
 

 

ДО 

КОМИСИЯТА  

ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

УЛ. „ГУРКО” № 6 

ГР. СОФИЯ – 1000 

 

ОТ 

 

“А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД, ЕИК: 131468980,  

адрес: 1309 София, ул.”Кукуш” № 1,  

 

На вниманието на: г-н Иван Димитров – председател  

 

Относно: 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 

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИМИТРОВ, 

 

На интернет страницата на Комисията за регулиране на съобщенията е публикуван за 

обществено обсъждане 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. С оглед това и в определения за това срок, моля да 

приемете становището на „А1 България“ ЕАД по проекта. 

1. Предлагаме в текста на чл. 3 да бъде добавена ал. 2 със следната редакция: 
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„(2) Реалното осигуряване и реализация на описаните в ал. 1 случай става след 

съгласуване с центровете за приемане на спешни повиквания.“. 

По този начин ще бъде отчетена необходимостта техническата функционалност да се 

съгласувана с центровете, за да бъде адекватна и техните нужди и технически решения.  

 

2. Считаме, че в текста на чл. 12, ал. 1 т. 2 след „налична“ следва да се добави „и такова 

предаване е технически възможно“.  

Текстът трябва да бъде съобразен с невъзможността на мобилната мрежа, сама по себе 

си, да предава точни координати на местоположението на крайния потребител. Такива 

координати могат да се предоставят от крайното устройство и/или от определени 

приложения, които устройството ползва. Пример за подобно нещо е т.н. Advanced Mobile 

Location (AML), за което в момента тече процес по въвеждане от Център 112, 

посредством IOS и Google, на територията на страната. 

 

 

 

 

С уважение: 

 

Станислав Атанасов, 

Пълномощник на изпълнителните директори  

на “А1 България“ ЕАД 
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