
Приложение към Решение № 20/9.01.2020 г. 

 

К О М И С И Я   З А   Р Е Г У Л И Р А Н Е   Н А   С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А 

Проект! 

РЕШЕНИЕ № …. 

от …………… 2020 г. 

 

За изменение и допълнение на Общите изисквания при осъществяване на обществени 

електронни съобщения (приети с решение № 58 от 31.01.2008 г. на Комисията за регулиране на 

съобщенията; обн. ДВ. бр. 24 от 4 март 2008 г., изм. ДВ. бр.102 от 28 ноември 2008 г., изм. ДВ. 

бр. 63 от 7 август 2009 г., изм. ДВ. бр.19 от 8 март 2011 г., изм. ДВ. бр. 105 от 29 декември 2011 

г., изм. и доп. ДВ. бр. 63 от 17 август 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2014 г., изм. и 

доп. ДВ. бр. 54 от 15 юли 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 90 от 10 ноември 2017 г., изм. и доп. ДВ. 

бр. 90 от 30 октомври 2018г., изм. ДВ. бр.10 от 1 февруари 2019 г.). 

На основание чл. 73, ал. 1, изр. второ от Закона за електронните съобщения, 

 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

РЕШИ: 

 

§ 1. Създава се нов чл. 50а със следния текст: 

„Предприятията, предоставящи обществени телефонни услуги, предлагат на 

потребители - физически лица най-малко два абонаментни и два предплатени плана за 

телефонни услуги с пакет от включено време за разговори с географски или мобилни номера, в 

които се включват и разговори с номера след код 700.” 

 

Заключителна разпоредба: 

 

§ 2. Чл. 15а, ал. 2 от Наредба № 1 за правилата за ползване, разпределение и 

процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на 

номера, адреси и имена (Обн. ДВ. бр.64 от 17 август 2010г., изм. ДВ. бр.12 от 8 февруари 

2011г., изм. и доп. ДВ. бр.74 от 28 септември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 28 март 2014г., 

изм. и доп. ДВ. бр.91 от 24 ноември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.10 от 1 февруари 2019г., изм. ДВ. 

бр.36 от 3 май 2019г.), се отменя. 
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