да продължи 
повикването или не. Трябва да се отбележи, че съобщението е насочено към 
викащия потребител, който във всички случаи се явява собствен потребител на 
всяко от предприятията, предоставящи обществени мобилни електронни 
съобщителни услуги и по никакъв начин не бива чувано от потребителя, който е 
пренесъл номера си в мрежата на друго предприятие. Целта на чл. 21 от 
Функционалните спецификации е именно да охранява и защитава интересите на 
потребителите на едно и също предприятие. В тази връзка, бихме желали да 
подчертаем, че чрез прилаганото към момента информационно съобщение, 
Мобилтел напълно добросъвестно съчетава принципа на прозрачност по 

постъпилите в КРС жалби и оплаквания, 
относно продължителността на сигнала за 
повикване към пренесен номер, както и 
затрудненията, които създават на крайните 
потребители различните съобщения. КРС счита, 
че определянето на начина на уведомяване на 
крайните потребители от регулатора е 
пропорционална мярка, която ще бъде изцяло в 
интерес на потребителите и няма да увреди 
интересите на предприятията.  
Следва изрично да се подчертате, че 
действията на регулатора са продиктувани от 
практическата трудност крайните потребители 
да се адаптират към гласово съобщение, а не 
от случаи на неизпълнение, от страна на 
доставчиците, на задължението за уведомяване 
на крайните потребители за повикване към 
пренесен номер. В този смисъл именно 
проверката на резултатите от прилагането на 
ФС доведоха до извода, че следва да се 
създаде нова правна уредба, която да 
осигурява единен начин за уведомяване на 
крайните потребители. 
Относно начините за уведомяване на 
потребителите за цената на провеждано 
повикване по принцип - практиката на 
предприятията до момента не включва 
уведомяване чрез сигнално съобщение преди 
началото на повикването. Предварителното 
уведомяване и изпълнението на задължението 
за прозрачност се осъществява  посредством 
общите условия, ценовата листа, публикувана 
на съответната интернет страница на 
доставчика, както и чрез индивидуалните 
договори. В тази връзка към момента крайните 
потребители нямат предварителната нагласа и 
очакването да бъдат уведомявани за 
тарифиране на повикването чрез съобщение 
преди началото на повикването.  
Считаме за достатъчно, с оглед прозрачност, 
предприятията да изпълнят задължението си да 
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отношение на ценовите условия със създаването на условия за развитие на 
преносимостта, като въведе съобщение, което не създава неудобства за 
потребителите. Въпреки допустимия размер на съобщението от 15 (петнадесет) 
секунди съгласно Процедурата, при самия старт на процеса на преносимост през 
месец април 2008 г., Мобилтел заложи съобщение с продължителност от 13 
(тринадесет) секунди, като още същия месец продължителността му беше 
намалена на 11 (единадесет) секунди, а от месец май 2008 г. съобщението е с 
намалена продължителност от 9 (девет) секунди. След последната извършена 
промяна от 09.02.2009 г., гласовото съобщение за информиране на потребителите 
на Мобилтел, че осъществяват повикване към пренесен мобилен номер е с 
продължителност от 5 (пет) секунди и има следното съдържание: 
„Номерът e пренесен и за този разговор се прилага цената за повиквания към 
други национални мобилни мрежи.” 
Мобилтел е на становище, че настоящата продължителност на гласовото 
съобщение е максимално съкратена, така че по разпознаваем и незаблуждаващ 
начин потребителите безспорно да бъдат информирани за това, че осъществяват 
повикване към пренесен номер и съответно към обаждането ще бъдат приложими 
цени, различни от очакваните от потребителя. Този подход съответства и на 
законовите изисквания спрямо ценовата политика на предприятията, 
предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги. Съгласно 
чл. 225, ал. 1 от ЗЕС предприятията са длъжни да спазват принципа на 
прозрачност в отношенията си със своите крайни потребители. В същия смисъл е и 
разпоредбата на чл. 227, ал. 3 от ЗЕС, която изисква предприятията да 
разработват и публикуват ценова листа на услугите, в която да бъдат посочени 
цените на предлаганите услуги, както и нормата на чл. 216, ал. 5 от закона, 
предписваща публикуване на цените на страницата на предприятието в интернет 
или на достъпно за потребителите място. Овен това, задължението за осигуряване 
на прозрачност е предвидено и в чл. 223, който гласи, че предприятията, 
предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги трябва да 
публикуват ясна и точна информация за цените на пазарите на дребно, която не 
трябва да подвежда крайните потребители по отношение на условията и цените, 
при които се предлагат съответните услуги. В допълнение, съгласно чл. 4, т. 2 от 
Закона за защита на потребителите (ЗЗП), търговецът е длъжен да предостави на 
потребителя, преди ползването на услугата, подходяща информация, позволяваща 
му да направи своя избор, която включва цената на тази услуга. Съгласно чл. 5 от 
ЗЗП , търговецът е длъжен да предоставя информация за услугата в писмена 
форма или по друг подходящ начин, който позволява възприемането й от 
потребителя. Информацията трябва да бъде вярна, пълна и разбираема. В тази 
връзка, информационното съобщение следва да бъде от такъв вид, че 
потребителите недвусмислено да възприемат неговото съдържание и различната 
цена на инициираното от тях повикване, както и да бъде с достатъчна 

