
ПРОТОКОЛ №2 

ЗА ПРОВЕДЕНИ ПРЕГОВОРИ 

 

Наименование на 

поръчката: 
„Предоставяне на далекосъобщителни услуги“ 

Място, дата и час на 

провеждане на  

преговори  

Централно управление на ДП БСТ - град София, ул. 

“Хайдушко изворче” № 28, стая 2-4, 10.06.2020 г. от 

15:00 часа 

Преговорите ще се състоят 

между: 

 

Възложител:  

1. ДП  „Български спортен тотализатор”, с 

представители: КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС 

ЗАПОВЕД № 111/10.06.2020г., в състав: Рада Гьонова – 

председател и членове: Йоана Михайлова – Директор 

ДОА при ЦУ на ДП БСТ, Веселин Кюркчиев – 

Директор, ДИТИ при ЦУ на ДП БСТ 

 

Участник:  

„Българска телекомуникационна компания“, с оферта с 

вх. № 02-01-753/09.06.2020 г., представлявано от  г-н 

Веселин Цанов и Руслан Цанков 

 

Комисията, назначена със Заповед № 111/10.06.2020 г., е констатирала че участникът 

отговаря на обявените критерии за подбор, че е представил техническо и ценово 

предложение, съответстващи на изискванията на Възложителя /действията са отразени в 

Протокол № 1/10.06.2020 г./, поради което страните тук, проведоха дискусии по 

предварително обявените теми /показателите, подлежащи на оценка/, а именно:  

- Предложение на участника за енергонезависимост на гласовите телефонни услуги; 

- Предложение на участника за предлаганите интегрирани далекосъобщителни 

услуги: 

• Вид и честота на телефонията; 

• Стандарт на видеотелефония; 

• Скорост и вид за пренос на данни; 

• Осигуряване на качество на гласовата услуга;  

• Начин на осигуряване на синхронна връзка; 

• Размер на фактор за оценка на преноса на глас /R фактор/; 

• Начин на сигнализация; 

- Предложение на участника за услугата получаване и изпращане на факсимилни 

съобщения от всеки предоставен обикновен телефонен пост; 

- Предложение на участника за услугата „Автоматичен вход“; 

- Предложение на участника за брой включени минути в месечната абонаментна такса 

за разговори към всички национални фиксирани мрежи (общо за всички постове); 

- Предложение на участника за цена на месечната абонаментна такса (общо за всички 

постове включени в Списък № 1 от Техническите спецификации) - в лева без ДДС; 

- Предложението на участника за цена на минута за разговор с абонат на фиксирана 

мрежа в страната (извън включените в абонаментната такса минути), както следва: 

• цена за минута разговор към абонати от фиксираната мрежа на БТК ЕАД - в лева 

без ДДС 

• цена за минута разговор към абонати от фиксираната мрежа на А1 България ЕАД 

- в лева без ДДС 

• цена за минута разговор към абонати от фиксираната мрежа на Теленор България 

ЕАД - в лева без ДДС 



• цена за минута разговор към абонати на други фиксирани мрежи в РБ - в лева без 

ДДС 

- Предложението на участника за цените на допълнително предоставяните от него 

далекосъобщителниуслуги – в лева без ДДС. 

 

Комисията изиска и представителите на Участника потвърдиха, че предложението имза 

изпълнение на поръчката е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, 

посочени в Поканата, в т.ч. и на Техническата спецификация. 

След което се пристъпи към договаряне.  

