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Образец № 2  

към Покана за участие в обществена поръчка, възлагана чрез процедура на 

договаряне без предварително обявление, с наименование: „Предоставяне на 

далекосъобщителни услуги“ 

 

Образец на Документ по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ ППЗОП -  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С 

НАИМЕНОВАНИЕ: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ 

УСЛУГИ“ 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА 

съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ ППЗОП 

 

Наименование на участника: Българска телекомуникационна компания ЕАД 

(БТК ЕАД), Еднолично акционерно дружество 

Посочва се: 

➢ фирмата (наименованието на дружеството) и правно организационна форма.  

 
 

Наименование на поръчката: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ 

УСЛУГИ“ 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на горепосочената 

обществена поръчка и декларираме, че ще изпълним предмета на поръчката в пълно 

съответствие с изискванията и условията на възложителя, посочени в документацията 

за участие, в т.ч. техническата спецификация. 

 

Предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно техническата 

спецификация, при фиксираните в нея параметри: 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

1.1. По отношение на фиксираната далекосъобщителна услуга: 

 

1.1.1 БТК ЕАД ще предостави услугата предмет на настоящата поръчка чрез 

високонадеждна и сигурна обществена фиксирана електронна съобщителна мрежа с 

национално покритие – uptime ≥ 99.5 %. 

На територията на страната БТК ЕАД разполага с градски и транзитни цифрови 

централи Ericsson AXE, изнесени стъпала към Ericsson AXE, централи Siemens EWSD и 

изнесени стъпала RSU към Siemens EWSD. Всички съоръжения са подсигурени с 

независимо захранване, генератори и UPS.  

Мрежата на БТК ЕАД за предоставяне на фиксирани гласови услуги е изградена на 

принципите на висока надеждност, достъпност и гарантирано високо качество. Най-

важните елементи в мрежата и връзките между тях са дублирани, което гарантира 

предоставянето на услугата, като качеството на предоставените услуги се следи 

24х7х365 от център за управление на мрежата и услугите - ЦУМУ.  
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ЦУМУ е разположен в сграда с осигурена свързаност към мрежовата инфраструктура 

на БТК ЕАД и географско местоположение разположено на отделна тектонична плоча. 

Центърът разполага с висококвалифицирани специалисти и работи в режим 24х7х365. 
 

Основните елементи в мрежата са: заличена информация на осн. на чл. 102, ал. 1 ЗОП 

• PSTN централи; 

• Erзicsson AXE-10 - ver local 7.залич2; 

• изнесени стъпала към Ericsson AXE RSS и EAR; 

• Siemens EWSD Power Node - v.17; 

• изнесени стъпала към Siemens EWSD RSU и ONU; 

Всички елементи са с резервирано електрозахранване, което гарантира 

непрекъсваемост на предоставянето на услугите, както от страна на мрежовите 

елементи, така и по отношение на обикновените телефонни апарати, които се захранват 

дистанционно, без да е необходимо локално захранване при клиента. 

Съоръженията в мрежата отговарят и на изискванията за предпазване от 

свръхнапрежения и мълниезащита, в съответствие с препоръки ITU-T K.11, К.12, К.27, 

К.35, К.40 и К.41.  

Параметрите на качеството, които се следят са (ASR) съгласно ITU-T E.425; (NER) 

съгласно ITU заличена информация на осн. на чл. 102, ал. 1 ЗОП 

-T E.425 – минимум 95%; трафично натоварване по снопове се измерва съгласно 

препоръка Е. 500 – ITU-T – тип на измерване Normal. като загубите са до 0,5 %. ITU-T 

E.800, ITU-T E802, ETSI EG 202 057 – QoS. 

Мрежата на БТК ЕАД е свързана директно и със специализираните центрове за спешни 

услуги - 112, 150, 160, 166.  

Качеството на предлаганите фиксирани телефонни услуги се осигурява през TDM 

централи. Свързаността между централите се осъществява с трънкове (групи) чрез 

сигнализация по общ канал – протокол SS7. 

Маршрутизацията се базира на префикса (викания номер), ако номера не се обслужва 

от локалната централа, повикванията се насочват по трънк между централи. 

Фиксираната мрежа на БТК ЕАД поддържа и обща номерационна база данни, чрез 

която се реализира гъвкава маршрутизация и предоставяне на услуги индивидуални за 

определен абонат. 

За осигуряване на услугата обикновен телефонен пост: POTS (Plain Old Telepohone 

System) БТК ЕАД използва Цифрови телефонни централи Ericsson AXE-10 - ver local 

7.2, Siemens EWSD Power Nodev.1 заличена информация на осн. на чл. 102, ал. 1 ЗОП 

7 заличена информация на осн. на чл. 102, ал. 1 ЗОП 

 или техни изнесени стъпала. Предоставянето на услугите се осъществява през наземна 

медна преносна среда (усукана медна двойка). Последното предоставя техническата 

възможност и среда за предоставяне на дистанционно захранване чрез галванична 

връзка между оборудването на БТК ЕАД и това на Възложителя. 

За предоставяне на обикновен телефонен пост БТК ЕАД не използва интерфейсни 

преобразуватели/устройства в локациите на Възложителя за съгласуване с 

оборудването на Възложителя. Последното е възможно поради използваната от БТК 

ЕАД мрежа и PSTN технология, без използване на пакетна комутация. Услугата се 

предоставя директно от Абонатната телефонна централа предоставяща конкретната 

услуга през усукана медна двойка. 
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Фиг.1 Структура на телефонната мрежа 

 

За осигуряване на услугата ISDN, БТК ЕАД използва цифрови телефонни централи 

Ericsson AXE-10 - ver local 7.2, Siemens EWSD Power Node –  

заличена информация на осн. на чл. 102, ал. 1 ЗОП 

v.17 или техни изнесени стъпала. Предоставянето на услугите се осъществява през 

наземна медна преносна среда (усукана медна двойка). Последното предоставя 

техническата възможност и среда за предоставяне на дистанционно захранване чрез 

галванична връзка между оборудването на БТК ЕАД и това на Възложителя. 

За предоставяне на услугата ISDN BRI, БТК ЕАД използва специално устройство (NT) 

за адаптиране двупроводен U интерфейс от телефонната централа към So четири 

проводен интерфейс съвместим с ISDN клиентски терминали.  

Предоставените от БТК ЕАД устройства са единствено и само такива дефинирани в 

стандартите за предоставяне на ISDN услуги и не представляват протоколни 

преобразуватели. 

1.1.2 Услугата, предмет на настоящата поръчка ще се осъществява чрез изграден от 

БТК ЕАД достъп до нея, като съгласува интерфейсите от мрежата си с тези на 

Възложителя - RJ 11 за предоставяните услуги обикновен телефонен пост и RJ45 за 

услугата ISDN пост. 

1.1.3 БТК ЕАД ще осигури свързаност на телефонните постове /абонатите/ на БСТ, към 

други мрежи за предаване на глас и факс-данни, в страната и чужбина. 

Използвайки мрежата на БТК ЕАД, абонатите имат възможност да провеждат 

телефонни разговори към мрежите на всички оператори в страната и извън нея, без 

използване на посредници при транзитиране на трафик. За взаимосвързаност към 

всички обществени телефонни мрежи на територията на Република България, както и 

към всички международни обществени телефонни мрежи БТК ЕАД ползва TDM 

технология. През мрежата на БТК ЕАД абонатите имат възможност да провеждат 

телефонни разговори към мрежите на всички оператори в страната и извън нея, с които 

БТК ЕАД има директна взаимна свързаност, без използване на посредници при 

транзитиране на телефонния трафик. Разговори към оператори в чужбина, с които БТК 

ЕАД няма директна свързаност се осъществяват през директните свързаности на 

останалите оператори. Последното гарантира възможност за свързаност към всички 

абонати на всички телефонни мрежи в целия свят. 

1.1.4 БТК ЕАД ще предостави услугата предмет на настоящата поръчка чрез 

резервираност, както в собствената си мрежа, така и чрез наличие на достатъчен 
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капацитет за покриване на нуждите на Възложителя за взаимно свързване с останалите 

оператори в и извън страната. 

БТК ЕАД разполага с градски и транзитни цифрови централи Ericsson AXE, изнесени 

стъпала към Ericsson AXE, централи Siemens EWSD и изнесени стъпала RSU към 

Siemens EWSD. Всички съоръжения са подсигурени с независимо захранване и 

генератори. Мрежата на БТК ЕАД за предоставяне на фиксирани гласови услуги е 

изградена на принципите на висока надеждност, достъпност и гарантирано високо 

качество. Най-важните елементи в мрежата и връзки между тях са дублирани, което 

гарантира предоставянето на услугата, като качеството на предоставените услуги се 

следи 24х7х365(366) от център за управление на мрежата и услугите. Същият е 

разположен в сграда с осигурена свързаност към мрежовата инфраструктура на БТК 

ЕАД и географско местоположение разположено на отделна тектонична плоча. 

Центърът разполага с висококвалифицирани специалисти и работи в режим 

24х7х365(366).Всички елементи са с резервирано електрозахранване, което гарантира 

непрекъсваемост на предоставянето на услугите, както от страна на мрежовите 

елементи, така и по отношение на обикновените телефонни апарати, които се захранват 

дистанционно, без да е необходимо локално захранване при клиента.  

БТК ЕАД има сключените споразумения с над 460 международни партньори в 194 

международно признати суверенни държави и 56 зависими територии в световен 

мащаб. С всеки наш партньор имаме сключени споразумения за ниво на обслужване за 

всички услуги, предлагани от съответната технология, по която е изградена мрежата 

му. Благодарение на последното имаме възможност за предоставяне на международни 

разговори към мобилни и фиксирани мрежи в ЕС и извън ЕС по всяко време на 

денонощието, 24 часа, седем дни в седмицата, с високо качество. Допълнително 

условие, което благоприятства високото ниво на качеството, е факта, че БТК ЕАД 

разполага с кабелни съоръжения, чрез които е осъществена връзка с всеки от 

партньорите ни заличена информация на осн. на чл. 102, ал. 1 ЗОП 

. Кабелните съоръжения, ползвани и изградени от БТК ЕАД пресичат сухопътните и  

морските граници на Република България . Благодарение на тях имаме възможност и за 

резервиране на основните връзки, чрез поддържане на собствен PоP във Франкфурт и 

споразумения за взаимно свързване и пренасочване на трафик през мрежите на нашите 

партньори. Така дори да е налично отпадане на дадено наше кабелно съоръжение, 

имаме възможността да пренасочим генерирания трафик през наш партньор, 

осигурявайки резервираност на услугата.  