направят публичен и ясен сигналът за 
повикване към пренесен номер и да направят 
публични за абонатите цените на повикванията 
към пренесен номер, т.е. цена на повикване към 
друга мрежа.  
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продължителност, която да позволява коректно и пълно уведомяване на 
потребителя за приложимата към разговора цена. Считаме, че всяко по-нататъшно 
намаляване на продължителността на информационното съобщение на този етап 
от развитието на услугата преносимост, както и всяка неяснота по отношение  на 
съдържанието му, биха могли да се превърнат в сериозна пречка пред развитието 
на услугата преносимост на мобилните номера. От опита на Мобилтел по повод 
преносимостта на мобилни номера до настоящия момент може да се направи 
извод, че абонатите/потребителите на мобилни услуги са относително слабо 
информирани за детайли, свързани със самия процес, въпреки положените усилия 
от страна на трите мобилни предприятия за популяризирането на тази услуга. 
Считаме, че на тази фаза от развитието на преносимостта, гласовото съобщение 
безспорно и по незаблуждаващ начин уведомява крайните потребители относно 
пренасянето на номера и би способствало в най-пълна степен за нейната 
популярност. Гласовото съобщение се доближава в най-голяма степен до 
интересите на крайните потребители и що се касае до прозрачността на тарифата, 
по която те ще бъдат таксувани, като по този начин се преодолява опасността от 
т.нар. bill shock. Както беше вече подчертано, с развитие на услугата и нейното 
постепенно популяризиране, Мобилтел, в дух на добра воля, непрекъснато 
предприема стъпки по посока намаляване на продължителността на съобщението, 
като на този етап то е достигнало своето минимално необходимо съдържание 
предвид на важната социална роля, която играе при защитата на правата и 
интересите на потребителите. Нарушението на принципа на прозрачност, особено 
що се отнася до прозрачност при ценовите условия, би представлявало нарушение 
и на нормативните изисквания и целите на ЗЕС. Освен това, бихме желали да 
подчертаем, че от началото на осигуряване на преносимостта, както и към 
настоящия момент, Мобилтел предоставя възможност на своите абонати и 
потребители чрез изричен избор да деактивират информационното съобщение. На 
практика, по този начин се осигурява право на преценка на всеки отделен абонат 
или потребител дали да чува или не информационно съобщение за повикване към 
пренесен номер, при условие обаче, че е зачетена неговата воля и има изрично 
негово искане за това. 
Същевременно, следва да се има предвид, че потребителите са особено 
чувствителни към въпросите, свързани с тарифиране на осъщественото от тяхна 
страна потребление на телефонни услуги. За периода от месец април 2008 г., в 
Мобилтел са постъпили ……. бр. (търговска тайна) жалби на потребители, 
свързани с неправилно формирани потребителски сметки. При промяна на начина 
на уведомяване на потребителите за повиквания към пренесени номера, този 
процент ще нарасне значително, тъй като какъвто и друг вид информационно 
съобщение да бъде избран от страна на КРС, то няма да съществува сигурност за 
правилното му възприемане от страна на викащия потребител. Броят на жалбите, 
свързани с неправилно формирани потребителски сметки не може да бъде по 
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никакъв начин съпоставен с броя на жалбите, свързани с осъществяване на 
преносимост. Техният брой за целия период от стартирането на услугата 
преносимост в страната е едва ……бр. (търговска тайна). При действието на 
принципа “викащият потребител заплаща повикването” („calling party pays”) от 
съществено значение е да се гарантират правата и законните интересите на 
лицето, което понася финансовата тежест. Противоположният подход крие 
изключително сериозни рискове, както за потребителите, така и за 
взаимоотношенията между тях и предприятията, особено в условията на 
финансова криза, при която потребителите се отнасят с повишено внимание към 
своите разходи. Мобилтел счита, че интересът на клиентите на дружеството 
следва да бъде поставен на първо място, като по никакъв начин не се допуска 
възможност за въвеждането им в заблуждение или създаване на неяснота по 
отношение на цените, които дължат за ползване на определени услуги.  
В тази връзка, бихме желали да подчертаем, че в по-голямата част от 
предлаганите на пазара тарифни планове, всеки от доставчиците на мобилни 
телефонни услуги, включва определено потребление минути в рамките на 
съответната мрежа. Този тип тарифни планове са сред най-предпочитаните от 
самите потребители. Всяка промяна на информационното съобщение за повикване 
към пренесен номер ще затрудни потребителите относно оценяване на факта на 
изчерпване на включеното потребление, както и по отношение на факта, че 
определен разговор в действителност не попада в това потребление, а се 
тарифира, при това при по-високи приложими цени.  
В случай, че предложената промяна цели въвеждане на звуково съобщение, по 
подобие на възприетия подход от КРС по отношение на преносимостта на 
географски номера, то тези действия на комисията ще имат изключително 
неблагоприятен ефект за крайните потребители. Освен всички изложени по-горе 
рискове и опасности, следва да се има предвид, че всякакви усилия за 
популяризиране на определени звукови сигнали сред обществото, обикновено се 
оказват неуспешни, като по-голямата част от потребителите остават незапознати с 
предназначението и последиците от прозвучаване на един или друг сигнал. Няма 
основание да се мисли, че значението на евентуален звуков сигнал, който да 
замени гласовото информационно съобщение, ще бъде известно на всички 
потребители. Още по-малко това би било възможно предвид наличието на вече 
установена практика за прилагане на гласово съобщение и факта, че 
потребителите са с вече формирана нагласа спрямо неговото съдържание и цел. 
Предвид всичко изложено, считаме, че всякаква промяна на чл. 21 от 
Функционалните спецификации се явява ненужна, като е в състояние  
изключително да компрометира услугата преносимост на мобилните номера, както 
и да увреди потребителския интерес. 
 



 11 

Заинтересовано 
лице ЗАБЕЛЕЖКА СТАТУС МОТИВИ 

Космо България 
Мобайл ЕАД 

В § 18 от Проекта се изменя чл.21 от ФС, относно начина за информиране на 
абонатите за пренесен номер.  В сега действащите ФС всеки оператор определя 
начина на информиране на абонатите си за пренесен номер. В предвижданата 
промяна на чл. 21 от ФС КРС след съгласуване с доставчиците ще определи 
начина за информиране и той ще е един и същ за всички. 
КБМ неведнъж е изразило своето становище, че най-подходящият и 
незаблуждаващ начин за информиране на абонатите при повикване към пренесен 
номер е единният за всички предприятия звуков сигнал. Считаме, че по този начин 
ще бъдат защитени интересите на потребителите в най-голяма степен.  
Предлагаме в чл.21, ал.2 от ФС да бъде записано изрично, както следва: 
„Информирането на абонатите/потребителите за пренесен номер следва да се 
осъществява от всички доставчици чрез единен звуков сигнал”.   
По този начин ще се постигне хармонизация между начина за информиране към 
пренесен номер в мобилната преносимост, и този при фиксираната преносимост, 
определен с Решение №124/09.01.2009г. на КРС, а именно единен звуков сигнал. 

