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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ЧЕТИРИДЕСЕТО И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

Проект 

 
 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА 
ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ 

С ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ НОМЕР 112 
 
 
§ 1. В чл. 8, ал. 1, т. 1 добива следната редакция: 
"1. приемат, регистрират и обработват гласовите повиквания и 

кратките текстови съобщения (SMS);" 
 
§ 2. В чл. 15, ал. 1, след думата "изходящите" се добавя 

думата "гласови", а след думата "повиквания" се добавя изразът "и 
кратките текстови съобщения (SMS)". 

 
§ 3. В Допълнителните разпоредби, § 1, т. 4 се изменя така: 
"4. "Спешно повикване" означава гласово повикване или кратко 

текстово съобщение (SMS) към ЕЕН 112." 
 
§ 4. В Преходните и заключителни разпоредби се създава нов 

параграфа със следното съдържание: 
"§ ... Законът влиза в сила шест месеца след обнародването 

му в Държавен вестник." 
 
 
 
Законът е приет от XLІ Народно събрание на ...................... 

2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното 
събрание. 
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МОТИВИ 
към законопроекта за изменение и допълнение на Закона 

за Националната система за спешни повиквания 
с единен европейски номер 112 

 
 
Законът за Националната система за спешни повиквания с 

единен европейски номер 112 е приет през 2008 г. и изменен през 
2009 г. С него се осигурява на гражданите, намиращи се на 
територията на Р България, непрекъснат, бърз и безплатен достъп 
до службите за спешно реагиране за получаване на помощ при 
спешни случаи с цел защита на живота, здравето, сигурността и 
имуществото им. Тази възможност може да се осъществи чрез 
гласови разговори на телефон 112 от всички оператори на 
телефонни услуги в страната. 

Възможността за използването на тази услуга само чрез 
гласови съобщения поставя в неравностойно положение някои 
категории хора с увреждания - глухи, неми, глухонеми. 

В невъзможност да ползват тази връзка са и граждани, които 
са изпаднали във внезапна криза и са изгубили способността да 
говорят. 

В някои случаи, когато е застрашен животът на граждани, е 
неблагоразумно да се водят телефонни разговори. 

Тези неудобства може да се избегнат, ако Националната 
система за спешни повиквания се разшири и се даде възможност да 
се комуникира с ЕЕН 112 чрез кратки текстови съобщения (SMS). 
Това безспорно ще изисква допълнителни финансови средства, но 
ще помогне за спасяването живота и здравето на много хора. 
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