1.1.5 БТК ЕАД ще осигури запазване на съществуващите към момента на откриване на 

процедурата географски номера – посочени в Списък № 1, като ще обезпечи 

провеждането на входящи и изходящи разговори и изпращането и получаването на 

факс от тях.  

 

1.1.6 БТК ЕАД ще предоставя на Възложителя пълна месечна информация относно 

направление, стойност на проведените разговори и изговорени минути на хартиен 

носител, както и ще осигури възможност за справки и по електронен път.  

БТК ЕАД разполага с информационна и билинг система, с чиято помощ се осигурява 

начина на остойностяване на използваните от Възложителя услуги, в това число 

проведените разговори, по направление, време и стойност. Чрез описаните по-долу 

дейности и поддейности, БТК ЕАД ще предоставя на „ДП БСТ“ детайлизирана сметка 

за проведените разговори на абонатите, съгласно изискванията на Възложителя, като 

ще предостави и възможност за оторизиран представител, права за достъп до своята 

информационна система за извършване на детайлизирана справка за всеки проведен 
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разговор, с информация за време на провеждане, продължителност, направление и 

стойност. Възможностите за това се осигуряват чрез следните дейности: 

• Дейност по поддържане на информационна и билинг система за осигуряване на 

начина на остойностяване на ползваните телефонни услуги от Възложителя, 

съгласно действащите тарифни планове за тях. 

• Поддейност по осигуряването и поддръжката на възможност за изготвяне на 

детайлизирана справка, съдържаща информация за проведените разговори от 

Възложителя през разплащателния период, по направление, време и стойност. 

• Поддейност по поддръжка на система за архивиране на регистрираните данни за 

ползваните от Възложителя телефонни услуги с цел предоставяне на 

информация за отминал период при необходимост. 

• Дейност по сключване на договори с фирми, предоставящи куриерски услуги с 

цел осигуряване на възможността за предоставяне на детайлизирана справка за 

ползваните услуги заедно с фактурата, в случай, че същите се получават от 

Възложителя на хартиен носител. 

• Дейност по осигуряване на възможността за предоставяне на детайлизирана 

сметка за ползваните услуги заедно с фактурата, в случай, че същите се 

получават в електронен вид от Възложителя, по email. 

• Дейност по поддържане и развиване на разработен web портал, чрез който 

определен от Възложителя служител да се регистрира с име и парола. Чрез тази 

основна дейност и поддейност е разработен порталът “My Vivacom”, достъпен 

на адрес: https://www.my.vivacom.bg . Основна цел на портала е да осигури по-

бързо, по-лесно и по-качествено обслужване. Чрез налична регистрация - име и 

парола се осигурява достъп на определен служител от Възложителя до 

електронна фактура и детайлизирана справка за всеки осъществен разговор, с 

информация за направлението към което проведения разговор, стойността на 

всеки осъществен разговор, датата, часа и продължителността му.  
 

1.1.7 БТК ЕАД ще осигури предоставянето на телефонни справочни услуги, достъпни 

за всички крайни телефонни постове /абонати/ на Възложителя. 

 
 

1.1.8 БТК ЕАД ще осигури за остойностяване на услугата, предмет на настоящата поръчка 

издаване на месечни електронни фактури. 

БТК ЕАД ще предостави електронна фактура и детайлизирана справка в електронен 

формат чрез web базиран интерфейс през Интернет. За достъп до осигуряваното 

приложение се използва web адрес: https://www.my.vivacom.bg 

Детайлизираната сметка на БТК ЕАД включва: 

• всички видове ползвани услуги през разплащателния период;  

• брой на ползваните услуги;  

• обща стойност на всеки вид ползвани услуги; 

• общ размер на сметката; 

• размер на данъчните начисления върху сметката, изразен както в проценти към 

размера на сметката, така и в абсолютни стойности, размер на договорените 

отчисления; 

• общ размер на дължимата сума без ДДС; 
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1.1.9 Тарифните планове/ценовите условия за услугата, предмет на настоящата поръчка 

ще влязат в сила до 30 календарни дни, считано от датата на подписване на договор за 

възлагане на поръчката. За целта е създадена организация: 
 

➢ Осигурени са съответните цифрови абонатни интерфейси в DLE (Digital Local 

Exchange) и RSU (Remote Subscriber Unit); 

➢ Осигурени са съответните чифтове за предоставяне на услугите, обект на 

настоящата поръчка в съответните обекти на Възложителя; 

➢ Осигурени са необходимите крайни устройства, предоставящи заявения от 

клиента абонатен интерфейс; 

➢ Създадена е вътрешна организация за конфигуриране на съответните услуги в 

локациите, посочени в настоящата тръжна документация, която организация се 

базира на: 

• налични висококвалифицирани специалисти, администриращи техниката, 

която предоставя съответните услуги, в режим 24х7; 

• вътрешни информационни системи, чрез които се автоматизира и 

координира процеса по предоставяне на услуги; 

• собствени екипи от експерти, които са ангажирани с предоставяне на 

услугите в точките, посочени от Възложителя; 

 

Описаната по-горе организация ни дава възможност да предоставим услугите, предмет 

на настоящата поръчка, във срок  по-малък от изискваните 30 дни. 
 

 

1.1.10 За услугата, предмет на настоящата поръчка БТК ЕАД ще осигури денонощна 

техническа поддръжка и непрекъснато обслужване в режим 24 часа в денонощието, 7 

дни в седмицата, 365 дни в годината.  

БТК ЕАД разполага с център за денонощна техническа поддръжка и възможност за 

непрекъснато обслужване в режим 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365(366) 

дни в годината, с Help Desk система (система за регистриране на инциденти и 

управление на поддръжката) с интегрирана Trouble Ticket система (система за 

автоматични нотификации при регистриране, актуализиране, ескалация и решаване на 

инциденти). Допълнително има внедрени софтуерни приложения за отчитане на 

параметрите по стабилността и използваемостта на предлаганите услуги, което 

представлява мониторинг на производителността на мрежата, включващ - оценка, 

анализ, проактивно известяване за проблеми, отстраняване на проблеми, графични 

отчети в реално време за определен период. БТК ЕАД има разработена и действаща 

технология за обслужване на клиенти благодарение на съществуващия център за 

управление на мрежата и услугите и наличен екип от инженери, които денонощно 

следят за качеството на предоставяните услуги и безотказността на мрежата. Достъпът 

до дежурните екипи става посредством денонощен телефон за контакт и Helpdesk, 

които са достъпни и на разположение на Възложителя 24 часа в денонощието, 7 дни в 

седмицата през цялата година. Допълнително БТК ЕАД разполага с технически екипи. 

За осигуряване на денонощен режим на работа на техническите екипи е въведена 

трисменен режим на работа. Допълнително са обособени райони на действие, като 

всеки екип има 50% припокриване на своя със съседните си райони. По този начин и с 

оглед възможност за реакция при необходимост от хардуерна подмяна е сведена до 

минимум. 
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1.1.11 БТК ЕАД ще осигури система за регистриране на проблеми (инциденти) и 

управление на поддръжката на услугите с автоматични нотификации при регистриране, 

актуализиране, ескалация и решаване на проблеми (инциденти), чрез система изградена 

и ползвана от БТК ЕАД. Системата позволява регистриране на заявки за инциденти 

освен по телефона и на e-mail достъпен за длъжностните лице на Възложителя.  

За целта ще се използва внедрената от БТК ЕАД система за обслужване на клиенти.  Тя 

се обслужва от  наличен екип инженери, които денонощно следят за качеството на 

предоставяните услуги и безотказността на мрежата. Констатиране на възникване на 

проблем се осъществява на базата на регистрирани при пасивния и активния контрол на 

работа на клиентите и функциониране на телекомуникационната мрежа чрез 

съобщения, получени по следните начини: 
 

a) Неавтоматизирано: чрез средства за комуникация с клиенти:  

➢телефон - Клиентът се обажда на телефона на Helpdesk – 0800 10130 или съкратени 

номера 121/123 чрез автоматично виртуално гласово меню (IVR). Обаждането се 

приема и регистрира от Helpdesk, която уведомява за това инженера по поддръжка на 

мрежата или дежурния инженер. 

➢факс – Клиентът изпраща оплакването си по факса на Helpdesk. След това се 

процедира както при телефонните обаждания, като задължително се връща съобщение 

за приетото оплакване. 

➢ел. поща - Клиентът изпраща оплакването си по електронна поща на адрес на 

оперативно – диспечерската служба vip_helpdesk@vivacom.bg. След това се процедира 

както при телефонните обаждания, като задължително се връща съобщение за приетото 

оплакване. 

 

b) Автоматизирано: от системата за наблюдение на мрежата, която генерира съобщения 

до дежурния персонал. Констатиране на възникване на проблем се извършва в работно 

време от инженер по поддръжка на мрежата, а в извънработно време – от дежурен 

инженер, който при необходимост може да се консултира с инженер по поддръжка на 

мрежата. След констатиране на възникването на проблем се извършва неговата 

регистрация. Не всички регистрирани съобщения могат да доведат до регистриране на 

проблем. Регистрирането на получените съобщения се извършва в система за ТТ 

(Trouble Ticket), откъдето в края на месеца се представят справките.  

След констатиране на възникването на проблем се извършва неговото регистриране, 

като се открива номер на проблема (Trouble Ticket) и присвоеният TT се съобщава на 

Възложителя, при което времето за реакция е незабавно. 

 

Проблемите се категоризират от инженера, приел проблема и се разпределят по 

приоритети както следва: 
 

Приоритети Определение 

Приоритет 1 Отпадане на далекосъобщителни съоръжение, водещо до прекъсване 

на предоставяните услуги на един или повече клиента 

Отпадане на далекосъобщителни връзки, водещо до прекъсване на 

предоставяните услуги на един или повече клиента 
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Приоритети Определение 

Приоритет 2 

 

Отпадане на далекосъобщителни връзки без да се нарушава 

предоставянето на услуги 

Прекъсване на връзката на клиент към далекосъобщителни мрежа 

Приоритет 3 Влошено качество на услугата 

Приоритет 4 Проблем, възникнал в далекосъобщителната мрежата, който не се 

отразява на качеството на услугата на клиента 

 

След отстраняване на проблем, което се удостоверява от инженера по поддръжка на 

мрежата и се потвърждава от Възложителя (когато е засегнат), регистрацията в 

системата се закрива с отбелязване на датата и часа. 

При затваряне на даден ТТ се отчитат следните показатели: 

 

• MTTReact – времето от възникване на проблема до неговото регистриране. 