Не се 
приема  

КРС счита, че определянето на начина на 
уведомяване следва да се определи от 
регулатора след съгласуване с всички 
заинтересовани предприятия и не следва да 
бъде предмет на нормативен акт.  

БТК АД Предлагаме разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от Проекта на изменение да бъде 
разписана по следния начин: 
„(2) Информирането на абонатите/потребителите за повикване към пренесен 
номер следва да се осъществява от всички доставчици чрез единен звуков 
сигнал с продължителност не повече от три секунди. Комисията запазва 
правото си при необходимост и след съгласуване с доставчиците да промени 
начина на уведомяване.” 
Мотиви: Принципно подкрепяме изменението на разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от 
Функционалните спецификации, с оглед създаване на възможност КРС да 
определя начина за информиране. От друга страна следва да се има предвид, че 
така разписаната разпоредба не дава гаранция за еднакво третиране на 
предприятията при преносимостта на мобилни номера и преносимостта на 
географски номера. Считаме, че предложеният от нас начин е единственият 
възможен за прилагане на принципа за равнопоставеност в неговата цялост – 
както по отношение на субектите, така и по отношение на времето, съгласно 
разпоредбата на чл. 5 от ЗЕС. Към настоящия момент КРС се е произнесла за 
начина на уведомяване при преносимостта на географски номера, като е 
определила единен сигнал с продължителност три секунди. Разписването във 
Функционалните спецификации на предложената от БТК разпоредба ще (а) 
създаде гаранция за предприятията, предоставящи мобилни и фиксирани услуги 
(б) ще се постигне процесуална икономия от извършване на допълнителни 
процедури, с оглед уеднаквяване на позицията на КРС за преносимостта на 
посочените видове номера (в) ще се постигне желаният от административния 
орган  резултат. 

Не се 
приема 

КРС счита, че определянето на начина на 
уведомяване следва да се определи от 
регулатора след съгласуване с всички 
заинтересовани предприятия и не следва да 
бъде предмет на нормативен акт.  
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Чл. 22 

Мобилтел ЕАД Считаме, че предложението за изменение на чл. 22 от Функционалните 
спецификации следва да отпадне от Проекта.  
Мотиви: Предложението на КРС за промяна на момента, от който даряващият 
доставчик, както и неговите търговски представители, дистрибутори и партньори, 
нямат право да осъществяват контакти с потребителите, противоречи както на 
формалната логика на процеса на осъществяване на преносимост, така и на 
стабилността във взаимоотношенията между потребителя и доставчика на 
мобилна телефонна услуга. Съгласно чл. 28 от Функционалните спецификации, 
процедурата по пренасяне на номерата се осъществява „въз основа на заявка на 
абонат или потребител, подадена по образец при даряващия доставчик или при 
негов оправомощен дистрибутор или търговски представител”. Това означава, че 
потребителите, „изявили желание за преносимост” са именно потребителите 
подали заявление за осъществяване на процеса. Действията по иницииране на 
процедурата за преносимост от страна на потребителя представляват юридически 
действия, които имат за последица освен всичко друго и прекратяване на един 
действащ индивидуален договор или договор при общи условия. Това още повече 
изисква наличие на формален белег, който да указва началото на процеса. 
Функционалните спецификации са акт, който създава задължителни правила за 
поведение и техния обхват и съдържание следва да бъдат недвусмислено 
определени и да почиват на ясни критерии, които не позволяват противоречиво 
тълкуване. В този смисъл, за волеизявлението на абонат или потребител, „че 
изявява желание за преносимост” е предвидена и специфична форма. 
Предложената нова редакция е от естество да създаде правна несигурност и 
объркване относно началото на процедурата за преносимост, както и относно 
съдържанието на израза „изявили желание за преносимост”. Считаме, че не 
следва да бъде оставяно на свободната преценка на предприятията да преценяват 
момента, когато определен потребител е изявил желание за преносимост или не, 
тъй като до факта на подаване на изрично заявление за това, не може да се счита, 
че е налице валидно волеизявление. Още по-категорично, липсата на логика в 
текста се очертава при прочит на цялата разпоредба на чл. 22 съгласно 
предложената от КРС редакция. На практика, предприятието няма право да 
контактува с абонат или потребител, „изявил желание за преносимост” по повод на 
„други условия по съществуващия договор на абоната”, но от друга страна е 
длъжно да приеме подаденото впоследствие заявление за преносимост, което 
представлява предизвестие за прекратяване на същия този договор и несъмнено 
има връзка с изключително съществени условия на договора, включително 
неговата валидност, както и изясняване на налични основания за отказ за 
преносимост като заплащане на дължими суми и др. Считаме, че без 

