
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА „ГЛОБЪЛ КОМЮНИКЕЙШЪН НЕТ” 
АД ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПОТРЕБИТЕЛИ НА ФИКСИРАНА ГЛАСОВА ТЕЛЕФОННА 

УСЛУГА 
 

(В СИЛА ОТ 11.09.2010 Г.) 
 

§ 1. В чл. 12.3. второто тире се 
изменя както следва: „- в случай, че се 
установи неправомерно пренасяне на 
номирата, по реда съгласно Процедурата за 
преносимост на географски номера. В този 
случай ГКН връща на даряващия оператор 
пренесения номер” 

  
§ 2. В чл. 12.4.1. след изразът 

„Допълнително споразумение №2 от 
25.05.2010 г.” се добавя изразът 
„Допълнително споразумение №3 от 
05.08.2010 г.” 

 
§ 3. В чл. 119 първото изречение се 

променя, както следва: „Процесът на 
преносимост на номерата при промяна на 
доставчика на фиксирана гласова телефонна 
услуга, когато номерът/номерата се 
пренася/пренасят в мрежата на ГКН, започва 
с писмено заявление, подадено до ГКН (в 
офис на дружеството) или до оправомощено 
от него да приема заявления лице.” 
 

 § 4. В Чл. 123.1. изразът „чл. 122.1. т. 
2,3,4,5” се заменя с израза „чл. 122.1. т. 
1,2,3,4,5”. 

 
 § 5. Чл. 124 става чл. 124.1. и в него 

т. 3.1. до 3.6. включително се заличават. 
 
 § 6. Създава се член 124.2., както 

следва: 
„124.2  Процедурата по разглеждане 

на заявлението се прекратява с изричен 
писмен отказ на ГКН и в случаите, когато са 
налице следните неотстраними причини за 
отказ при Даряващия доставчик: 

1. номерът е несъществуващ или не е 
предоставен на абонат или потребител на 
даряващия доставчик;  

2. номерът не е активен;  
3. даряващият доставчик вече е 

получил от приемащ доставчик искане за 
пренасяне на същия номер, процедурата по 
което още не е приключила;  

4. не са заплатени до деня, 
предшестващ датата, определена за прозорец 
на преносимост, всички дължими суми, 
свързани с предсрочно прекратяване на 
срочни договори с даряващия доставчик 
и/или такива за лизинг на крайни устройства 
или оборудване, пряко свързани с пренесения 
номер и услугите, ползвани чрез него;  

5. абонатът или потребителят е 
ползвал услугите на даряващия доставчик за 
период, по-малък от 3 месеца” 

 
§ 7. В чл. 125 изразът „чл. 124” се 

заменя с израза „124.1.” 
 
§ 8. В чл. 133.1. се правят следните 

изменения: 
1. Добавя се т. 6 както следва: 

„абонатът/потребителят е ползвал услугите 
на ГКН за период, по-малък от 3 месеца;” 

2. т. 6 става т. 7 
3. т. 7 става точка 8 и в нея т. 7.1. до 

7.6. включително се заличават. 
 
§ 9. Създава се чл. 144, както следва: 
„144. Чл. 12.3. второ тире се прилага 

от датата на влизане в сила на Процедура за 
установяване на неправомерно пренасяне на 
номера към Процедурата за преносимост на 
географски номера от 13.05.2010 г.” 

 
§ 10. Създава се чл. 145, както 

следва:  
„145. Процедурата за осъществяване 

на преносимост на географски номера въз 
основа на удостоверения, които са издадени 
и валидни към момента на влизане в сила на 
тези Общи условия се довършва по реда на 
„Общи условия на „Глобъл комюникейшън 
нет” ЕАД за взаимоотношения с крайните 
потребителите на фиксирана гласова 
телефонна услуга, предоставяна чрез 
обществената фиксирана електронна 
съобщителна мрежа на дружеството”, 
отменени с настоящите Общи условия.” 

 