• MTTRestore – времето от възникване на проблема до неговото решаване. В 

зависимост от приоритетите се прилагат и различни времена (MTTR) за 

решаване на възникнали проблеми. 

 

1.1.12 БТК ЕАД ще предложи схема за реакция в случай на възникнал проблем с 

предоставяне на услугата, предмет на настоящата поръчка. 

БТК ЕАД има разработена и действаща технология за обслужване на клиенти 

благодарение на съществуващия център за управление на мрежата и услугите и 

наличен екип от инженери, които денонощно следят за качеството на предоставяните 

услуги и безотказността на мрежата. Достъпът до дежурните екипи става посредством 

денонощен телефон за контакт и Helpdesk, които са достъпни и на разположение на 

Възложителя 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата през цялата година. 

Констатиране на възникване на проблем се осъществява на базата на регистрирани при 

пасивния и активния контрол на работа на клиентите и функциониране на 

телекомуникационната мрежа чрез съобщения, получени по следните начини: 
 

a) Неавтоматизирано: чрез средства за комуникация с клиенти:  

➢телефон - Клиентът се обажда на телефона на Helpdesk – 0800 10130 или съкратени 

номера 121/123 чрез автоматично виртуално гласово меню (IVR). Обаждането се 

приема и регистрира от Helpdesk, която уведомява за това инженера по поддръжка на 

мрежата или дежурния инженер. 

➢факс – Клиентът изпраща оплакването си по факса на Helpdesk. След това се 

процедира както при телефонните обаждания, като задължително се връща съобщение 

за приетото оплакване. 

➢ел. поща - Клиентът изпраща оплакването си по електронна поща на адрес на 

оперативно – диспечерската служба vip_helpdesk@vivacom.bg. След това се процедира 

както при телефонните обаждания, като задължително се връща съобщение за приетото 

оплакване. 

b) Автоматизирано: от системата за наблюдение на мрежата, която генерира съобщения 

до дежурния персонал. Констатиране на възникване на проблем се извършва в работно 

време от инженер по поддръжка на мрежата, а в извънработно време – от дежурен 

инженер, който при необходимост може да се консултира с инженер по поддръжка на 

мрежата. След констатиране на възникването на проблем се извършва неговата 

регистрация. Не всички регистрирани съобщения могат да доведат до регистриране на 
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проблем. След констатиране на възникването на проблем се извършва неговото 

регистриране, като се открива номер на проблема (Trouble Ticket) и присвоеният TT се 

съобщава на Възложителя, при което времето за реакция е незабавно. 

Проблемите се категоризират от инженера, приел проблема и се разпределят по 

приоритети както следва: 
 

Приоритети Определение 

Приоритет 1 Отпадане на далекосъобщителни съоръжение, водещо до прекъсване 

на предоставяните услуги на един или повече клиента; 

Приоритет 2 Отпадане на далекосъобщителни връзки без да се нарушава 

предоставянето на услуги; 

Прекъсване на връзката на клиент към далекосъобщителни мрежа; 

Приоритет 3 Влошено качество на услугата; 

Приоритет 4 Проблем, възникнал в далекосъобщителната мрежата, който не се 

отразява на качеството на услугата на клиента; 

 

След отстраняване на проблем, което се удостоверява от инженера по поддръжка на 

мрежата и се потвърждава от Възложителя (когато е засегнат), регистрацията в 

системата се закрива с отбелязване на датата и часа. 

При затваряне на даден ТТ се отчитат следните показатели: 

• MTTReact – времето от възникване на проблема до неговото регистриране. 

• MTTRestore – времето от възникване на проблема до неговото решаване. В 

зависимост от приоритетите се прилагат и различни времена (MTTR) за 

решаване на възникнали проблеми.  

 

1.1.13 БТК ЕАД гарантира, че предоставяната интегрирана далекосъобщителна услуга, 

интерфейс RJ 45 отговаря на следните параметри и стандарти, необходими за 

функционирането на наличната техника на Възложителя:  

• ETSI ETS 300 356-1 „Цифровата мрежа с интеграция на услугите 

(ISDN). Част1: Базови услуги {ITU-T Препоръки Q.761 до Q.764 

(1999) изменена}”; 

• ISDN BRI –интерфейс (NT) S/T интерфейс; 

• Поддържане на EURO ISDN стандарти; 

• Запазване на организацията на Автоматичен вход; 

БТК ЕАД предоставя услуги в цифровата мрежа с интеграция на услугите (ISDN), 

съгласно изискванията на ITU и ETSI: 

• ITU-T I.430 ”Basic user-network interface – layer 1 specification”; 

• ITU-T Q.921/I.441 “ISDN user-network interface – Data link layer specification”; 

• ITU-T Q.931/I.451 „ISDN user-network interface layer 3 specification for basic call 

control”; 

• EN 300 356-1 “Цифровата мрежа с интеграция на услугите (ISDN). Част1: Базови 

услуги {ITU-T Препоръки Q.761 до Q.764 (1999) изменена}”; 

• EN 300 356-2 “Цифровата мрежа с интеграция на услугите (ISDN). Част2: ISDN 

допълнителна услуга {ITU-T Препоръки Q.730 (1999) изменена}”; 

• Към услугата се предоставя крайно клиентско оборудване, осигуряващо: 

o ISDN BRI (NT) S/T интерфейс;   
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• Заделен  и гарантиран капацитет от 64 kbps на канал при ISDN BRI и синхронна 

връзка от край до край; 

• Сигнализация DSS1 (Digital Subscriber Signaling System No.1) при ISDN BRI; 

 

1.1.14 БТК ЕАД ще осигури прозрачен преносен канал между крайните точки от 

мрежата на Възложителя с крайни интерфейси, които отговарят на стандарт ETSI ETS 

300 452, необходим за функционирането на наличната техника на Възложителя.  

За целта ще се използва изградена мрежова инфраструктура, до адресите от обхвата на 

поръчката, част от мрежата на БТК ЕАД. Услугите е предвидено да се предоставят 

ползвайки съществуващата медната инфраструктура на БТК ЕАД, представляващи 

съвкупност от усукани двойки проводници (чифтове). БТК ЕАД ще използва мрежа, 

която е базирана на TDM технология. Комутируемата цифрова телефонна мрежа на 

БТК ЕАД покрива населението и територията на цялата страна и е изградена от TDM 

централи Siem заличена информация на осн. на чл. 102, ал. 1 ЗОП 

ens EWSD и Ericson AXE, които разполагат с изискуемия от Възложителя интерфейс. 

Йерархичната структура на TDM мрежа се състои от:  

 

• Международни централи; 

• Транзитни централи; 

• Комбинирани централи; 

• Селищни транзитни централи; 

• DLE (Digital Local Exchange) Цифрови локални (селищни) централи; 

RSU (Remote Subscriber Unit) (Изн заличена информация на осн. на чл. 102, ал. 1 ЗОП 

• есен абонатен капацитет, който изпълнява и транзитни функции); 

Мрежата за ISDN услуги осигурява възможност за провеждане на телефонни разговори. 

Качеството на предлаганите ISDN услуги се осигурява от гореописаните TDM 

централи. Свързаността между централите се осъществява с трънкове (групи) чрез 

сигнализация по общ канал – протокол SS7. Маршрутизацията се базира на префикса 

(викания номер), ако номера не се обслужва от локалната централа, повикванията се 

насочват по трънк между централи. ISDN мрежата на БТК ЕАД поддържа и обща 

номерационна база данни, чрез която се реализира гъвкава маршрутизация и 

предоставяне на услуги индивидуални за определен абонат. 
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Фиг.2 Схема на основните комутируеми точки (телефонни централи) в мрежата на БТК ЕАД 

На територията на страната БТК ЕАД разполага с градски и транзитни цифрови 

централи Ericsson AXE, изнесени стъпала към Ericsson AXE, централи Siemens EWSD и 

изнесени стъпала RSU към Siemens EWSD. Всички съоръжения са подсигурени с 

независимо захранване и генератори.  

Мрежата на БТК ЕАД за предоставяне на ISDN услуги е изградена на принципите на 

висока надеждност, достъпност и гарантирано високо качество. Най-важните елементи 

в мрежата и връзки между тях са дублирани, което гарантира предоставянето на 

услугата, като качеството на предоставените услуги се следи 24х7х365(366) от център 

за управление на мрежата и услугите. Същият е разположен в сграда с осигурена 

свързаност към мрежовата инфраструктура на БТК ЕАД и географско местоположение 

разположено на отделна тектонична плоча. Центърът разполага с 

висококвалифицирани специалисти и работи в режим 24х7х365(366). Всички елементи 

са с резервирано електрозахранване, което гарантира непрекъсваемост на 

предоставянето на услугите, както от страна на мрежовите елементи, така и по 

отношение на обикновените телефонни апарати, които се захранват дистанционно, без 

да е необходимо локално захранване при клиента.  

Предоставените ISDN услуги позволяват изграждане на комутируеми прозрачни канали 

за предаване на данни със скорости 64/128 кбит/с в съответствие с ETS 300 108 (August 

1992) ”Integrated Services Digital Network (ISDN); Circuit-mode 64 kbit/s unrestricted 8 

kHz structured bearer service category; Service description” към ISDN абонати в РБ и ЕС. 

БТК ЕАД предоставя услуги в цифровата мрежа с интеграция на услугите (ISDN), 

съгласно изискванията на ITU и ETSI: 

• ITU-T I.430 ”Basic user-network interface – layer 1 specification”; 

• ITU-T Q.921/I.441 “ISDN user-network interface – Data link layer specification”; 

• ITU-T Q.931/I.451 „ISDN user-network interface layer 3 specification for basic call 

control”; 

• EN 300 356-1 “Цифровата мрежа с интеграция на услугите (ISDN). Част1: Базови 

услуги {ITU-T Препоръки Q.761 до Q.764 (1999) изменена}”; 

• EN 300 356-2 “Цифровата мрежа с интеграция на услугите (ISDN). Част2: ISDN 

допълнителна услуга {ITU-T Препоръки Q.730 (1999) изменена}”; 
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• Към услугата се предоставя крайно клиентско оборудване, осигуряващо ISDN 

BRI ( NT ) S/T интерфейс;   

• Заделен  и гарантиран капацитет от на канал при ISDN и синхронна връзка от 

край до край; 

• Сигнализация DSS1 (Digital Subscriber Signaling System No.1) при ISDN BRI; 

 

Подробно описание на мрежата, технологиите и инфраструктурата, които БТК 

ЕАД ще използва за изпълнение на поръчката: 

За предоставянето на описаните в техническата спецификация фиксирани телефонни 

услуги, БТК ЕАД използва собствена PSTN/ISDN мрежа, която е базирана на TDM 

технология. Комутируемата цифрова телефонна мрежа на БТК ЕАД покрива 

населението и територията на цялата страна, като за използването й компанията 

разполага с национален номерационен план. Йерархичната структура на фиксираната 

телефонна мрежа (Фиг. 3), през която се предоставят гласови услуги се състои от:  
 

➢ Международни централи; 

➢ Транзитно ниво: 

• Транзитни централи; (Изпълняват функции на SSP в Интелигентната мрежа, IN). 