Комисията изиска от представителя на участника да преразгледа представените от него 

предложения по следните технически показатели, подлежащи на оценка: 

- Предложение на участника за енергонезависимост на гласовите телефонни услуги 

– чрез дистанционно захранване през собствената мрежа на участника; 

- Предложение на участника за предлаганите интегрирани далекосъобщителни 

услуги: 

• Вид и честота на телефонията  – audio/3.1kHz, 120 ohm (ETS 300 1110) 

• Стандарт на видеотелефония  – (ETS TNA 1 (89)(49), H.320 

• Скорост и вид за пренос на данни – 64 kbps “Unrestricted digital” 

• Осигуряване на качество на гласовата услуга – чрез Audio-codec G.711 a-Law 

• Начин на осигуряване на синхронна връзка – гарантиран капацитет от 64 kbps  на 

канал при ISDN BRI и синхронна връзка от край до край 

• Размер на фактор за оценка на преноса на глас /R фактор/ – R≥ 70  в съответствие 

с ITU-T препоръка G.107 

• Начин на сигнализация – Сигнализация DSS1 при ISDN BRI; 

- Предложение на участника за услугата получаване и изпращане на факсимилни 

съобщения от всеки предоставен обикновен телефонен пост – предложен е обмен 

на факсимилни съобщения през всеки предоставен аналогов телефонен пост, без 

необходимост от използване на устройство за адаптиране на сигналите на 

факсимилните апарати към мрежата на участника; 

- Предложение на участника за услугата „Автоматичен вход“– услугата е 

предложено да се предостави чрез DDI; представен е списък на населените места, 

в които има вече предоставени такива услуги; 

- Предложение на участника за брой включени минути в месечната абонаментна такса 

за разговори към всички национални фиксирани мрежи (общо за всички постове) – 

70 000 броя минути. 

Представителите на участника заявиха, че направеното от тях първоначално техническо 

предложение е напълно съответстващо на изискванията на Възложителя, съответства на 

възможностите им за предоставяне на услугата с максимално високо качество и покрива 

най-високите стандарти в областта, поради което няма да прави други предложения, 

касаещи предложението му за изпълнение на поръчката /техническото му 

предложение/. 

 

Комисията изиска от представителите на участника да преразгледат представените от тях 

предложения по следните ценови показатели, подлежащи на оценка и да ги редуцира: 

- Предложение на участника за цена на месечната абонаментна такса (общо за всички 

постове включени в Списък № 1 от Техническите спецификации) – 6 670.0000 лева 

без ДДС; 

- Предложението на участника за цена на минута за разговор с абонат на фиксирана 

мрежа в страната (извън включените в абонаментната такса минути), както следва: 

• цена за минута разговор към абонати от фиксираната мрежа на БТК ЕАД – 0.0015 

лева без ДДС 



• цена за минута разговор към абонати от фиксираната мрежа на А1 България ЕАД 

– 0.0015 лева без ДДС 

• цена за минута разговор към абонати от фиксираната мрежа на Теленор България 

ЕАД – 0.0015 лева без ДДС 

• цена за минута разговор към абонати на други фиксирани мрежи в РБ – 0.0015 

лева без ДДС 

 

Представителят на участника заяви, че предложените от тях цени за изпълнение на 

услугите от обхвата на настоящата поръчка, в т.ч. и подлежащите на оценка,  реално 

отразяват пълното, навременно и качествено изпълнение на предмета на поръчката и са 

пазарни такива. Въпреки това, в дух на партньорство и добра воля, представителят на 

участника заяви, че извършва допълнително намаление на предложените от тях цени 

на услугите, подлежащи на оценка, както следва: 

- Предложение на участника за цена на месечната абонаментна такса (общо за всички 

постове включени в Списък № 1 от Техническите спецификации) – 5 800 лева без 

ДДС; 

- Предложението на участника за цена на минута за разговор с абонат на фиксирана 

мрежа в страната (извън включените в абонаментната такса минути), както следва: 

• цена за минута разговор към абонати от фиксираната мрежа на БТК ЕАД – 0.0014 

лева без ДДС 

• цена за минута разговор към абонати от фиксираната мрежа на А1 България ЕАД 

– 0.0014 лева без ДДС 

• цена за минута разговор към абонати от фиксираната мрежа на Теленор България 

ЕАД – 0.0014 лева без ДДС 

• цена за минута разговор към абонати на други фиксирани мрежи в РБ – 0.0014 

лева без ДДС 

 

Комисията изиска от представителите на участника да преразгледат представените от тях 

