мотиви
към проект на Наредба за условията и реда за достъп на хората със слухови или говорни увреждания
до единен европейски номер 112,
I. Причини, които налагат приемането на наредбата
Разпоредбите на чл. 23, ал.2 (Нова - ДВ, бр. 60 от 2 август 2016 г.) на Закона за
Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 (ЗНССПЕЕН112)
изискващата условията и редът за достъп на хората със слухови или говорни увреждания до
ЕЕН 112 да се определят с наредба на министъра на вътрешните работи и § 3 от Заключителна
разпоредба на ЗИД ЗНССПЕЕН112 (Изм. - ДВ. бр, 97 от 5 декември 2017 г„ в сила от 1.08.2017
г.), разпореждаща в срок до две години от влизането в сила, министърът на вътрешните работи
да осигури достъп на хората със слухови или говорни увреждания до ЕЕН 112, както и
провеждането на обществена поръчка за разработка и внедряване на услуга за достъп на
граждани със слухови или говорни увреждания до ЕЕН 112.
II. Цели които се поставят
Основната цел на проект на Наредбата е да се регламентира безплатен достъп до
ЕЕН 112 за потребителите на услугата - граждани със слухови или говорни увреждания, през
интернет, чрез мобилни устройства (смартфони/таблети) или стационарни компютри от
телекомуникационните оператори.
Тази цел отговаря
на Националните цели и приоритети на Националната
стратегия за хората с увреждания 2016 - 2020 и са формулирани в съответствие с Европейската
стратегия за хората с увреждания за периода 2010 - 2020 г. "Подновен ангажимент за Европа
без бариери".
Националната стратегия за хората с увреждания 2016 - 2020 е разработена във
връзка с изпълняване на националните ангажименти по прилагане на ратифицираната
Конвенция за правата на хората с увреждания на ООН, в частност в изпълнение на
стратегическа цел 8, т. 8. 2 от Плана за действие на Република България за прилагане на
Конвенцията за правата на хората с увреждания (2015 - 2020).
Правото на достъп до информационни и комуникационни услуги представлява
специална форма на достъпност по смисъла на чл. 9, § 1, б "б" и § 2, б "ж", във връзка с та. 21
от Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН.

III. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба
Въвеждане на услуга с подобни параметри не е проектирана и внедрявана в Р.
България.
В ЕС е реализирана пилотно услуга със сходна спецификация по европейски
проект REACH 112 (REsponding to All Citizens Needing Help). Проектът REACH 112, е c
пилотна имплементация в 5 страни - Великобритания. Швеция, Холандия, Франция и Испания,
е изпълнен от консорциум от 22-ма участника. Проектът реализира пилотна имплементация
на достъп до 112 на хора със слухови или говорни увреждания до тел. 112, едновременно с

текст, глас и видео за период 36 месеца с бюджет 8.8 милиона евро, средно на страна участник
1 760 000 евро.
В „Тригодишен план за действие за изпълнението на Националната програма за
развитие: БЪЛГАРИЯ 2020 в периода 2016-2018 г.", приет с Решение № 1032 на МС от
30.12.2015 г. за предоставяне на облекчаващи способи за достъп на хората с увреждания до
услугата 112 е посочена стойност за реализиране на проекта 4 800 000 лв.
Прогнозната стойност за разработка и внедряване на услуга за достъп на граждани със
слухови или говорни увреждания до ЕЕН 112 се формира на база пазарно проучване,
възложено на ДУССД с писмо УРИ № 10530р -1834 / 12.09.2016 г.
В отговор на ДУССД с per. № 5785р- 20979 от 11.11.2016 г. за резултатите от извършена
пазарна консултация за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет
„Разработване и внедряване на услуга за достъп до Национална система 112 на граждани със
слухови или говорни увреждания'" са предложени две

цени, съответно 1 245 680.00 лв. и

815 722.00 лв. без ДДС.
IV. Наредбата се очаква да определи правилата за достъп и ползване на услугата от
потребителите със слухови или говорни увреждания и задълженията на телекомуникационните
оператори, което ще допринесе за разширяване кръга от лица на които се осигурява достъп до
ЕЕН112.
V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
С проекта се отговоря на изискванията на Европейската регулаторна рамка за
електронни съобщителни мрежи и услуги, и по-специално Директива 2002/22/ЕО от 7 март 2002 г.
на Европейския парламент и на Съвета относно универсалната услуга и правата на потребителите
във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за универсалната услуга)
свързани със задължения за предприятията, които предоставят универсална услуга, с цел
осигуряване на равностоен достъп до обществени телефонни услуги на хората с увреждания.