заличена информация на осн. на чл. 102, ал. 1 ЗОП 

 

• Комбинирани централи; 

• Селищни транзитни централи; 

• Селищно ниво: 

• DLE (Digital Local Exchange) Цифрови локални (селищни) централи; 

• RSU (Remote Subscriber Unit) (Изнесен абонатен капацитет, който изпълнява и 

транзитни функции); 

 

 
 

Фигура 3 - Структура на стационарната (фиксирана) телефонна мрежа TDM  

 

Мрежата на БТК ЕАД оперира с 96 междеселищни кодове за избиране (LAC), в 

съответствие с последните разпоредби на Комисия за регулиране на съобщенията 

(КРС). 
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През мрежата на БТК ЕАД абонатите имат възможност да провеждат телефонни 

разговори към мрежите на всички оператори в страната и извън нея, без използване на 

посредници при транзитиране на трафик.  

За взаимосвързаност към всички обществени телефонни мрежи на територията на 

Република България, както и към всички международни обществени телефонни мрежи 

БТК ЕАД ползва TDM технология за свързаност.  

БТК ЕАД има договорни отношения и директна свързаност с повече от 70 

чуждестранни телекомуникационни оператора в над 50 страни в Европа, Северна 

Америка, Азия и Близкия Изток. През мрежата на БТК ЕАД абонатите имат 

възможност да провеждат телефонни разговори към мрежите на всички оператори в 

страната и извън нея, с които БТК ЕАД има директна взаимна свързаност, без 

използване на посредници при транзитиране на телефонния трафик. Разговори към 

оператори в чужбина, с които БТК ЕАД няма директна свързаност се осъществяват 

през директните свързаности на останалите оператори. Последното гарантира 

възможност за свързаност към всички абонати на всички телефонни мрежи в целия 

свят. БТК ЕАД може да активира/деактивира ограничения касаещи международните 

разговори съгласно искането на Възложителя. 

Топологията на цифровата телефонната мрежа (TDM) е базирана на SDH пренос и 

защитени канали, гарантираща висока надеждност на телефонните услуги 

предоставяни от БТК ЕАД.  

 

 
Фиг.4 Схема на основните комутируеми точки (телефонни централи) в мрежата на БТК ЕАД 

заличена информация на осн. на чл. 102, ал. 1 ЗОП 

 

Възможностите на мрежата за гласови услуги включва: 
 

• телефония (audio/3.1kHz); 

• телефакс (fax G3/G4); 

• поддържане на audio-codec G.711 a-Law за осигуряване на качество на гласовата 

телефонна услуга; 

• POTS; 
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• ISDN; 

• Центрекс; 

• PSTN гласови виртуални частни мрежи (VPN fix); 

• Универсални номера 0700, 0800 ,0900; 

• Обществени телефони; 

• 100% ниво на цифровизация  градове; 

 

Мрежата на БТК ЕАД за предоставяне на фиксирани гласови услуги е изградена на 

принципите на висока надеждност, достъпност и гарантирано високо качество. 

Предоставянето на услугите се осъществява през подземна медна преносна среда 

(усукана медна двойка, част от кабелно съоръжение тип ТПП, положено в подземна 

канална мрежа на БТК ЕАД.  

Най-важните елементи в мрежата и връзки между тях са дублирани, което гарантира 

предоставянето на услугата, като качеството на предоставените услуги се следи 

24х7х365 от национален център за управление на мрежата (ЦУМУ). Същият е 

разположен в сграда с осигурена свързаност към мрежовата инфраструктура на БТК 

ЕАД и географско местоположение разположено на отделна тектонична плоча. 

Центърът разполага с висококвалифицирани специалисти и работи в режим 24х7х365. 

 

Основните елементи изграждащи мрежата са: 
 

PSTN централи; заличена информация на осн. на чл. 102, ал. 1 ЗОП 

•  

• Ericsson AXE-10 - ver local 7.2; 

• изнесени стъпала към Ericsson AXE RSS и EAR; 

• Siemens EWSD Power Node - v.17; 

• изнесени стъпала към Siemens EWSD RSU и ONU; 

 

Всички елементи са с резервирано електрозахранване, което гарантира 

непрекъсваемост на предоставянето на услугите, както от страна на мрежовите 

елементи, така и по отношение на обикновените телефонни апарати, които се захранват 

дистанционно, без да е необходимо локално захранване при клиента.. Мрежата 

предлага висока надеждност на връзката поради високата резервираност на 

техническото оборудване използвано в нея.  

 

Стандартна телефонна услуга (ползвана технология, стандарти и протоколи и 

гарантираната честотна лента). 

Чрез стандартната телефонна услуга (Plain Old Telephone Service) БТК ЕАД осигурява 

най-лесния и универсален начин за провеждане на телефонни разговори с България и 

чужбина. Предоставянето на услугите се осъществява през наземна медна преносна 

среда (усукана медна двойка). Последното предоставя техническата възможност и 

среда за предоставяне на дистанционно захранване чрез галванична връзка между 

оборудването на БТК ЕАД и това на Възложителя. 

БТК ЕАД предоставя фиксирана гласова телефонна услуга, факсимилни съобщения 

и/или пренос на данни чрез използване на телефонна линия, съгласно следните 

изискванията:  

 

EG 201 184 “Ана заличена информация на осн. на чл. 102, ал. 1 ЗОП 
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логови 2 заличена информация на осн. на чл. 102, ал. 1 ЗОП 

• -проводни интерфейси в честотната лента за предаване на глас; 

• EG 201 188 V1.2.1 (2000-01). Тип на конектора RJ-11; 

 

Предимства:  
 

• Пренос на глас, данни, факс; 

• Гарантирана честотна лента – от 300 Hz до 3.4 kHz; 

• Обаждания към телефонни номера за обслужване на клиенти на БТК и 

европейски номера за спешни случаи – Национален телефон за спешна помощ 

112;  

• Позволява качествени телефонни разговори без закъснение и ехо; 

• Гарантиран достъп до търсения абонат поради добрата трафичната оразмереност 

на мрежата на БТК ЕАД; 

• Избиране на телефонни номера, без дълги и сложни процедури за провеждане на 

телефонни разговори; 

• Висока надеждност на връзката поради високата резервираност на техническото 

оборудване на мрежата; 

Характеристики: 
 

• Предоставяне на телефонен номер; 

• Възможност за изпращане/получаване на факс; 

• Възможност за достъп до Интернет; 

• Възможност за осъществяване на всякакви разговори: селищни, междуселищни, 

международни, с абонати на мобилни и други оператори; 

• Обаждания към услуги с добавена стойност 0900, към Зелен телефон 0800 и към 

номера 0700; 

• БТК ЕАД има изградена собствена мрежа във всички населени места. 

 

Цифрова мрежа с интеграция на услугите ISDN.  

Цифровата мрежа с интеграция на услугите (Integrated Service Digital Network) е високо 

технологична услуга, която позволява телефонни разговори, пренос на данни и видео-

конферентни връзки чрез една абонатна ISDN линия. 

Предоставените ISDN са съвместими за изграждане на комутируеми прозрачни канали 

за предаване на данни със скорости 64/128 кбит/с в съответствие с ETS 300 108 (August 

1992) ”Integrated Services Digital Network (ISDN); Circuit-mode 64 kbit/s unrestricted 8 

kHz structured bearer service category; Service description” към ISDN абонати на 

фиксирани мрежи в РБ и ЕС. 

 

БТК ЕАД предоставя услуги в цифровата мрежа с интеграция на услугите (ISDN), 

съгласно изискванията на ITU и ETSI: 

 

• ITU-T I.430 ”Basic user-network interface – layer 1 specification”; 

ITU-T Q.921/I.44 заличена информация на осн. на чл. 102, ал. 1 ЗОП 

• 1 “ISDN user-network interface – Data link layer specification”; 

• ITU-T Q.931/I.451 „ISDN user-network interface layer 3 specification for basic call 

control”; 
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• EN 300 356-1 “Цифровата мрежа с интеграция на услугите (ISDN). Част1: Базови 

услуги {ITU-T Препоръки Q.761 до Q.764 (1999) изменена}”; 

EN 300 356-2 “Цифровата мрежа с интеграция на услугите (ISDN). Част2: ISDN допъ 

заличена информация на осн. на чл. 102, ал. 1 ЗОП 

• лнителна услуга {ITU-T Препоръки Q.730 (1999) изменена}”; 

• Към услугата се предоставя крайно клиентско оборудване, осигуряващо ISDN 

BRI ( NT ) S/T интерфейс;   

• Заделен  и гарантиран капацитет от 64 kbps на канал при ISDN BRI и синхронна 

връзка от край до край; 

• Сигнализация DSS1 (Digital Subscriber Signaling System No.1) при ISDN BRI. 

 
 

ISDN BRI (2B+D) 
 

ISDN BRI, осигурява по двупроводна физикална линия два В-канала (за телефония или 

данни със скорост до 64 kbit/s) и един D-канал (за сигнализация при изграждане на 

връзките по двата В-канала и евентуално за предаване на данни с пакетна комутация 

със скорости до 16 kbit/s). Скоростта на цифровия сигнал е 192 kbit/s. ISDN BRI работи 

по нормална двупроводна абонатна линия и се свързва към централата по U-интерфейс. 

ISDN основният достъп BRI се използва от единични ISDN абонати или за връзка към 

ISDN-учрежденски автоматични телефонни централи с малък капацитет. Към един 

основен достъп могат да се включат до 8 крайни терминални устройства (ТЕ), като 

едновременно могат да работят две от тях. Всяко ТЕ може да бъде достигано 

еднозначно от търсещите го абонати. Връзката между терминалните устройства на 

потребителя и ISDN централата се осъществява през крайно мрежово устройство NT 

(Network Terminal). NT е свързано към централата с двупроводен U-интерфейс, а към 

потребителските терминали (до 8 броя ISDN телефони, телефаксни апарати, 

персонални компютри с ISDN платка, принтери и др.) с четирипроводен So-интерфейс. 