предложения за цени за предоставяне на други, включени в офертата им услуги и да ги 

редуцира. Представителите на участника заявиха отново, че предложените от тях цени за 

изпълнение на услугите от обхвата на настоящата поръчка, в т.ч. и тези, които не са 

предмет на оценка,  реално отразяват пълното, навременно и качествено изпълнение на 

предмета на поръчката и са пазарни такива, както следва: 

1. Цена на услуга за достъп до мрежа по стандарт GSM/ UMTS LTE с възможност 

за разговори в корпоративната група на Възложителя: 

- 2,1500 лева без ДДС. 

2. Цена на услуга за достъп до мрежа по стандарт GSM/ UMTS LTE с възможност за 

разговори в корпоративната група на възложителя и извън корпоративната група 

на възложителя с включени 4 500 MB на максимална скорост: 

- 12,0000  лева без ДДС. 

 

3. Цена на услуга за достъп до мрежа по стандарт GSM/ UMTS LTE с възможност за 

разговори в корпоративната група на възложителя и извън корпоративната група 

на възложителя с включени 20 000 MB на максимална скорост: 

- 24,0000 лева без ДДС. 

 

4. Цена на месечен абонамент за услуга за достъп до мрежа по стандарт GSM/ UMTS 

LTE с възможност за достъп до глобалното интернет пространство, през 

персонално мобилно устройство с включени с включени 3 000 MB на максимална 

скорост: 

- 3,4500 лева без ДДС. 



 

5. Цена на месечен абонамент за услуга за достъп до мрежа по стандарт GSM/ UMTS 

LTE с възможност за достъп до глобалното интернет пространство, през 

персонално мобилно устройство с включени 5 000 MB на максимална скорост: 

- 5,7500 лева без ДДС. 

 

6. Цена на месечен абонамент за услуга за достъп до мрежа по стандарт GSM/ UMTS 

LTE с възможност за достъп до глобалното интернет пространство, през 

персонална компютърна конфигурация с включени 3 000 MB на максимална 

скорост: 

- 11,5000 лева без ДДС. 

 

7. Цена на месечен абонамент за услуга за достъп до мрежа по стандарт GSM/ UMTS 

LTE с възможност за достъп до глобалното интернет пространство, през 

персонална компютърна конфигурация с включени 15 000 MB на максимална 

скорост: 

- 23,0000  лева без ДДС.  

 

8. Цена на месечен абонамент за услуга за достъп до мрежа по стандарт GSM/ UMTS 

LTE с възможност за достъп до глобалното интернет пространство, през 

персонална компютърна конфигурация с включени 35 000 MB на максимална 

скорост: 

- 34,5000 лева без ДДС.  

 

9. Цена на месечен абонамент за услуга за достъп до мрежа по стандарт GSM/ UMTS 

LTE с възможност за достъп до глобалното интернет пространство, през 

персонална компютърна конфигурация с включени 100 000 MB на максимална 

скорост: 

- 115,0000  лева без ДДС.  

 

10. Цена на месечен абонамент за услуга за достъп до мрежа по стандарт GSM/ UMTS 

LTE с възможност за достъп до глобалното интернет пространство, през 

персонална компютърна конфигурация с включени 20 000 MB на максимална 

скорост: 

- 32,0000 лева без ДДС.  

 

11. Цена на месечен абонамент за услуга за достъп до мрежа по стандарт GSM/ UMTS 

LTE с възможност за достъп до глобалното интернет пространство, през 

персонална компютърна конфигурация. с включени 40 000 MB на максимална 

скорост: 

- 38,0000 лева без ДДС. 

 

12. Цена на месечен абонамент за услуга за глобално позициониране на подвижни 

обектив в реално време: 

- 25,0000  лева без ДДС. 