Не се 
приема 

 
Тълкуването, на предложения в Проекта текст, в 
мотивите към забележката е некоректно и 
превратно. От въведената разпоредба е 
достатъчно ясно, че предприятието не следва 
да предприема действия, които са свързани с 
препятстване на възможността даден 
абонат/потребител да предприеме действия по 
подаване на заявление за преносимост. Всеки 
абонат и потребител може да се информира за 
предстоящи промоции и други преференции по 
отношение на договорните условия и условията 
за ползване на услуги от съответната интернет 
страница на предприятието. Тази възможност 
за информираност следва да е приложима към 
всички абонати и потребители, а не само към 
онези, които са посетили офис на даден 
доставчик и са поискали да подадат заявление 
за преносимост. С текста се цели да се 
преодолее възможността абонати/потребители, 
които са изявили желание за преносимост, да 
получават оферти и информация, различни от 
тези, които биха получили, ако се информират 
за предлаганите условия за ползване на 
услугите по общодостъпния за всички крайни 
потребители начин. С въведения текст по 
никакъв начин не се засягат интересите на 
потребителите. Информацията относно 
последиците от подаване на заявлението за 
преносимост, които са цитирани в становището, 
се предоставя на абоната след като той подаде 
своето заявление, поради което не съществува 
възможност той да бъде въведен в 
заблуждение или да бъдат засегнати неговите 
интереси.   
Не на последно място обръщаме внимание, че 
идентични текстове са въведени и за нуждите 
на преносимостта на географските номера и 
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осъществяване на контакт с абоната, тези действия не могат да бъдат 
осъществени. Същевременно, създаването на неяснота относно момента на 
влизане в сила на задължението за неосъществяване на контакт с потребителите 
може да засегне потребителския интерес негативно. Така например, ако 
определено предприятие погрешно е изтълкувало действията на даден потребител 
като изявяване на желание за преносимост, то този потребител ще бъде лишен от 
възможността да бъде запознат с предстоящи промоционални оферти и промени в 
ценовата политика, които биха могли да бъдат в негова полза. Още повече, че 
Функционалните спецификации не съдържат изискване за абонат или потребител, 
който е „изявил желание за преносимост” да подаде заявление за преносимост 
изобщо или да подаде заявление в определен срок след „изявяване на желание”. 
На практика, в случай че предложението за законодателна промяна бъде прието и 
тълкувано буквално, до подаване на заявление може да не се стигне никога, а 
доставчика на мобилни услуги, ще бъде лишен от възможността да контактува 
завинаги със своя абонат. Предвид това считаме, че необходимостта от 
закрепването на формален белег, който да сочи недвусмислено волеизявлението 
на потребителите, се явява абсолютно предпоставка за започване на процеса на 
преносимост по отношение на конкретен абонат, както и за възникване на правата 
и задълженията, свързани с осъществяване на самата процедура. 
От друга гледна точка, предметът на регулиране на Функционалните спецификации 
е определен в техния чл. 1, като обхваща техническите правила, процедурата, 
както и принципите за разплащане при осъществяване на преносимост. Както вече 
беше изяснено по-горе, процедурата по осъществяване на преносимост започва с 
подаване на заявление от страна на потребителя. Предвид това, всякакви 
действия, предхождащи момента на процедурата не могат да бъдат обект на 
нормативно уреждане с Функционалните спецификации. 

негеографските номера след кодове за достъп 
700, 800 и 90. Срещу тези текстове „Мобилтел” 
ЕАД не е възразило и не ги е определило като 
противоречащи на нормалната логика на 
процеса, въпреки, че не съществуват принципни 
различия в логиката на администриране 
приемането на заявление от крайните 
потребители в различните видове преносимост 
на номера. 

Космо България 
Мобайл ЕАД 

В § 19 от Проекта се изменя чл.22 от ФС, който се отнася до забраната 
даряващият доставчик, неговите търговски представители и партньори да 
осъществяват контакти с абонатите и потребителите си с цел обсъждане на 
предимствата или недостатъците от смяна на доставчика, или за отправяне на 
нови оферти, промени в тарифния план и други условия по договора с абоната. 
Сега действащият чл. 22 от ФС се отнася до забраната да се осъществяват 
контакти с абонати или потребители, които са подали заявление за пренасяне на 
номер. 
С промяната на чл. 22 от ФС се предвижда тази забрана да се отнася спрямо 
абонати и потребители, които са изявили желание за преносимост, включително и 
преди подаване на заявлението за пренасяне на номер. 
КБМ не подкрепя тази промяна. Основанията ни са следните – липса на 
правнообвързваща сила на устното волеизявление за пренасяне; трудна 
доказуемост на изразеното устно желание за пренасяне на абонатите;  неяснота 
относно начина за установяване на нарушението; възможности за злоупотреби и 

Не се 
приема 

По мотивите, посочени в предходната 
забележка. 
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неоснователни жалби от страна на абонати с цел увреждане имиджа на 
компанията.  

Чл. 24 

Мобилтел ЕАД Предлагаме ал. 2 на чл. 24 да бъде изменена, както следва: 
„При непостигане на съгласие между доставчиците по отношение на 
съдържанието на процедурата по ал. 1 комисията се произнася със становище, 
което доставчиците вземат предвид по отношение на въпросите, по които не 
е постигнато съгласие.” 
Мотиви: Изготвянето на процедура за осъществяване на преносимост е право и 
задължение на доставчиците на мобилна телефонна услуга, изрично предвидено 
от Функционалните спецификации. При определяне на съдържанието на самата 
процедура, предприятията, предоставящи обществени мобилни телефонни услуги 
са длъжни да спазват изискванията на Функционалните спецификации, което до 
голяма степен ограничава свободата на договаряне. Както вече беше обосновано в 
мотивите към предложението по т. 6.2 от настоящото становище, КРС следва да 
спазва границите на своята компетентност. Чл. 134, ал. 4, т. 2 от ЗЕС дава 
правомощие на комисията да определи действията, които предприятията, имащи 
задължение за осигуряване на преносимост, е необходимо да извършат. Законът 
обаче не оправомощава КРС да извършва тези действия вместо предприятията. 
От друга страна, чл. 54 от ЗЕС изрично предвижда, че в случай че определено 
предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или 
услуги не изпълни свое задължение по закон, всяка от засегнатите страни може да 
отправи писмено искане пред комисията за съдействие за постигане на съгласие 
или за даване на задължителни указания. Процедурата по решаване на спорове е 
детайлно регламентирана в закона. В чл. 35, ал. 1 е предвиден и актът, с който 
КРС се произнася по спорове между предприятия – мотивирано решение. Всяко 
предвиждане на отклонение от описания ред за произнасяне по спорове между 
предприятия, при наличие на неизпълнено законово задължение от даден 
доставчик (каквото несъмнено представлява задължението за изготвяне на 
процедура за осъществяване на преносимост), ще представлява нарушение на 
ЗЕС от страна на КРС. От друга гледна точка, изменението на текста се явява 
абсолютно ненужно от практическа гледна точка и не намира социална 
обусловеност, тъй като процедура за осъществяване на преносимост е подписана 
от доставчиците на мобилна телефонна услуга преди повече от една година, без 
да е била инициирана процедура по решаване на спор пред КРС. 