ISDN BRI осъществява цифрова свързаност през цялата мрежа от краен потребител до 

краен потребител, като предоставя възможност за пренос на глас, факс, данни, 

изображения в реално време с високо качество. 

 

Предимства: 

• Възможност за осъществяване на разговори – селищни, междуселищни, 

международни и с абонати на мобилни и други оператори; 

• Връзка към една или много точки; 

• Свързване на голям брой устройства към линията. До 8 устройства, свързани 

към една ISDN (2B+D) линия, като две от тях могат да бъдат активни 

едновременно; 

• Телефонна линия, която може да се ползва за факс или факс G4 и достъп до 

Интернет; 

• Възможност за организиране на Автоматичен вход; 

• Видеоконферентна връзка с помощта на две или повече ISDN (2B+D) линии; 

• Обаждания към телефонни номера за обслужване на клиенти на БТК ЕАД и 

европейските номера за спешни случаи – 112; 

 
 

Характеристики: 
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• Предоставяне на два телефонни канали (линии); 

• Възможност за изпращане/получаване на факс; 

• Възможност за достъп до Интернет; 

• Възможност за осъществяване на всякакви разговори - селищни, междуселищни, 

международни и с абонати на мобилни и други оператори; 

• Обаждания към услуги с добавена стойност, към зелен телефон 0800 и към 

универсален номер 0700. 

 
Фигура 5 - Схема за използване на  ISDN BRI 

заличена информация на осн. на чл. 102, ал. 1 ЗОП 

 
 

Автоматичен вход DDI е услуга, която обединява определен брой телефонни номера в 

клиентски номерационен план за вътрешните телефонни номера на учрежденска АТЦ 

(PАBX) и позволява директно избиране на вътрешните телефони без посредничество на 

оператор. 

 

Предимства: 

• DDI се поддържа от почти всички съвременни PАBX; 

• DDI е стандартизиран от всички производители; 

• Позволява директно входящо избиране към всеки отделен вътрешен телефон; 

• Позволява реализирането на гъвкава номерационна схема за входящите 

повиквания; 

• Идентификация на викащия А номер пълния или пилотния DDI номер; 

 

Допълнителни услуги за абонати на фиксираната телефонна мрежа на БТК ЕАД: 

• CLIP - идентификация на номера на входящото повикване; 

• CLIR - забрана за идентификация на собствения номер при изходящо повикване; 

• COLP - идентификация на номера на виканата линия (за ISDN ); 

• COLR - забрана за идентификация на номера на виканата линия (за ISDN); 
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• Напомнящо повикване - когато имате нужда от събуждане по телефона или 

напомняне за среща; 

• Чакащо повикване - възможност за приемане на входящо повикване по време на 

разговор; 

• Услуги за ограничаване на достъпа до телефонeн номер - обаждащият се чува 

автоматичен отговор: "Не ме безпокойте!" или "Отсъствам!"; 

• Пренасочване на повикванията – възможност за преносочване на входящите 

повиквания към избран телефонен номер – незабавно пренасочване, при заета 

линия, при липса на отговор; 

• Директно повикване – директно свързване с предварително въведен телефонен 

номер при вдигане на слушалката и изчакване на 10 секунди; 

• Гласова поща; 

• Видеотелефония (за ISDN ); 
 

 
Предоставя се информация за вида на услугите и начина, по който ще ги предоставя /където е 

относимо/. Предоставя се информация за ползваната мрежа, технология и инфраструктура, които се 

предвижда да се ползват при изпълнение на услугите.  
 

Декларираме, че фиксираната далекосъобщителна услуга, предлагана от нас, може да 

бъде предоставена за до 1300 крайни потребителя, с възможност за тяхното намаляване 

и увеличаване по заявка на  ДП БСТ. 

 

Декларираме че, можем да предоставяме на Възложителя ежемесечна детайлизирана 

сметка за ползваните услуги, съдържаща най-малко следната информация: всички 

видове ползвани услуги през разплащателния период, брой на ползваните услуги, обща 

стойност на всеки вид ползвани услуги, общ размер на сметката, размер на данъчните 

начисления върху сметката, изразен както в проценти към размера на сметката, така и в 

абсолютни стойности, размер на договорените отчисления, общ размер на дължимата 

сума без ДДС.  

 

Приложено към настоящото представяме, Общите си условия за услугата предложена в 

настоящото техническо предложение, които ще бъдат приложими в случай на липса на 

изрична договорна уредба между нас и Възложителя, по отношение предоставянето на 

дадена услуга от обхвата на предложението ни или в случай, че условията по 

предоставянето й са по-добри за Възложителя. В случай на тяхна промяна, декларираме 

че ще уведомяваме изрично Възложителя, с посочване на съответното изменение и че 

същите ще бъдат приложими спрямо него само след като същият ги приеме.  

 
 

Предлагаме да обезпечим енергонезависимостта на предложените от нас гласови 

телефонни услуги чрез дистанционно захранване през собствената си мрежа. 

 

1. Информация за използваното оборудване, чрез което ще се осигури 

възможността (кабелни съоръжения и TDM мрежа от централи): 

За реализиране на възможността за енергонезависимост на предложените от нас 

гласови телефонни услуги чрез дистанционно захранване през собствената ни мрежа, 
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БТК ЕАД ще използва кабелни съоръжения изградени от усукани двойки проводници, 

част от кабелни съоръжения тип ТПП, положени в подземна канална мрежа и мрежа от 

TDM централи. 

За предоставянето на фиксирани гласови телефонни услуги, БТК ЕАД използва 

собствена PSTN мрежа, която е базирана на TDM технологии.  

Комутируемата цифрова телефонна мрежа на БТК ЕАД покрива населението и 

територията на цялата страна. 

Йерархичната структура на фиксираната телефонна мрежа, през която се предоставят 

гласови услуги се състои от:  

• Международни централи; 

• Транзитно ниво: 

− Транзитни централи. (Изпълняват и функции на SSP в Интелигентната 

мрежа, IN); 

− Комбинирани централи; 

− Селищни транзитни централи; 

• Селищно ниво: 

− DLE (Digital Local Exchange) Цифрови локални (селищни) централи; 

заличена информация на осн. на чл. 102, ал. 1 ЗОП 

− RSU (Remote Subscriber Unit) (Изнесен абонатен капацитет, който 

изпълнява и транзитни функции); 

Мрежата чрез която предлагаме да осигурим услугите от обхвата на поръчката 

осигурява възможност за провеждане на телефонни разговори към мрежите на всички 

оператори в страната и извън нея.  

Качеството на предлаганите фиксирани телефонни услуги се осигурява през TDM 

централи. Фиксираната мрежа на БТК ЕАД поддържа и обща номерационна база данни, 

чрез която се реализира гъвкава маршрутизация и предоставяне на услуги 

индивидуални за определен абонат. 
 

 

заличена информация на осн. на чл. 102, ал. 1 ЗОП 

 

 

Фиг.6 Схема на основните комутируеми точки (телефонни централи) в мрежата на БТК 

ЕАД 

• Възможности на мрежата за гласови услуги: 
 

• телефония (audio/3.1kHz); 

• телефакс (fax G3/G4); 

• поддържане на audio-codec G.711 a-Law за осигуряване на качество 

• на гласовата телефонна услуга; 

• POTS; 

• ISDN; 

• Центрекс; 

• PSTN гласови виртуални частни мрежи (VPN fix); 

• Обществени телефони; 
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На територията на страната БТК ЕАД разполага с градски и транзитни цифрови 

централи Ericsson AXE, изнесени стъпала към Ericsson AXE, централи Siemens EWSD и 

изнесени стъпала RSU към Siemens EWSD. Всички съоръжения са подсигурени с 

независимо захранване, генератори и UPS. Основните елементи в мрежата са: 
 

▪ PSTN централи  

▪ Ericsson AXE-10 - ver local 7.2 

• заличена информация на осн. на чл. 102, ал. 1 ЗОП 

▪ изнесени стъпала към Ericsson AXE RSS и EAR 

▪ Siemens EWSD Power Node - v.17 

▪ изнесени стъпала към Siemens EWSD RSU и ONU 

 

Всички елементи са с резервирано електрозахранване, което гарантира 

непрекъсваемост на предоставянето на услугите, както от страна на мрежовите 

елементи, така и по отношение на обикновените телефонни апарати, които се захранват 

дистанционно, без да е необходимо локално захранване при клиента. 

За предоставяне на услугите от обхвата на поръчката при Възложителя БТК ЕАД 

монтира следното оборудване: 

КРУ(крайни разпределителни устройства) тип кроне реглети за терминиране на 

подземните кабелни съоръжения тип ТПП и чрез които се осъществява връзка с 

наличната при Възложителя трета мрежа. Съоръженията представляват устройства за 

заличена информация на осн. на чл. 102, ал. 1 ЗОП 

• физическо свързване на меден проводник с меден проводник чрез физически 

натиск еднократно. 

• SIEMENS EURO-NTBA за предоставяне на ISDN услугите от обхвата на 

поръчката. 

 

 

2. Ползвана технология: 

За предоставянето на фиксирани гласови телефонни услуги, БТК ЕАД използва 

собствена PSTN мрежа, която е базирана на TDM технологии.  

Комутируемата цифрова телефонна мрежа на БТК ЕАД покрива населението и 

територията на цялата страна. 

Йерархичната структура на фиксираната телефонна мрежа, през която се предоставят 

гласови услуги се състои от:  

• Международни централи; 

• Транзитно ниво: 

− Транзитни централи. (Изпълняват и функции на SSP в Интелигентната 

мрезаличена информация на осн. на чл. 102, ал. 1 ЗОП 

− Комбинирани централи; 

− Селищни транзитни централи; 

• Селищно ниво: 

− DLE (Digital Local Exchange) Цифрови локални (селищни) централи; 

− RSU (Remote Subscriber Unit) (Изнесен абонатен капацитет, който 

изпълнява и транзитни функции); 
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3. Предлаган метод за осигуряване на енергонезависимостта на гласовите 

телефонни услуги: 

БТК EАД ще обезпечи енергонезависимостта на услугите в обхвата на поръчката и 

предостави фиксирана гласова телефонна услуга, факсимилни съобщения и/или пренос 

на данни чрез: 

• използване на двупроводна медна усукана двойка, част от кабелно 

съоръжение тип ТПП, положено в подземна канална мрежа - телефонна 

линия; 

•  осигурявайки галванична връзка между централата си и телефонния апарат 

на Възложителя; 

•  осигурявайки дистанционно захранване на телефонния апарат (крайното 

устройство)  или мрежови адаптер/модем (за ISDN услугите) с постоянно 

токово захранване при стандарт от 48V – за обикновен телефонен пост и по-

голям от 48V (от 120 до 90V) за ISDN услуги. По този начин не е необходимо 

наличието на мрежово захранване на адреса.  