 

13. Цена за услуга универсален номер 0700: 

 

13.1 Цена за откриване на услуга 0700:  

 

• Обикновен номер: 120,0000 лева без ДДС; 



• Златен номер е номер от типа: 0700 XY 0XY, 0700 XY XY0, 0700 XY YX0, 

0700 XY 000, 0700 XY A00, 0700 XY AAA 500.0000  лева без ДДС; 

• Месечен абонамент за срока на договора: 0,0000   лева без ДДС; 

• За промяна в профила на клиента: 10,0000 лева без ДДС; 

• Детайлизирана справка през Интернет (не повече от 6 месеца назад): 0,0000 

лева без ДДС; 

 

13.2 Цена за телефонни разговори през 0700: 

 

Цената на разговора към 

„Универсален номер - 0700" се 

разпределя между крайния 

потребител (викащия) и абоната 

на услугата както следва: 

Краен 

потребител 

(викащ) 

Абонат на 

услугата 

„Универсален 

номер - 0700” 

Разговори 

фиксираната 

мрежа на 

VIVACOM 

Селищни 

разговори Заплаща 

цената на 

селищен 

разговор в 

зависимост от 

абонаментния 

си план 

- 

Междуселищни 

разговори, 

силен трафик 

0,0300  лева 

без ДДС 

Междуселищни 

разговори, слаб 

трафик 

- 

Разговори от мобилни или други 

фиксирани оператори, 

включително и международни 

Заплаща 

цената на 

разговора в 

зависимост от 

абонаментния 

си план 

- 

 

14. Цена за предоставяне на зелен номер 0800: 

 

14.1: Цена за откриване на услуга 0800:  

 

• Обикновен номер: 120,0000 лева без ДДС; 

• Златен номер: 500,0000  лева без ДДС; 

• Месечен абонамент за срока на договора: 0,0000 лева без ДДС; 

• За промяна в профила на клиента: 10,0000  лева без ДДС; 

• Детайлизирана справка през Интернет (не повече от 6 месеца назад): 

0,0000  лева без ДДС. 

14.2: Цена за минута разговор телефонни разговори чрез 0800:  

 

• Селищни: Силен трафик 0,0500 лева без ДДС, Слаб трафик 0,0400  лева 

без ДДС; 

• Междуселищни: Силен трафик 0,1100 лева без ДДС, Слаб трафик 

0,0450  лева без ДДС; 

• Мобилни оператори: Други мобилни оператори 0,2800 лева без ДДС, 

VIVACOM 0,2100  лева без ДДС. 

 

15. Цена за месечен абонамент за допълнителни услуги за колокация на оборудване:  



15.1 Smart Hands – 30,0000 лева без ДДС. 

15.2 Електроенергия над 3kW – 150,0000 лева без ДДС на всеки 1 kW допълнителна 

мощност. 

16.       Цена за предоставяне на услуга линия под наем:  

16.1 Цена за откриване на селищна линия:  

За линия със скорост от 64 kbit/s - до 1Мbit/s  250,0000  лева без ДДС;  

За линия със скорост от 1Мbit/s - до 2Мbit/s 400,0000 лева без ДДС. 

 

16.2 Цена за откриване на междуселищна линия под наем: 

За линия със скорост от 64 kbit/s - до 1Мbit/s 750,0000 лева без ДДС; 

За линия със скорост от 1Мbit/s - до 2Мbit/s 1 300,0000 лева без ДДС.  

16.3 Месечен абонамент:  

Линия със 

скорост 

Kbit/s 
Селищна линия 

1-ва 

междуселищна 

зона 

2-ра 

междуселищна 

зона 

3-та 

междуселищна 

зона 

64 
180,0000 лева 

без ДДС 

310,0000  лева 

без ДДС 

380,0000  лева 

без ДДС 

460,0000 лева 

без ДДС 

2 048 
720,0000 лева 

без ДДС 

3 000,0000  

лева без ДДС 

4 250,0000 лева 

без ДДС 

5 400,0000 лева 

без ДДС 

 

17 Прав телефонен пост: 25,0000  лева без ДДС; 

18 ISDN BRA: 40,0000  лева без ДДС; 

19 Блок от 10 вътрешни номера: 120,0000  лева без ДДС; 