Не се 
приема 

 
Съгласно чл.134, ал.4, т.6 от ЗЕС част от 
задължителното съдържание на 
спецификациите е процедурата за преносимост. 
При буквално тълкуване на текста може да се 
направи извод, че КРС следва да определи 
самата процедура за преносимост. КРС е 
отчела особеностите на процеса на 
преносимост и необходимостта самите 
предприятия да определят конкретните условия 
в процедурата за нейното осъществяване. Този 
подход на регулатора не е оспорен от нито една 
от заинтересованите страни, както при 
обсъждане на първоначалния проект на ФС, 
така и в рамките на настоящата процедура. 
Като се има предвид, обаче, че съществува 
реалната възможност от възникване на 
непреодолими спорни въпроси между 
предприятията, както и с оглед разпоредбата на 
чл.134, ал.4, т.6 от ЗЕС и във връзка с общите 
правомощия на КРС да регулира отношенията в 
сферата на електронните съобщения, то за КРС 
безспорно съществува правната възможност да 
определи в спецификациите задължение за 
предприятията да се съобразят с обвързващото 
становище на КРС относно съдържанието на 
процедурата при наличие на спор. 
Законодателят е предвидил общо правомощие 
за намеса на регулатора по отношение на 
условията в процедурата за преносимост. С 
разпоредбите на спецификациите КРС е 
избрала подход, при който от една страна се 
осигурява свобода на предприятията за 
определяне на възможно най-добрите условия, 
от гледна точка на техните мрежи и 
възможности, но от друга се създава механизъм 
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за регулаторна намеса при спорове между 
страните. По този начин се преодолява 
възможността от необосновано забавяне при 
въвеждане или промяна на правилата за 
реализиране на преносимостта и се създава 
яснота за предприятията какви са техните 
възможности за действие в случай на спор.  
Считаме за неотносими доводите, че към 
настоящия момент има подписана процедура за 
преносимост на номерата в мобилните мрежи. 
Към всеки един момент е възможно да бъде 
инициирано изменение на процедурата от някой 
от доставчиците и практически е налице 
възможност за възникване на хипотеза на 
непостигане на съгласие между тях. 
 

Чл. 28 

БТК АД Предлагаме разпоредбата да бъде изменена по следния начин: 
„Чл. 28. Процедурата по пренасяне на номерата се осъществява въз основа на 
заявление на абонат или потребител, подадено по образец при приемащия 
доставчик или при негов оправомощен дистрибутор или търговски 
представител. Заявлението за пренасяне на номер е в стандартна форма, 
съгласувана между доставчиците в процедурата по чл. 24, ал. 1.” 
Мотиви: Първоначално КРС прие Функционалните спецификации след 
консултации с предприятията, предоставящи мобилни услуги, при процедура за 
обслужване на едно гише. В крайния акт обаче, бе възприета процедурата за 
„обслужване на две гишета”. Приемането на това решение, към момента на 
издаване на акта, беше продиктувано единствено от волята на двете предприятия, 
определени от КРС за предприятия със значително въздействие на пазара, без да 
се вземат предвид възможността от демотивиране на потребителите да се 
възползват от преносимостта на мобилните номера от една страна и практиката в 
Европейския съюз от друга страна. 
„БТК Мобайл” ЕООД бе единственият оператор, който през целия процес на 
изготвяне и приемане на всички подзаконови документи, свързани с въвеждане на 
преносимостта на мобилните номера, отстояваше позицията за въвеждане на 
процедура за обслужване на „едно гише”. Изправено пред алтернативата стартът 
на преносимостта да бъде забавен с още няколко месеца, „БТК Мобайл” ЕООД бе 
принудено да приеме концепцията на двата големи мобилни оператора. В 
резултат, дружеството подписа Процедурата в настоящия й вид, при уговорката и 