 

За осигуряване на висока надеждност на предоставяните услуги техническото 

оборудване и всички мрежови елементи в технологичните възли на БТК ЕАД са 

осигурени с: 
 

• Двустранно захранване от два независими енергоизточника с напрежение 220 V 

AC, 50Hz – непрекъсваемо. Последното е резервирано с връзка към отдалечен 

трансформатор с АВР, инверторно захранване и UPS, както и 220VAC 

захранване от дизелов генератор;  

• Ниско волтово захранване на 60VDC от батериен комплект местно захранване;  

• Ниско волтово захранване на 48VDC от батерии или през СПН местно 

захранване; 

• Местно захранване с местен дизел генератор;  

• Всички устройства в технологичните възли на БТК ЕАД са осигурени с UPS. 

Главните опорни маршрутизатори имат дублирани захранващи блокове и всеки 

от тях е захранен през UPS от различен токоизточник; 

• Климатизация и вентилация: осигурява се постоянна температура от 21°С, 

влажност 60% и запрашеност под 25mg/m3; 

• Електрозахранването заедно с вентилацията се изчислява на база 650W/m2; 

• Система от димни и термични сензори осигурява целия периметър, както и 

отделни сензори за обособени обеми от помещението, прахови пожарогасители 

– по един на всеки 16m2 площ; 

• Опционна система за автоматизирано потушаване на пламък FM200 за 

обособени обеми от помещението. 
 
Посочва се информация за: 1/оборудването, чрез което ще се осигури възможността (кабелни 

съоръжения или радио съоръжения или други) и 2/ предлагания/те метод/и на осигуряване на 

енергонезависимостта на гласовите телефонни услуги. В случай, че участник предложи да използва 

технология/и, която/ито изисква/т монтаж на съоръжения в или върху сградите на Възложителя, 

задължително, следва да се предостави информация за  изискванията към конструкцията на сградата, 

върху, която ще се монтират. Евентуалните разходи по монтажа, включително разрешителни за 

строеж, укрепване, конструктивни чертежи и други свързани с първоначалното предоставяне на 

услугата, не са предмет на настоящата поръчка и следва да се предвидят от участника без същия да 

ги предявява като претенция под друга форма към Възложителя, което ясно трябва да е видно от 

техническото му предложение. 
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Предлагаме да предоставим интегрираните далекосъобщителни услуги, при следните 

параметри: 

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

• Стандарт на видеотелефонията - -ETC TNA 1(89)(49), H.320; 

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

данни; 

• Качество на гласовата услуга - в мрежата на БТК ЕАД се поддържа Аudio-codec 

G.711 a-Law за осигуряване на качество на гласовата услуга; 

• Начин на осигуряване на синхронната връзка, за обезпечаване на услугата - 

мрежата на БТК ЕАД осигурява гарантиран капацитет от 64 kbps на канал 

при ISDN BRI и Синхронна връзка от край до край; 

• Фактор за оценка на преноса на глас (R фактор) в размер на - R фактор (Overall 

Transmission Quality Raiting) – R>= 70 в съответствие с ITU-T препоръка 

G.107; 

• Начин на сигнализация - Сигнализация DSS1 (Digital Subscriber Signaling 

System No.1) при ISDN BRI; 

 

Информация за използваното оборудване, чрез което ще се осигурят предлаганите 

параметри за интегрираните далекосъобщителни услуги (кабелни съоръжения и 

TDM мрежа от централи): 

За предоставяне на интегрираните далекосъобщителни услуги БТК ЕАД ще използва 

кабелни съоръжения изградени от усукани двойки проводници, част от кабелни 

съоръжения тип ТПП, положени в подземна канална мрежа и мрежа от TDM централи  

тип  Ericsson AXE-10 - ver local 7.2, Siemens EWSD Power Node - v.1 

 заличена информация на осн. на чл. 102, ал. 1 ЗОП 

7 и техни изнесени стъпала. Предоставянето на услугите се осъществява през подземна 

медна преносна среда (усукана медна двойка, част от кабелно съоръжение тип ТПП, 

положено в подземна канална мрежа. Последното предоставя техническата възможност 

и среда за предоставяне на дистанционно захранване чрез галванична връзка между 

оборудването на БТК ЕАД и това на Възложителя. БТК ЕАД не използва интерфейсни 

преобразуватели/устройства в локациите на Възложителя за съгласуване с 

оборудването на Възложителя. Последното е възможно поради използваната от БТК 

ЕАД мрежа и TDM технология, без използване на пакетна комутация. Услугата се 

предоставя директно от Абонатната телефонна централа предоставяща конкретната 

услуга през усукана медна двойка. и  PSTN мрежа, която е базирана на TDM 

технологии.  Комутируемата цифрова телефонна мрежа на БТК ЕАД покрива 

населението и територията на цялата страна. 

Йерархичната структура на фиксираната телефонна мрежа, през която се предоставят 

гласови услуги се състои от:  

• Международни централи; 

• Транзитно ниво: 

− Транзитни централи. (Изпълняват и функции на SSP в Интелигентната 

заличена информация на осн. на чл. 102, ал. 1 ЗОПмрежа, IN); 

− заличена информация на осн. на чл. 102, ал. 1 ЗОПКомбинирани централи. 

− Селищни транзитни централи; 

Селищно нив заличена информация на осн. на чл. 102, ал. 1 ЗОП 

• о: 

− DLE (Digital Local Exchange) Цифрови локални (селищни) централи; 
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RSU (Remote Subscriber Unit) (И заличена информация на осн. на чл. 102, ал. 1 ЗОП 

− знесен абонатен капацитет, който изпълнява и транзитни функции); 

Мрежата за фиксирани гласови телефонни услуги осигурява възможност за провеждане 

на телефонни разговори към мрежите на всички оператори в страната и извън нея. 

Качеството на предлаганите фиксирани телефонни услуги се осигурява през TDM 

централи. Маршрутизацията се базира на префикса (викания номер). Фиксираната 

мрежа на БТК ЕАД поддържа и обща номерационна база данни, чрез която се 

реализира гъвкава маршрутизация и предоставяне на услуги индивидуални за 

определен абонат. На територията на страната БТК ЕАД разполага с градски и 

транзитни цифрови централи Ericsson AXE, изнесени стъпала към Ericsson AXE, 

централи Siemens EWSD и изнесени стъпала RSU към Siemens EWSD. Всички 

съоръжения са подсигурени с независимо захранване, генератори и UPS.  

Мрежата на БТК ЕАД за предоставяне на фиксирани гласови услуги е изградена на 

принципите на висока надеждност, достъпност и гарантирано високо качество. Най-

важните елементи в мрежата и връзки между тях са дублирани, което гарантира 

предоставянето на услугата, като качеството на предоставените услуги се следи 

24х7х365 от Национален център за управление на мрежата.  

Основните елементи в мрежата са: 

• PSTN централи; 

Ericsson заличена информация на осн. на чл. 102, ал. 1 ЗОП 

•  AXE-10 - ver local 7.2; 

• изнесени стъпала към Ericsson AXE RSS и EAR; 

• Siemens EWSD Power Node - v.17; 

• изнесени стъпала към Siemens EWSD RSU и ONU; 

 

Всички елементи са с резервирано ел. захранване, което гарантира непрекъсваемост на 

предоставянето на услугите, както от страна на мрежовите елементи, така и по 

отношение на обикновените телефонни апарати, които се захранват дистанционно, без 

да е необходимо локално захранване при клиента. 

За предоставяне на функционалностите на услугите от обхвата на поръчката при 

Възложителя БТК ЕАД монтира следното оборудване: 

КРУ (крайни разпределителни устройства) тип кроне реглети за терминиране на 

подземните кабелни съоръжения тип ТПП и чрез които се осъществява връзка с 

наличната при Възложителя трета мрежа. Съоръженията предста 

 заличена информация на осн. на чл. 102, ал. 1 ЗОП 

• вляват устройства за физическо свързване на меден проводник с меден 

проводник чрез физически натиск еднократно. 

• SIEMENS EURO-NTBA за предоставяне на ISDN услугите от обхвата на 

поръчката. 

 

Предлаган метод на осигуряване на възможността за получаване и изпращане на 

факсимилни съобщение: 

БТК ЕАД предоставя факсимилни съобщения и/или пренос на данни, съгласно 

изискванията за:  

• EG 201 184 “Аналогови 2-проводни интерфейси в честотната лента за предаване 

на глас; 

• EG 201 188 V1.2.1 (2000-01). Тип на конектора RJ-11; 
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Чрез мрежата си БТК ЕАД предоставя със следните основни параметри:  
 

телефон заличена информация на осн. на чл. 102, ал. 1 ЗОП 

• ия (audio/3.1kHz), 120 ohm (ЕТS 300 111); 

• 64 kbps “Unrestricted digital” за пренос на данни; 

• предаване на факсимилни съобщения G3/G4; 

• Факсимилни услуги Група 3 (G3) в съответствие с ITU-T препоръки Т.30 и Т.4 и 

стандарти; 

• Факсимилни услуги Група 4 (G4) в съответствие с ITU-T препоръки T.563, 

T.503, T.521, T.411 to T.417 и европейски стандарт ЕТS 300120 за работа по 

цифрови ISDN линии – осигурява скорост на преноса 64 kbit/s. 

 

Обменът на факсимилни съобщения е възможен през всеки предоставен аналогов 

телефонен пост и се осъществява без необходимост от използване на специално 

устройство за адаптиране на сигналите на факсимилните апарати към мрежата на БТК 

ЕАД. Услугите в обхвата на поръчката се предоставят от БТК ЕАД посредством 

интерфейсите, съвместими с оборудване на Възложителя. Основна характеристика на 

всички услуги е изграждането на комутируеми канали за обмен на съобщенията. 