20  Автоматичен вход: 25,0000 лева без ДДС; 

21 Допълнителен пакет от 6000 минути за разговори от фиксирани мрежи към 

национални фиксирани мрежи, ЗОНА 1 от фискирани услуги:  200,0000 лева без 

ДДС; 

22 Допълнителен пакет от 6000 минути за разговори от фиксирани мрежи към 

национални мобилни мрежи: 750,0000 лева без ДДС; 

23 Конвергиран СИП (мобилен и фиксиран) 4 канален: 180,0000  лева без ДДС. 

В дух на партньорство и добра воля, представителите на участника заявиха, че могат да 

извършат допълнително намаление на някои от предложените от тях цени на 

услугите, неподлежащи на оценка, а именно: 

1. Цена на услуга за достъп до мрежа по стандарт GSM/ UMTS LTE с възможност 

за разговори в корпоративната група на Възложителя: 

- 2,0000 лева без ДДС. 

2. Цена на услуга за достъп до мрежа по стандарт GSM/ UMTS LTE с възможност за 

разговори в корпоративната група на възложителя и извън корпоративната група 

на възложителя с включени 4 500 MB на максимална скорост: 

- 10,0000  лева без ДДС. 

 

3. Цена на услуга за достъп до мрежа по стандарт GSM/ UMTS LTE с възможност за 

разговори в корпоративната група на възложителя и извън корпоративната група 

на възложителя с включени 20 000 MB на максимална скорост: 

- 20,0000 лева без ДДС. 

 

4. Цена на месечен абонамент за услуга за достъп до мрежа по стандарт GSM/ UMTS 

LTE с възможност за достъп до глобалното интернет пространство, през 

персонално мобилно устройство с включени с включени 3 000 MB на максимална 

скорост: 

- 3,0000 лева без ДДС. 

 



5. Цена на месечен абонамент за услуга за достъп до мрежа по стандарт GSM/ UMTS 

LTE с възможност за достъп до глобалното интернет пространство, през 

персонално мобилно устройство с включени 5 000 MB на максимална скорост: 

- 5,0000 лева без ДДС. 

 

6. Цена на месечен абонамент за услуга за достъп до мрежа по стандарт GSM/ UMTS 

LTE с възможност за достъп до глобалното интернет пространство, през 

персонална компютърна конфигурация с включени 3 000 MB на максимална 

скорост: 

- 10,0000 лева без ДДС. 

 

7. Цена на месечен абонамент за услуга за достъп до мрежа по стандарт GSM/ UMTS 

LTE с възможност за достъп до глобалното интернет пространство, през 

персонална компютърна конфигурация с включени 15 000 MB на максимална 

скорост: 

- 20,0000  лева без ДДС.  

 

8. Цена на месечен абонамент за услуга за достъп до мрежа по стандарт GSM/ UMTS 

LTE с възможност за достъп до глобалното интернет пространство, през 

персонална компютърна конфигурация с включени 35 000 MB на максимална 

скорост: 

- 30,0000 лева без ДДС.  

 

9. Цена на месечен абонамент за услуга за достъп до мрежа по стандарт GSM/ UMTS 

LTE с възможност за достъп до глобалното интернет пространство, през 

персонална компютърна конфигурация с включени 100 000 MB на максимална 

скорост: 

- 99,0000  лева без ДДС.  

 

10. Цена на месечен абонамент за услуга за достъп до мрежа по стандарт GSM/ UMTS 

LTE с възможност за достъп до глобалното интернет пространство, през 

персонална компютърна конфигурация с включени 20 000 MB на максимална 

скорост: 

- 22,4900 лева без ДДС.  

 

11. Цена на месечен абонамент за услуга за достъп до мрежа по стандарт GSM/ UMTS 

LTE с възможност за достъп до глобалното интернет пространство, през 

персонална компютърна конфигурация. с включени 40 000 MB на максимална 

скорост: 

- 33,3300 лева без ДДС. 

