
 

При упражняване на своите правомощия по предоставяне за ползване, резервиране и 

отнемане на номера, адреси и имена съгласно Наредба № 1 от 2010 г. за правилата за 

ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за 

ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена (Наредба № 1) и 

Функционалните спецификации и с оглед проблемите, поставени в практиката, Комисията 

за регулиране на съобщенията (КРС) идентифицира необходимост от осигуряване на 

възможност за преносимост на номера към предприятия, получили вторично номера по 

смисъла на Наредба № 1 от предприятие от домейна на преносимост. С оглед на 

посоченото възниква необходимост от изменение на действащите ФС с цел 

регламентиране на правата и задълженията на тези предприятия. 

С цел да се създаде възможност за преносимост на номера към доставчици, 

ползващи вторично предоставени номера, се въвежда терминът „вторичен доставчик” - 

предприятие, получило вторично номера от предприятие от домейна на преносимост, като 

в дефинициите се добавя съответното определение. Регламентира се възможността тези 

вторични доставчици да предоставят услуги и чрез номера, пренесени в мрежата на 

предприятието, което им е предоставило номера по реда на Наредба № 1. С цел въвеждане 

на яснота е изрично определено, че тези доставчици не са част от домейна на 

преносимост.  

Отчитайки спецификата на вторичните доставчици, в относимите разпоредби е 

разширен обхватът на задължените субекти, като са добавени и цитираните предприятия, 

както и са регламентирани нови задължения. 

Предложен е нов текст с цел по-ясно формулиране на задължението за връщане на 

номер при държателя на обхвата, когато предоставяните чрез пренесен номер услуги са 

преустановени. 

С цел въвеждане на яснота по отношение на информирането при повикване към 

пренесен номер, е въведен нов текст определящ, че всеки доставчик информира крайните 

потребители, в случай че те осъществяват изходящи повиквания към първично 

предоставените му номера, пренесени в мрежи на други доставчици. 

Във връзка с констатирани случаи на забавяне на сключването на индивидуален 

договор между доставчик и краен потребител, пренесъл номера си, е предложена нова 

разпоредба, която ясно определя задълженията на доставчиците да сключват договор при 

подаване на заявление за преносимост. 

От текста на всички разпоредби, в които фигурира понятието „потребител”, то е 

заличено, тъй като доставчиците не предоставят предплатени услуги чрез негеографски 

номера.  

В допълнение, прегледът на ФС сочи, че някои разпоредби следва да се прецизират, 

а част да се отменят. 