Използваните технологии за предоставяне на услугите от БТК ЕАД са TDM, ISDN и 

PSTN. Комуникацията е с комутация на канали от край до край. Ползваните технологии 

не налагат разграничаване на типовете съобщения и по този начин не налагат 

използване на специално устройство за адаптиране на сигналите на факсимилните 

апарати. Всички директни телефонни постове отговарят и поддържат следните 

стандарти: 

• Честотна лента – от 300 Hz до 3.4 kHz; 

• Общо затихване, включително собствено затихване на линиите, затихване в 

станционните съоръжения и остатъчно затихване на телефонния канал, не 

превишава 27.8 dB (3.2 Np); 

• Шумове и преходни влияния <= 5 mV; 

• Собствено затихване на линиите за всички останали участъци от апаратурата <= 

8.7 dB (1.0 Np); 

• Остатъчно затихване на линията в двупроводната си част <= 6.95 dB (0.8 Np); 

• Входящ импеданс на междуселищните линии при f=1 kHz -  600 (+/- 30) ома; 

• ETSI: EG 201 184; EG 201 188 V1.2.1 (2000-01); 

• Тип на конектора RJ-11; 

• Поддръжка на Audio-codec G.711 a-Law за осигуряване на качество на гласовата 

услуга; 

• Телефакс група 3 и 4 (съгласно ETS 300120), G3/G4; 

 

За предоставяне на услугата,  БТК ЕАД използва кабелни съоръжения изградени от 

усукани двойки проводници, част от кабелни съоръжения тип ТПП, положени в 

подземна канална мрежа на капанията и йерархична мрежа от  централи базирани на 

TDM технологията.  

Комутируемата цифрова телефонна мрежа на БТК ЕАД покрива населението и 

територията на цялата страна. 

Телефонната мрежа на БТК ЕАД е базирана на TDM технология, която гарантира 

наличието на комутируем гласов канал. Всеки телефонен канал в TDM мрежата на БТК 

ЕАД прозрачно пренася глас, факс или данни.  Качеството, обема и обезпечаването на 
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обема на факсимилни съобщения зависи от факсимилния апарат, поддържаните от него 

протоколи и обезпечената и гарантирана преносна среда в мрежата на БТК ЕАД и 

използваните протоколи и стандарти: 

•   V.17 – факсимилни съобщения FAX 14 400 bit/s; 

•   V.21 – протокол за обмен на служебна информация;  

•   V.27 – fax 2400, 4800 kb/s 

•   V.29 – протокол за обмен на факсимилни съобщения със скорост за предаване до 

9 600 bit/s; 

•   V.32: двупосочно предаване на данни със скорост от 9 600 bit/s;  

•   V.32bis: втора версия на V.32 – предаване на данни със скорост 14 400 bit/s;  

•   V.32ter: трета версия на V.32 – предаване на данни със скорост 19 200 bit/; 

•   V.34: двупосочно предаване на данни и факсимилни съобщения със скорост до 

28 000 bit/s. Този стандарт е обратно съвместим с V.32 и V.32bis; 

•   V.34bis: втора версия на V.34 – предаване на данни и факсимилни съобщияния 

със скорост до 33 600 bit/s (включително); 

•   V.90: Стандарт поддържащ най-бърз трансфер на данни през обикновена 

телефонна линия, поддържащ скорости до 56 000 bit/s; 

•   V.92: Наследник на V.90, поддържащ скорости до 56 000 bit/s включващ 

съкратена процедура за изграждане на комуникационния канал (handshake); 

• Пренос на данни през цифров прозрачен канал със скорост nx64 бита в секунда; 

• Телефакс група 4, (ETS 300120) G4; 

 
Посочват се предлаганите параметри 

 
Посочва се информация за: 1/оборудването, чрез което се предоставя възможността (кабелни 

съоръжения или радио съоръжения или други) и 2/ предлагания/те метод/и на осигуряване на 

възможността за получаване и изпращане на факсимилни съобщения. В случай, че участник предложи 

да използва технология/и, която/ито изисква/т монтаж на съоръжения в или върху сградите на 

Възложителя, задължително, следва да се предостави информация  за изискванията към 

конструкцията на сградата, върху, която ще се монтират. Евентуалните разходи по монтажа, 

включително разрешителни за строеж, укрепване, конструктивни чертежи и други свързани с 

първоначалното предоставяне на услугата, не са предмет на настоящата поръчка и следва да се 

предвидят от участника без същия да ги предявява като претенция под друга форма към Възложителя, 

което ясно трябва да е видно от техническото му предложение. 

 

Предлагаме да предоставим услугата „Автоматичен вход“, чрез DDI. 

Автоматичен вход (DDI) е услуга, която обединява определен брой телефонни номера в 

клиентски номерационен план за вътрешните телефонни номера на учрежденска АТЦ 

(PАBX) и позволява директно избиране на вътрешните телефони без посредничество на 

оператор. 

Предимства: 

• DDI се поддържа от почти всички  PBX; 

• DDI е стандартизиран от всички производители; 

• Позволява директно входящо избиране към всеки отделен вътрешен телефон; 

• Позволява реализирането на гъвкава номерационна схема за входящите 

повиквания; 

• Идентификация на викащия А номер пълния или пилотния DDI номер; 

 

Населените места, в които БТК ЕАД има вече предоставени такива услуги са:  

-          град София -          град Казанлък -          град Карлово 
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-          град Пловдив 

-          град Варна 

-          град Бургас 

-          град Русе 

-          град Стара Загора 

-          град Плевен 

-          град Добрич 

-          град Сливен 

-          град Шумен 

-          град Перник 

-          град Пазарджик 

-          град Ямбол 

-          град Хасково 

-          град Благоевград 

-          град Велико Търново 

-          град Враца 

-          град Габрово 

-          град Асеновград 

-          град Видин 

-          град Кърджали 

-          град Кюстендил 

-          град Монтана 

-          град Търговище 

-          град Димитровград 

-          град Силистра 

-          град Ловеч 

-          град Дупница 

-          град Разград 

-          град Горна Оряховица 

-          град Свищов 

-          град Петрич 

-          град Смолян 

-          град Сандански 

-          град Самоков 

-          град Велинград 

-          град Севлиево 

-          град Лом 

-          град Нова Загора 

-          град Айтос 

-          град Троян  

-          град Ботевград 

-          град Пещера 

-          град Гоце Делчев 

-          град Свиленград 

-          град Карнобат 

-          град Панагюрище 

-          град Чирпан 

-          град Попово 

-          град Раковски 

-          град Радомир 

-          град Първомай 

-          град Нови Искър 

-          град Поморие 

-          град Ихтиман 

-          град Несебър 

-          град Червен бряг 

-          град Козлодуй 
 
Посочват се информация за предлаганите параметри, а при направено предложение за осигуряване на 

услугата чрез DDI, се посочват и населените места, в които има вече предоставени такива услуги. 

 

Предлагаме 70 000 броя включени минути в месечната абонаментна такса за разговори 

с абонати на фиксирани мрежи в РБ (общо за всички постове включени в Списък № 1 

от Техническата спецификация) 

 

1.2. По отношение на друга далекосъобщителна услуга (посочва се 

наименованието на друга далекосъобщителна услуга, предложена за 

предоставяне от участника и различна от тази по т.1.1. Разделът се 

копира и повтаря/попълва толкова пъти, колкото други допълнителни 

далекосъобщителни услуги се предлагат от участника): 

1.2.1 Колокация на оборудване 

 

Използвана технология, мрежа и инфраструктура 

 

БТК ЕАД разполага с три основни колокационни точки (дейта центрове) : 

 

➢ Дейта център Запад (DC West)  с адрес София, Хайдушка поляна 8; 
 

➢ Дейта център София 2 с адрес София, „Асен Йорданов“ 8 

 

➢ Дейта център Изток (DC East) в  град Каспичан ; 
 

Дейта центровете са изцяло собственост на VIVACOM с точки на присъствие на 

националната мрежа за данни – MAN, DWDM и MPLS мрежите. Осигурява се пълна 

поддръжка и време за реакция в режим  24/7/365 от специализиран дежурен екип на 

компанията. DC West е в непосредствена близост до центъра за управление на мрежата 

и услугите, в който работят над 150 висококвалифицирани инженери. DC East 



 

Образец № 2 към Покана за участие в обществена поръчка, възлагана чрез процедура на договаряне без 

предварително обявление, с наименование: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги“ – образец на 

предложение за изпълнение на поръчката   стр. 27 

предоставя възможност за допълнителна резервираност в център за данни (DC East) със 

същите параметри и свързаност, разположен в област с ниска сеизмична активност и 

сграден дизайн устойчив на земетресения с магнитуд до 7 по скалата на Рихтер. Двата 

дейта центъра са разположени на различни тектонични плочи, което гарантира 

надеждност и в случай на бедствия и аварии. Стандарт ISO/IEC 27001:2013 Системи за 

управление сигурността на информацията.  

БТК ЕАД оперира най-голямата платформа от специализирани центрове за колокация в 

България, изградени и поддържани по най-съвременните и високи стандарти в бранша.  

 

Характеристики на услугата: 

 

• Възможност за използване на различни видове колокационни шкафове, 

индивидуални клетки и помещения; 

• Независими MMRs и подходи за кабелните трасета; 

• Напълно независими (N+1) A и B UPS 220V AC електрозахранващи системи; 

•  Напълно независими (N+1) A и B 48V DC ел. системи със стартова 

конфигурация от 600A за всяка; 

• A и B алтернативни дизел генератори; 

• Свръхмощна резервирана 2(N+1) климатична инсталация с конфигурация от 

топли и студени редове; 

• Система за индивидуално отчитане на потребяваните мощности; 

• Система за контрол на достъпа с чип карти и видео наблюдение. СОТ; 

• 600 мм повдигнат (двоен) инсталационен под; 

• Система за мониторинг на въздуха; 

• Противопожарна система с гасителен агент FM200; 

• Резервирана оптична свързаност по независими физически трасета; 

• Допълнителна охрана със заключващи се телекомуникационни шкафове и 

клетки; 

• Резервирани поддържащи системи; 

 

БТК ЕАД разполага със оптична кабелна мрежа с национално покритие на територията 

на България изградена в собствена канална мрежа.  