 

12. Цена на месечен абонамент за услуга за глобално позициониране на подвижни 

обектив в реално време: 

- 21,5000  лева без ДДС. 

 

13. Цена за услуга универсален номер 0700: 

 

13.1 Цена за откриване на услуга 0700:  

 

• Обикновен номер: 100,0000 лева без ДДС; 

…… 

 



14. Цена за предоставяне на зелен номер 0800: 

 

14.1: Цена за откриване на услуга 0800:  

 

• Обикновен номер: 100,0000 лева без ДДС; 

........ 

......... 

17 Прав телефонен пост: 18,0000  лева без ДДС; 

18 ISDN BRA: 35,0000  лева без ДДС; 

19 Блок от 10 вътрешни номера: 100,0000  лева без ДДС; 

20  Автоматичен вход: 22,0000 лева без ДДС; 

21 Допълнителен пакет от 6000 минути за разговори от фиксирани мрежи към 

национални фиксирани мрежи, ЗОНА 1 от фискирани услуги:  100,0000 лева без 

ДДС; 

22 Допълнителен пакет от 6000 минути за разговори от фиксирани мрежи към 

национални мобилни мрежи: 500,0000 лева без ДДС; 

23 Конвергиран СИП (мобилен и фиксиран) 4 канален: 150,0000  лева без ДДС. 

 

Постигнатите чрез настоящото договаряне технически и ценови параметри, са окончателните 

такива за пълното и точно изпълнение на предмета на настоящата поръчка с наименование 

„Предоставяне на далекосъобщителни услуги“:  

 

Окончателните технически параметри от предложението на участника са тези, посочени в 

първоначално подаденото от него Предложение; 

Окончателното ценово предложение на участника е както следва: 

1. Предложение на участника за цена на месечната абонаментна такса (общо за 

всички постове включени в Списък № 1 от Техническите спецификации) – 5 800 

лева без ДДС; 

2. Предложението на участника за цена на минута за разговор с абонат на фиксирана 

мрежа в страната (извън включените в абонаментната такса минути), както следва: 

• цена за минута разговор към абонати от фиксираната мрежа на БТК ЕАД – 0.0014 

лева без ДДС 

• цена за минута разговор към абонати от фиксираната мрежа на А1 България ЕАД 

– 0.0014 лева без ДДС 

• цена за минута разговор към абонати от фиксираната мрежа на Теленор България 

ЕАД – 0.0014 лева без ДДС 

• цена за минута разговор към абонати на други фиксирани мрежи в РБ – 0.0014 

лева без ДДС 

 

3. Цена на услуга за достъп до мрежа по стандарт GSM/ UMTS LTE с възможност 

за разговори в корпоративната група на Възложителя: 

- 2,0000 лева без ДДС. 

 

4. Цена на услуга за достъп до мрежа по стандарт GSM/ UMTS LTE с възможност 

за разговори в корпоративната група на възложителя и извън корпоративната 

група на възложителя с включени 4 500 MB на максимална скорост: 

- 10,0000  лева без ДДС. 

 

5. Цена на услуга за достъп до мрежа по стандарт GSM/ UMTS LTE с възможност 

за разговори в корпоративната група на възложителя и извън корпоративната 

група на възложителя с включени 20 000 MB на максимална скорост: 



- 20,0000 лева без ДДС. 

 

6. Цена на месечен абонамент за услуга за достъп до мрежа по стандарт GSM/ 

UMTS LTE с възможност за достъп до глобалното интернет пространство, през 

персонално мобилно устройство с включени с включени 3 000 MB на максимална 

скорост: 

- 3,0000 лева без ДДС. 

 

7. Цена на месечен абонамент за услуга за достъп до мрежа по стандарт GSM/ 

UMTS LTE с възможност за достъп до глобалното интернет пространство, през 

персонално мобилно устройство с включени 5 000 MB на максимална скорост: 

- 5,0000 лева без ДДС. 