Не се 
приема 

По мотивите, посочени в първата бележка от 
настоящата таблица. 
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заявена от всички страни принципна воля за промяна на процеса в посока 
„обслужване на едно гише”, в случай на негативни резултати от прилагането. Това 
обстоятелство намери отражение в §6 от ПЗР на Функционалните спецификации. 
Към настоящия момент, с оглед инициираното от КРС изменение на 
Функционалните спецификации, БТК, в качеството си на правоприемник на „БТК 
Мобайл” ЕООД, анализира действащия процес по преносимост на мобилни 
номера. Извършеният анализ сочи, че противно на очакванията ни активността при 
реализиране на това право на потребителите е изключително ниска, като е налице 
сериозно разминаване с изразените настроения по време на независимите 
предварителни проучвания. 
Основните причини, които демотивират потребителите да запазят номера си при 
смяна на доставчика на мобилни услуги са процедурата „обслужване на две 
гишета” и дългото гласово съобщение за повикване към пренесен номер (решение, 
за което сме посочили в т. 1 от настоящото становище). Анализът на БТК сочи, че 
законовото право на потребителите за преносимост на мобилни номера е най-
сериозно възпрепятствано от прилагания принцип за „обслужване на две гишета”. 
Предвид изложеното по-горе, бихме желали да предложим на Вашето внимание 
редица аргументи, които ясно показват необходимостта и възможността за 
незабавно изменение на ФС, в интерес на ефективната конкуренцията и 
потребителите. Според нас, основният предмет на изменението следва да 
обхваща: (а) практическо въвеждане на принципа за „обслужване на едно гише” от 
операторите; (б) график на стъпките по изменение на съответните споразумения, 
общи условия и процеси от мобилните предприятия. 
Целесъобразността на изменението следва да бъде разглеждана в светлината на 
ЗЕС, регламентиращ осигуряване на ефективна конкуренция и защита на 
интересите на крайните потребители. В подкрепа на това ЕК неслучайно посочва в 
12-ия си Доклад, че преносимостта на номерата продължава да се разглежда като 
един от основните фактори за осигуряване ефективна конкуренция на мобилния 
пазар. Само по себе си обаче, въвеждането на мобилната преносимост не е 
достатъчно за постигане на целите – то следва да осигурява и ефективна 
процедура при минимум демотивиращи фактори за потребителите. В този смисъл, 
всички европейски регулатори са отчели и по-големите ползи за потребителите от 
въвеждане на процедура за „обслужване на едно гише”. Това твърдение може да 
бъде подкрепено с редица аргументи, като следва:    
1. „Обслужването на две гишета” удължава допълнително времето за пренасяне на 
номера, а на абоната се налага да посещава неколкократно даряващия доставчик, 
както и приемащия. 
Значително по-лесно и ефективно би могъл да се извършва обмена на 
информация между предприятията при „обслужване на едно гише”, като на 
потребителя ще се налага еднократно да подаде заявление пред приемащия 
доставчик и евентуално да посети веднъж даряващия доставчик, в случай на 



 17 

Заинтересовано 
лице ЗАБЕЛЕЖКА СТАТУС МОТИВИ 

неуредени отношения.   
2. Усложнената процедура с многобройно посещения на офисите на мобилните 
предприятия е причината за ниския интерес към запазване на номера, доколкото: 
Потребителската цена за администриране на процеса за пренасяне е значително 
по-ниска от средноевропейското ниво и не би следвало да действа препятстващо 
спрямо избора на потребителите; 
Потребителят запазва достъп до мобилни услуги през целия процес на пренасяне, 
като влошаването на качеството на услугите по време на самото фактическо 
пренасяне на номерата е незначително; 
Срочните договори не се пречка, в случай че потребителят заплати неустойка за 
преждевременно прекратяване. 
3. Ефектът от въвеждане на процедурата за „обслужване на едно гише” е доказан в 
редица европейски държави и практически признат официално от ЕК. Като пример 
може да бъде посочена Франция, която през 2006 г. наложи преминаване 
„обслужване на едно гише”. Видно от комюнике на ЕК във връзка с 13-ия Доклад: 
„Обслужването на едно гише и новите правила значително допринесоха за 
намаляване на средното време. На практика отнема около 4-7 дена за пренасяне 
на фиксирани и мобилни номера. В резултат пренасянето на фиксирани номера се 
увеличи с 53%, а на мобилни с 78%. Общо над 4 милиона номера са пренесени 
през 2007, близо 2 пъти повече от предходната година”.  
(http://ec.europa.eu/information_society/doc/factsheets/13thimplementation/9-9-fr.pdf) 
Видно от приложената към настоящото становище таблица, общоприета практика 
в държавите членки на ЕС е пренасяне на мобилни номера да се инициира пред 
приемащия доставчик, т.е. „обслужване на едно гише”. Обслужването на едно гише 
е възприето в Австрия, Белгия, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Дания, 
Ирландия, Италия, Люксембург, Холандия, Португалия, Испания, Швеция, Кипър, 
Чешка република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Румъния, 
Словакия, Словения.  
През юли  2007 г. Ofcom стартира обществена консултация относно преминаване 
от onward routing към ACQ, както и към процедура за пренос на номера, 
инициирана от реципиента. 
(http://www.ofcom.org.uk/consult/condocs/gc18review/numberportability.pdf) 
4. Не на последно място следва да бъде отбелязано, че при своевременно 
изменение на ФС в посока въвеждане на принципа за „обслужване на едно гише” 
при преносимост на мобилни номера, ще бъде отстранена формалната пречка за 
въвеждане на този принцип и във Функционалните спецификации за преносимост 
на географски номера. В този смисъл, БТК би подкрепило подобен конструктивен 
подход от страна на Регулатора.    
С оглед на горното считаме, че КРС следва да бъде загрижена за успеха при 
въвеждане на преносимостта и в тази връзка за интереса на крайните 
потребители, така както и самата Европейската комисия по отношение на страните 
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– членки. Поради изложеното считаме, че е необходимо изменение на чл. 28 от 
Функционалните спецификации, съгласно предложението на БТК. 
Във връзка с предложеното от нас изменение, промяна следва да се извърши и в 
разпоредбите на чл. 26, ал. 3; чл. 30, ал. 1; чл. 30, ал. 1 т. 7 и чл. 31 от 
Функционалните спецификации, указващи начина на участие в процедурата по 
преносимост на даряващия доставчик чрез „обслужване на две гишета”. 

