
  

 

 

Telenor Изх. № RD-667 

Дата 26.11.2021 г. 

 

ДО 

Г-Н ИВАН ДИМИТРОВ,  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

ул. „Гурко” №6, гр. София 1000 

 

ОТ 

„ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, 

ЕИК 130460283, гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6, 

представлявано от Дарин Станков в качеството си на пълномощник 

 

Относно: Процедура за 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, приет с 
Решение № 374 от 21.10.2021 г.  

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИМИТРОВ, 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС, 

 

С настоящото бихме искали да изразим нашето становище по така предложения 
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. („Правила“). 

 

По чл. 3 от Правилата 

Както Ви е известно, още през лятото на 2009 г. тогавашното Министерство на 
извънредните ситуации изиска от операторите на мобилни мрежи да бъдат спрени 
„повикванията към телефонен номер 112 от мобилни телефонни апарати без SIM-
карта“. Като с изрично писмо беше изискано да бъде извършено конфигуриране на 
мобилните мрежи, така че да бъдат деактивирани повикванията към телефонен номер 
112 от мобилни телефонни апарати без SIM-карта. Считаме, че след като това е 



  

 

 

реалната ситуация и повикванията от мобилни устройства без SIM карта затрудняват 
до такава степен работата на центровете за приемане на спешни повиквания, че се е 
наложило деактивирането на възможността за такива повиквания още преди 12 
години, то това задължение следва да бъде премахнато и от Правилата. 

С оглед на горното предлагаме чл. 3, изречение първо от Правилата да се промени 
както следва: 

„Предприятията, осъществяващи електронни съобщения чрез мобилни наземни 
мрежи, са задължени да осигурят техническа възможност за спешни повиквания към 
ЕЕН 112, в случай че и центровете за приемане на спешни повиквания са 
разрешили използването на тази възможност, и в следните случаи:“ 

 

По чл. 13 от Правилата: 

На база на изготвения Проект на Наредба за съдържанието, условията и реда за 
водене, поддържане и ползване на регистъра на приемно-предавателните станции на 
наземни мрежи, дейностите по чл. 151, ал. 1, т. 16 от Закона за устройство на 
територията и точките за безжичен достъп с малък обхват („Наредбата“), според 
който в регистъра към КРС ще се съдържа пълна унифицирана информация за 
приемно-предавателните станции, считаме, че центровете за приемане на спешни 
повиквания би следвало да имат служебен достъп до регистъра на КРС и от там да 
черпят актуална информация, вместо предприятията да се задължени да предоставят 
копие от списък, чието съдържание да се актуализира 2 пъти месечно. Нашето 
разбиране, че след като ще бъде създадена централизирана база данни, която ще 
съдържа и информация за приемно-предавателните станции (клетките) и техните 
географски данни в съответствие с геодезическа система – БГС2005 (чл. 4, ал. 1, т. 2, 
буква „б“ от Наредбата), то се обезсмисля задължението за предоставяне от страна на 
предприятията на същата тази информация на центровете за приемане на спешни 
повиквания. Една от функциите на подобни регистри би трябвало да е именно 
систематизиране и централизиране на масиви от бази данни, които да обслужват 
включително и държавния апарат, като същевременно намали административната 
тежест за задължените лица. С оглед на предходното нашето предложение е чл. 13 от 
Правилата да отпадне. 

 

По чл. 14, ал. 1 от Правилата: 

С оглед на това, че съгласно чл. 11, ал. 6 от Наредба № 1 от 22.07.2010 г. за правилата 
за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за 
ползване, резервиране и отнемане на номерационни ресурси не се допуска 
предоставяне на номадски услуги при използване на мобилен достъп до интернет, 
считаме, че допълнението „включително чрез приложения за мобилни крайни 
устройства“ в ал. 1 на чл. 13 от Правилата следва да променено, защото 
приложенията на мобилните крайни устройства ползват обичайно мобилен достъп на 
интернет, което е в противоречие с посочената Наредба № 1 от 22.07.2010 г. Във 
връзка с установеното противоречие предлагаме текстът на ал. 1 от чл. 14 от 
Правилата да бъде редактиран както следва: 



  

 

 

„Чл.  14.  (1)  Предприятията, които предоставят номадски гласови услуги, включително 
чрез приложения, предоставят информация за телефонен номер и географски 
координати на адреса, от който е извършено повикването.“ 

 

 

 

С уважение, 

26.11.2021 г.

X Дарин Станков

…………………. 

Пълномощник на „Теленор 
България“ ЕАД 