 

8. Цена на месечен абонамент за услуга за достъп до мрежа по стандарт GSM/ 

UMTS LTE с възможност за достъп до глобалното интернет пространство, през 

персонална компютърна конфигурация с включени 3 000 MB на максимална 

скорост: 

- 10,0000 лева без ДДС. 

 

9. Цена на месечен абонамент за услуга за достъп до мрежа по стандарт GSM/ 

UMTS LTE с възможност за достъп до глобалното интернет пространство, през 

персонална компютърна конфигурация с включени 15 000 MB на максимална 

скорост: 

- 20,0000  лева без ДДС.  

 

10. Цена на месечен абонамент за услуга за достъп до мрежа по стандарт GSM/ 

UMTS LTE с възможност за достъп до глобалното интернет пространство, през 

персонална компютърна конфигурация с включени 35 000 MB на максимална 

скорост: 

- 30,0000 лева без ДДС.  

 

11. Цена на месечен абонамент за услуга за достъп до мрежа по стандарт GSM/ 

UMTS LTE с възможност за достъп до глобалното интернет пространство, през 

персонална компютърна конфигурация с включени 100 000 MB на максимална 

скорост: 

- 99,0000  лева без ДДС.  

 

12. Цена на месечен абонамент за услуга за достъп до мрежа по стандарт GSM/ 

UMTS LTE с възможност за достъп до глобалното интернет пространство, през 

персонална компютърна конфигурация с включени 20 000 MB на максимална 

скорост: 

- 22,4900 лева без ДДС.  

 

13. Цена на месечен абонамент за услуга за достъп до мрежа по стандарт GSM/ 

UMTS LTE с възможност за достъп до глобалното интернет пространство, през 

персонална компютърна конфигурация. с включени 40 000 MB на максимална 

скорост: 

- 33,3300 лева без ДДС. 

 

14. Цена на месечен абонамент за услуга за глобално позициониране на подвижни 

обектив в реално време: 

- 21,5000  лева без ДДС. 



 

15. Цена за услуга универсален номер 0700: 

 

15.1 Цена за откриване на услуга 0700:  

• Обикновен номер: 100,0000 лева без ДДС; 

• Златен номер е номер от типа: 0700 XY 0XY, 0700 XY XY0, 0700 XY YX0, 

0700 XY 000, 0700 XY A00, 0700 XY AAA 500.0000  лева без ДДС; 

• Месечен абонамент за срока на договора: 0,0000   лева без ДДС; 

• За промяна в профила на клиента: 10,0000 лева без ДДС; 

• Детайлизирана справка през Интернет (не повече от 6 месеца назад): 0,0000 

лева без ДДС; 

15.2 Цена за телефонни разговори през 0700: 

 

Цената на разговора към 

„Универсален номер - 0700" се 

разпределя между крайния 

потребител (викащия) и абоната 

на услугата както следва: 

Краен 

потребител 

(викащ) 

Абонат на 

услугата 

„Универсален 

номер - 0700” 

Разговори 

фиксираната 

мрежа на 

VIVACOM 

Селищни 

разговори Заплаща 

цената на 

селищен 

разговор в 

зависимост от 

абонаментния 

си план 

- 

Междуселищни 

разговори, 

силен трафик 

0,0300  лева 

без ДДС 

Междуселищни 

разговори, слаб 

трафик 

- 

Разговори от мобилни или други 

фиксирани оператори, 

включително и международни 

Заплаща 

цената на 

разговора в 

зависимост от 

абонаментния 

си план 

- 

 

 

16. Цена за предоставяне на зелен номер 0800: 

16.1: Цена за откриване на услуга 0800:  

• Обикновен номер: 100,0000 лева без ДДС; 

• Златен номер: 500,0000  лева без ДДС; 

• Месечен абонамент за срока на договора: 0,0000 лева без ДДС; 

• За промяна в профила на клиента: 10,0000  лева без ДДС; 

• Детайлизирана справка през Интернет (не повече от 6 месеца назад): 

0,0000  лева без ДДС. 