Чл. 30 

Мобилтел ЕАД Предлагаме чл. 30, ал. 1, т. 6 от Функционалните спецификации да бъде изменен, 
както следва: 
„6. абонатът или потребителят не е платил всички задължения към даряващия 
доставчик, пряко свързани с пренасяния номер и услугите, ползвани чрез него, 
възникнали и станали изискуеми преди датата на подаване на заявлението или 
до датата на издаване на удостоверение за пренасяне и дължими от абоната 
или потребителя на даряващия доставчик; 
Мотиви: Предложението за отпадане на думата „текущи” има за цел да избегне 
неяснотата и противоречивото тълкуване по отношение на вида на задълженията, 
до които се отнася разпоредбата. Изискването за възникнали и станали изискуеми 
задължения достатъчно категорично описва характера на вземанията на 
даряващия доставчик. От друга страна понятието „текущи задължения” не 
притежава точно определен правен смисъл и би могло да доведе единствено до 
създаване на противоречие с останалите специфики на задълженията. Считаме, 
че е необходимо в задълженията, които подлежат на плащане да бъдат включени 
и тези, които са възникнали и станали изискуеми след подаване на заявление за 
пренасяне и преди датата на издаване на удостоверение за пренасяне, тъй като 
при наличието на определени основания и пороци на заявлението, процедурата 
може да бъде спряна за период от 30 дни. През този период биха могли да 
възникнат и да станат изискуеми нови задължения на абоната или потребителя, 
които да са пряко свързани с пренасяния номер и услугите, ползвани чрез него. 
При обратната хипотеза, абонатите и потребителите, които са подали валидни 
заявления за пренасяне и по отношение на които липсват основания за отказ, 
могат да бъдат поставени в по-неблагоприятно положение в сравнение с 
неизрядните абонати и потребители. Още повече, че към момента на издаване на 
удостоверение за съгласие, предприятието на даряващата мрежа и съответният 
абонат или потребител все още се намират във валидно договорно 
правоотношение и няма причина, задълженията, произтичащи от това 
правоотношение да не бъдат изпълнявани от която и да било от страните по него. 

Приема се 
частично 

 
КРС възприема отпадането на думата „текущи” 
от текста на разпоредбата. 
КРС счита за неправилно въвеждането на 
цялостната редакция на разпоредбата, 
предложена от „Мобилтел” ЕАД. ФС ясно 
определят, че основание за подаване на 
заявление за преносимост е платена последна 
фактура за ползвани услуги. С проекта, в 
допълнение, е въведена и възможност за 
предприятията да събират, преди издаване на 
удостоверение, и вземанията си, свързани с 
неустойки и плащания по лизингови договори. 
Процедурата допуска удължаване на срока за 
издаване на удостоверение, но това не считаме, 
че е основание за налагане на още условия за 
крайните потребители. Вземанията на 
доставчиците, свързани с плащанията за услуги, 
станали изискуеми след подаване на заявление 
за преносимост, са защитени с нормата на чл. 27 
от ФС. Правилото на чл. 27 е допълнителна 
защита за доставчиците към възможностите за 
събиране на вземанията по общия ред.  Следва 
да се обърне внимание, че вземания за ползване 
на услуги ще станат изискуеми, с голяма степен 
на вероятност  и в срока на валидност на 
удостоверението, но това отново не следва да е 
причина да се препятства преносимостта. КРС 
счита, че въвеждането на предложения от 
„Мобилтел” ЕАД текст може да постави в 
неравнопоставено положение крайните 
потребители, които за заявили преносимост 
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спрямо останалите крайни потребители на 
предприятието. В случай, че в рамките на срока 
за издаване на удостоверение възникне 
задължение за плащане на услуги, крайният 
потребител ще е принуден да го заплати 
веднага, за да получи удостоверението си, 
докато обикновен краен потребител има на 
разположение достатъчен срок за плащане, 
преди да се стигне до ограничаване ползването 
на услуги, поради неплащане. 

Мобилтел ЕАД Предлагаме ал. 2 на чл. 30 да бъде допълнена, както следва: 
(2) В случаите по ал. 1, т. 3, 4, 6, 7 и 8 заявлението не се разглежда до 
отстраняване на недостатъците или основанията за отказ, като спирането 
на процедурата е за не повече от 30 дни. В случай, че в този срок 
недостатъците или основанията за отказ не бъдат отстранени, процедурата 
се прекратява с изричен писмен отказ за издаване на удостоверение. В 
останалите случаи по ал. 1 процедурата се прекратява с изричен писмен отказ 
за издаване на удостоверение.”. 
Мотиви: Предложението е редакционно и има за цел уточняване на разпоредбата, 
тъй като по-голямата част от основанията за отказ, предвидени в чл. 30, ал. 1 от 
Функционалните спецификации не представляват недостатъци на заявлението, а 
основания, произтичащи от взаимоотношенията между даряващия доставчик и 
абоната или потребителя. 

Не се 
приема 

 
КРС счита, че не е налице възможност за 
противоречиво тълкуване на разпоредбата. 
Думата „недостатъци” е употребена като общ 
термин  и на практика се покрива смислово с 
термина причини за отказ. Предложената в 
становището редакция е некоректна тъй като 
всички хипотези на чл. 30, ал. 1 са основания за 
отказ.  
  

 

Космо България 
Мобайл ЕАД 

Чл.30 от ФС относно основанията на даряващия доставчик мотивирано да откаже 
пренасяне на мобилен номер/а.  
КБМ предлага изменения на текстовете на чл.30 от ФС, както следва: 
А) В чл.30, ал.1, т.1 от ФС да се добави текста – „MSISDN не е от обхвата от 
номера, предоставен  на даряващия доставчик”, като целият текст ще 
придобие следния вид: 
 „MSISDN е несъществуващ, не е от обхвата от номера, предоставен  на 
даряващия доставчик, или не е предоставен на абонат или потребител на 
даряващия доставчик”. 
Б) В чл.30, ал.1 от ФС да се добавят следните нови точки: 
т.10 – „При повикване от потребител, осъществено към служител на 
даряващия доставчик, CLI не съответства на посочения в заявката номер за 
пренасяне”; 
т.11 – „Предоставените от абоната/потребителя данни, свързани с неговото 
искане за пренасяне са непълни и/или неточни”; 
т.12 – „При подаване на заявление за пренасяне на номер/а не са предоставени 
документите, изискуеми съгласно Общите условия за взаимоотношения с 

