
 

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  

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 41 

 от 26 януари 2022 г.  

 

 

 

На основание чл. 36, ал. 3 и ал. 4 от Закона за електронните съобщения във 

връзка с чл. 255, ал. 4 от Закона за електронните съобщения, 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

 

РЕШИ: 

  

 

1. Приема резултатите от проведеното обществено обсъждане на проект на 

Правила за определяне на условията и реда за предоставяне на информация за 

местоположението на потребителите и данни за крайния ползвател от предприятията, 

предоставящи междуличностни съобщителни услуги с номера при спешни повиквания, 

съгласно Приложението към настоящото решение. 

2. Постъпилите становища, приетите предложения, местата и текстовете, в 

които са отразени приетите предложения, и мотивите за неприетите да се публикуват 

на страницата на Комисията за регулиране на съобщенията в Интернет и на Портала за 

обществени консултации.  

3. Приема Правила за определяне на условията и реда за предоставяне на 

информация за местоположението на потребителите и данни за крайния ползвател от 

предприятията, предоставящи междуличностни съобщителни услуги с номера при 

спешни повиквания. 

4. Правилата по т. 3 да се изпратят за обнародване в официален раздел на 

„Държавен вестник“.   

 

Мотиви: 

 

С Решение № 374 от 21.10.2021 г., Комисията за регулиране на съобщенията 

(КРС) прие проект на Правила за определяне на условията и реда за предоставяне на 

информация за местоположението на потребителите и данни за крайния ползвател от 

предприятията, предоставящи междуличностни съобщителни услуги с номера при 

спешни повиквания (Правилата) и откри процедура за обществено обсъждане по реда 

на чл. 36 от Закона за електронните съобщения.  

В определения срок за обществено обсъждане по проекта в КРС постъпиха 

становища от „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, „А1 България“ ЕАД, 

„Теленор България” ЕАД, Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) и Twilio 

(Туилио). Те са отразени в таблица, съдържаща постъпилите становища, приетите 



предложения, местата и текстовете, в които са отразени приетите предложения, и 

мотивите за неприетите. 

Предвид гореизложеното, КРС приема Правила за определяне на условията и 

реда за предоставяне на информация за местоположението на потребителите и данни за 

крайния ползвател от предприятията, предоставящи междуличностни съобщителни 

услуги с номера при спешни повиквания. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 (Иван Димитров)  

   

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

  

 (Станислава Йорданова)  

 

 

              Директор на дирекция „Правна“: 

       

  

 (Мария Бончева)  

 

 

 