16.2: Цена за минута разговор телефонни разговори чрез 0800:  

 

• Селищни: Силен трафик 0,0500 лева без ДДС, Слаб трафик 0,0400  лева 

без ДДС; 

• Междуселищни: Силен трафик 0,1100 лева без ДДС, Слаб трафик 

0,0450  лева без ДДС; 



• Мобилни оператори: Други мобилни оператори 0,2800 лева без ДДС, 

VIVACOM 0,2100  лева без ДДС. 

 

17. Цена за месечен абонамент за допълнителни услуги за колокация на оборудване:  

17.1 Smart Hands – 30,0000 лева без ДДС. 

17.2 Електроенергия над 3kW – 150,0000 лева без ДДС на всеки 1 kW допълнителна 

мощност; 

 

18.       Цена за предоставяне на услуга линия под наем:  

18.1 Цена за откриване на селищна линия:  

За линия със скорост от 64 kbit/s - до 1Мbit/s  250,0000  лева без ДДС;  

За линия със скорост от 1Мbit/s - до 2Мbit/s 400,0000 лева без ДДС. 

 

18.2 Цена за откриване на междуселищна линия под наем: 

За линия със скорост от 64 kbit/s - до 1Мbit/s 750,0000 лева без ДДС; 

За линия със скорост от 1Мbit/s - до 2Мbit/s 1 300,0000 лева без ДДС.  

18.3 Месечен абонамент:  

Линия със 

скорост 

Kbit/s 
Селищна линия 

1-ва 

междуселищна 

зона 

2-ра 

междуселищна 

зона 

3-та 

междуселищна 

зона 

64 
180,0000 лева 

без ДДС 

310,0000  лева 

без ДДС 

380,0000  лева 

без ДДС 

460,0000 лева 

без ДДС 

2 048 
720,0000 лева 

без ДДС 

3 000,0000  

лева без ДДС 

4 250,0000 лева 

без ДДС 

5 400,0000 лева 

без ДДС 

 

19 Прав телефонен пост: 18,0000  лева без ДДС; 

 

20 ISDN BRA: 35,0000  лева без ДДС; 

 

21 Блок от 10 вътрешни номера: 100,0000  лева без ДДС; 

 

22  Автоматичен вход: 22,0000 лева без ДДС; 

 

23 Допълнителен пакет от 6000 минути за разговори от фиксирани мрежи към 

национални фиксирани мрежи, ЗОНА 1 от фискирани услуги:  100,0000 лева без 

ДДС; 

 

24 Допълнителен пакет от 6000 минути за разговори от фиксирани мрежи към 

национални мобилни мрежи: 500,0000 лева без ДДС; 

 

25 Конвергиран СИП (мобилен и фиксиран) 4 канален: 150,0000  лева без ДДС. 

 

Настоящият Протокол отразява постигнатите договорености и договорни условия от 

проведените на 10.06.2020 г. от 15.00 часа преговори между двете страни - Комисията, 



назначена от Възложителя по процедурата и представляващите „Българска 

телекомуникационна компания“ ЕАД. 

 

Настоящият Протокол, състоящ се от 12 страници, се подписва в 3 (три) еднообразни 

екземпляра - два за Възложителя и един за Участника. 

 

 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,                   За УЧАСТНИКА: 

Комисия за провеждане  

на процедурата: 

 

1. Рада Гьонова      1. Веселин Цанов, представляващ 
/заличен подпис на осн. на чл. 5 Регламент (ЕС) 2016/679/     /заличен подпис на осн. на чл. 5 Регламент (ЕС) 2016/679 
 

2. Йоана Михайлова     2. Руслан Цанков, представляващ  
/заличен подпис на осн. на чл. 5 Регламент (ЕС) 2016/679/     /заличен подпис на осн. на чл. 5 Регламент (ЕС) 2016/679 
 

3. Веселин Кюркчиев 
/заличен подпис на осн. на чл. 5 Регламент (ЕС) 2016/679/     

 

 