Не се 
приема 

 
По отношение на предложението по б. „А”: 
Основанието, че MSISDN не е от обхвата на 
номерата, предоставени за ползване на 
даряващия доставчик не е включено, тъй като 
не е относимо при последваща преносимост, 
когато даряващия доставчик издава 
удостоверение за номер, който не му е 
предоставен за ползване от КРС. 
Същевременно считаме, че няма пречка 
даряващ доставчик да откаже разглеждане на 
заявление за първоначална преносимост на 
номер, който не му предоставен за ползване, 
тъй като е налице обективна невъзможност за 
разгледа и да се произнесе по подобно 
заявление.   
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крайните потребители на Донора”. 
В) В чл.30, ал.2 от ФС, в случай че бъдат добавени предложените от нас нови 
точки по б. „Б”, изречение първо да се измени, както следва: 
„ В случаите по ал.1, т.3, 4, 6, 7, 8, 11 и 12 заявлението не се разглежда до 
отстраняване на недостатъците, като спирането на процедурата е за не 
повече от 30 дни”. 
Мотивите на КБМ за включването на предложенията ни по букви „А”,”Б” и „В” са, че 
по този начин биха се обхванали в по-голяма степен случаите на отказ или 
спиране на преносимостта от Даряващия доставчик. В чл.30, ал.1 от ФС се казва, 
че основанията за отказ са само изброените в него случаи т.е са изчерпателни. С 
оглед да се посочат всички възможни случаи за отказ на преносимост и те да са 
изчерпателно изброени, както изискват ФС, предлагаме да бъдат включени нашите 
предложения, които са обосновани от практиката ни с мобилната преносимост до 
този момент.  

По отношение на предложенията по б. „Б”: 
- Предложението по т. 10, по отношение на 
потребителите на предплатени услуги, се 
покрива от хипотезата на чл. 30, ал. 1, т. 1, а 
именно: „1. MSISDN ……не е предоставен 
на……потребител на даряващия доставчик”. 
При условие, че с CLI check не е установено, че 
заявителя ползва съответния номер, 
следователно не е налице и хипотезата на 
идентификация на потребителя. 
Предложената т. 11 касае непълноти и 
неточности на заявлението – материя, която 
няма пречка да бъде уредена в процедурата, 
както е към настоящия момент. Същото се 
отнася и за предложението по т. 12. 

Чл. 31 

Мобилтел ЕАД Предвид мотивите, изложени в чл. 30, предлагаме чл. 31, ал. 1 от Функционалните 
спецификации да бъде допълнен с думите „или от момента на отстраняване на 
недостатъците по него или основанията за отказ”.  

Не се 
приема 

 
Считаме че чл. 31, ал.1 е достатъчно ясен и 
коректен спрямо чл.30, ал.1, където се говори за 
основания за отказ по принцип, без значение 
дали произтичат от некоректно подадено 
заявление или от взаимоотношенията между 
потребителя и предприятието. В тази връзка 
текстът не следва да се изменя. 

Чл. 31 а 

Мобилтел ЕАД Предлагаме към новия чл. 31а да бъде създадена нова т. 4 със следното 
съдържание: 
„4. на основанията, предвидени в общите условия на приемащия доставчик” 
Мотиви: Тъй като редакцията на текста предполага, както императивност на 
правната норма, така и изчерпателност на изброяването, считаме, че основанията 
за отказ от предоставяне на услуги, включени в общите условия на предприятията, 
предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги по 
стандарт GSM и UMTS, следва да бъдат включени в разпоредбата. В редица 
случаи тези основания за отказ касаят предходно недобросъвестно поведение на 
определен правен субект или неговата платежоспособност. Общите условия 
подлежат на представяне пред КРС, като комисията може да дава указания при 
предприемане на промени в тях. От друга гледна точка, действащите към момента 

Не се 
приема 

Доколкото в общите условия за 
взаимоотношения с потребителите има правила 
за възможностите за отказ от предоставяне на 
услуги при определени условия, като напр. 
защита на мрежа или наличие на лош платец, то 
тези условия няма пречка да се прилагат и към 
лица, които желаят да станат потребители на 
даден доставчик чрез преносимостта на 
номерата. Тези клаузи не са предмет на 
отношенията, свързани с реализиране на 
процеса на преносимост и поради тази причина 
не намират своето място във ФС. Следва да се 
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основания за отказ са съгласувани с КРС по реда на Закона за далекосъобщенията 
(отм.). Предвид това, е осигурена пълна защита на интересите на потребителите. 
Считаме, че предприятията не следва да бъдат задължени да предоставят услуги 
на определени лица, за които в общия случай биха важали предвидените в общите 
условия основания за отказ от предоставяне на тези услуги. Нещо повече, подобен 
текст вече е договорен между мобилните предприятия в Раздел III, т. 3.5. от 
Процедурата, където изрично е предвидено право на приемащия доставчик да 
отказва пренасяне на номер при наличие на други причини, свързани с 
възможността да бъде предоставяна гласова телефонна услуга на крайни 
потребители, съобразно Общите условия за взаимоотношенията с потребителите 
на приемащия доставчик. 

подчертае, че посоченото не дава основание да 
се твърди, че в общите условия могат да се 
въвеждат допълнителни изисквания, насочени 
конкретно към затрудняване процеса по 
преносимост. 

Допълнителни разпоредби 

Мобилтел ЕАД Считаме, че второто изречение от дефиницията за „Приемаща мрежа” в т. 10 от 
Допълнителната разпоредба на Функционалните спецификации трябва да бъде 
изменена, както следва: 
„Тази мрежа става мрежа, чрез която абонатът или потребителят ползва 
съответните услуги, след завършване на процеса на пренасяне.” 
Мотиви: Понятието „мрежа на абонамента” предполага, че определен абонат или 
потребител става задължително абонат по индивидуален договор на 
предприятието на приемащата мрежа. Считаме, че не следва да бъде нормативно 
ограничавано правото на предприятията да предоставят предплатени услуги на 
лица, които са се възползвали от правото да запазят национално значим номер 
при промяна на доставчика на мобилна телефонна услуга. 

Приема се 
по принцип 

Въведена е корекция в смисъла на 
предложението.  

 
 
 