 



 

Образец № 2 към Покана за участие в обществена поръчка, възлагана чрез процедура на договаряне без 

предварително обявление, с наименование: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги“ – образец на 

предложение за изпълнение на поръчката   стр. 28 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ДЕБЕЛЕЦ

ТЪРГОВИЩЕ

АНТОНОВО

ПЛЕВЕН

РУСЕ

БУРГАС

ВАРНА

ПЛОВДИВ

СОФИЯ

СТАРА ЗАГОРА

КАРЛОВО

КАЛОФЕРСОПОТ

ХИСАРЯ

ПИРДОП

ЗЛАТИЦА

ТРЯВНА
ГАБРОВО

СЕВЛИЕВО

ТРОЯН

ШИПКА

ЛОВЕЧ

ЕЛЕНА

КАЗАНЛЪК

СЛИВЕН

ШУМЕН

ПЕЛОВО

ВРАЦА

ЛЕТНИЦА

ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

ЛЕВСКИ

ЕЛИН ПЕЛИН

БЯЛА

ВЕЛИНГРАД

БЕЛИЦА БАТАК

ПАЗАРДЖИК

БЕЛОВО

АСЕНОВГРАД

КАТУНИЦА

ХАСКОВО

СУНГУРЛАРЕ

БЕНКОВСКИ

ХАРМАНЛИ

ЕЛХОВО

ЯМБОЛ

ТЕНЕВО

СТРАЛДЖА

БОЛЯРОВО

КАРНОБАТ

АЙТОС

РАЗГРАД

ЯКОРУДА

ВИДИН

ВЪЛЧЕДРЪМ

ДИМОВО
КОЗЛОДУЙ

ЛОМАРЧАР
ДУНАВЦИ

ЧИПРОВЦИ

МОНТАНА

ГУЛЯНЦИ

БЕЛЕНЕ

СВИЩОВ

ГОДЕЧ

ДРАГОМАН

БЕРКОВИЦА

КАЛОТИНА

КОСТИНБРОД

БАНКЯ

СЛИВНИЦА

ВЪРШЕЦ

НИКОПОЛ

ДВЕ МОГИЛИ

РАДОМИР

СЛИВО ПОЛЕ

БОБОВДОЛ

РУЕН

СРЕДЕЦ

МАЛКО ТЪРНОВО

ДЕВНЯ

ДЪЛГОПОЛ

АВРЕН

ВЕТРИНО

ИСПЕРИХ

БОБОШЕВО

КОЧЕРИНОВО

БАНСКО

ШИРОКА ЛЪКА
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ДОСПАТ

ДЕВИН

СМОЛЯН

АРДИНО

МАДАН

СВИЛЕНГРАДЧЕРНООЧЕНЕ

КЪРДЖАЛИ

ДУПНИЦА

СИМИТЛИ

КРЕСНА

ПЕТРИЧ

КЮСТЕНДИЛ

КАПИТАН-АНДРЕЕВО

КИТЕН
ГЮЕШЕВО

ДОБРИЧ

АХТОПОЛ

СИНЕМОРЕЦ

ТУТРАКАН

ЗАВЕТ

ТЕРВЕЛ

ДУЛОВО

СИЛИСТРА

ЗЛАТОГРАД

КУЛАТА

БАЛЧИК

АЛФАТАР

БАНЯ

БЕЛОГРАДЧИК

БЛИЗНАЦИ

БОРОВАН

БОТЕВГРАД

БРЕГОВО

БУЧИН ПРОХОД

БЯЛА

ВЕТОВО

СВЕТИ ВЛАС

ВОЙВОДИНО

ВЪРБИЦА

ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО

ГЛАВИНИЦА

ДЕТЕЛИНА

ДОБРИНА

ЕТРОПОЛЕ

ЙОВКОВО

КАВАРНА

КОЙНАРЕ

КОТЕЛ

КРУШАРИ

ЛУКОВИТ

МЕЗДРА

МИЗИЯ

ОПАКА

ПАВЛИКЕНИ

ПЛИСКАПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
ПОПОВО

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

СИТОВО

СТРАЖИЦА

ТЕТЕВЕН

УГЪРЧИН

ЧЕРВЕН БРЯГ

ЧУПРЕНЕ

ЧУРЕК

ШАБЛА

ЯБЛАНИЦА

АХЕЛОЙ

БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

БРАЦИГОВО

ГЪЛЪБОВО

ДЖЕБЕЛ

ДИМИТРОВГРАД

ИВАЙЛОВГРАД

ИХТИМАН

КАЛОЯНОВО

КАМЕНО

КИРКОВО

КРУМОВГРАД

ЛЪКИ ЛЮБИМЕЦ

МЕЛНИК

МЕРИЧЛЕРИ

НОВА ЗАГОРА

ПАВЕЛ БАНЯ

ПАНАГЮРИЩЕПЛАНА

ПОМОРИЕ

РАДНЕВО

РЕЗОВО

САМОКОВ

СЕПТЕМВРИ

СОЗОПОЛ

ТОПОЛОВГРАД

ТРАКИЯ

ЧЕПЕЛАРЕ

ЧИРПАН

БОРОВЕЦ

ЛОЗЕНЕЦ

ЛЕСОВО

 

Фиг.7 Оптична кабелна мрежа на VIVACOM 

 

Характеристики: 

 

• Над 10000 км оптична мрежа; 

• Изградена с оптични влакна ITU-T G.652 and G.655; 

• Рингова топология на национално ниво; 

• Рингова топология на градско ниво; 

 

БТК ЕАД разполага с отлично развита мрежа от следващо поколение базирана на 

MPLS технология .Напълно управляемата IP мрежа на компанията позволява на БТК 

ЕАД да приложи и поддържа фиксирани параметри на предлаганите IP услуги за 

инсталираното от клиента оборудване в VIVACOM дейта центъра.  
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Фиг.8 Топология на национална MPLS мрежа 

 

Характеристики и възможности на мрежата: 

 

• Предоставяне на услуги тип L2 и L3 VPN; 

• Пренос на глас от Next Generation Voice платформата на VIVACOM; 

• Преносни услуги за Интернет с висок капацитет; 

• Преносни услуги за видео приложения; 

 

Високата надеждност на услугите на БТК ЕАД е заложена технологично още на ниво 

дизайн, управление и трафично инженерство чрез внедряване на многослоен модел, 

гарантиращ предоставяне на услугите с гарантирано качество, ефективно управление и 

разширение. заличена информация на осн. на чл. 102, ал. 1 ЗОП 

 

 
Фиг. 9 Многослоен модел на национална мрежа на БТК ЕАД 

 

В следващата таблица е дадена обобщена информация за техническите спецификации в 

отделните слоеве от националната мрежа на БТК ЕАД. 

заличена информация на осн. на чл. 102, ал. 1 ЗОП 
 

 

Тип/Слой 
Брой на 

точки 
Преносна мрежа Описание 

DWDM FO layer 50 

Dark Fiber 100Gbps, 

10Gbps, 2,5 Gbps, 80 

lambdas 

Два пръстена – Източен и 

Западен 

HPMC layer 

(High-

Performance 

MPLS Core) 

Core Layer 

7 

До 100Gbps върху 

DWDM 

10 Gbps интерфейси Full 

mesh технология и 

дизайн  

POS over DWDM 10/2,5 

Gbps 

В четирите най-големи 

града на България. 

Напречни връзки за 

транзитиране на трафик с 

цел разтоварване на 

основната мрежа. 

Core Edge layer 42 
2,5 Gbps, 10Gbps и 

100Gbps, върху DWDM 
В областните градове.  
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мрежа. Топология 

двойна звезда  

Service Edge 

layer 
82 

IP/MPLS за услуги 

10/100/1000 Mbps 

Градове с изградени 

Ethernet MAN мрежи, 

поддържащи клиентски 

портове със скорости до 1 

Gbps 

Metro 

aggregation layer 
263 

Metro Ethernet мрежа за 

услуги 10/100/1000 

Mbps 

Поддържани скорости до 

1Gbps  

Access layer 

Над 1135 

ADSL сайта 

в 432 града. 

Над 800 000 

абонати с 

FTTB достъп 

xDSL през медна 

свързаност (ADSL2+; 

VDSL2, HDSL) Оптичен 

пренос до FTTB AON и 

GPON мрежа 

 

Използва се за 

предоставяне на достъп 

до Метро и Сървис 

слоевете и предоставяне 

на услуги до 100 Mbps 

 

DWDM мрежата е базирана на топология всеки-към-всеки, като всички елементи на 

мрежата поддържат и изпълняват комплексни QoS правила, като пренос в реално време 

и бизнес критични услуги. Характеристики и възможности на националната DWDM 

(Dense Wavelength Division Multiplexing) мрежа:  

 

 

заличена информация на осн. на чл. 102, ал. 1 ЗОП 
 

• Удовлетворяване на нарастващите трафични нужди – възможност за 80 канала 

със 100Gb/s кохерентна технология; 

• 50 локации в 50 града на страната с възможност за предоставяне преносни 

услуги; 

• Гъвкава защита и прерутиране на трафика; 

• Multi-degree ROADM with colorless and directionless Add/Drop за гарантиране на 

бързо провизиране и прерутиране на трафика 

• Висока ефективност на използване на 100G ламбдите – OTN switching; 

• Малки закъснения в мрежата – кохерентна технология с DCM-less design; 

• Контрол и управление – ASON/GMPLS контролна равнина; 

• Инфраструктурата е компенсирана с възможност за пренос на 100 Gbps; 

• Транзитни услуги (5 граници с Румъния, Сърбия, Турция, Гърция); 
 

Предоставя се подробна информация за вида на услугите, начина, по който ще ги предоставя /където е 

относимо/ и условията при които ще се предоставят; описва се най-подробно. Предоставят се данни 

за ползваната мрежа, технология и инфраструктура, които се предвижда да се ползват при 

изпълнение на услугата.  
 

Декларираме, че описаната в настоящото предложение далекосъобщителна услуга, 

предлагана от нас, е различна по същността си услуга от фиксираната 

далекосъобщителна услуга, предложена от нас в т. 1.1 от настоящото и ползването на 

която и да е от двете услуги не е взаимообвързано, нито технически, нито ценово. 
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Декларираме, че описаната в настоящото предложение далекосъобщителна услуга, 

предлагана от нас, може да бъде предоставена за до 1300 потребителя, с възможност за 

тяхното намаляване и увеличаване по заявка на  ДП БСТ. 

 

Декларираме че, можем да предоставяме на Възложителя ежемесечна детайлизирана 

сметка за ползваните услуги, съдържаща най-малко следната информация: всички 

видове ползвани услуги през разплащателния период, брой на ползваните услуги, обща 

стойност на всеки вид ползвани услуги, общ размер на сметката, размер на данъчните 

начисления върху сметката, изразен както в проценти към размера на сметката, така и в 

абсолютни стойности, размер на договорените отчисления, общ размер на дължимата 

сума без ДДС.  

 

Приложено към настоящото представяме, Общите си условия за услугата предложена в 

настоящото техническо предложение, които ще бъдат приложими в случай на липса на 

изрична договорна уредба между нас и Възложителя, по отношение предоставянето на 

дадена услуга от обхвата на предложението ни или в случай, че условията по 

предоставянето й са по-добри за Възложителя. В случай на тяхна промяна, декларираме 

че ще уведомяваме изрично Възложителя, с посочване на съответното изменение и че 

същите ще бъдат приложими спрямо него само след като същият ги приеме.  

 

--- 

Запознати сме, че Възложителят – ДП БСТ, не се ангажира с потребление на 

всички оферирани от нас далекосъобщителни услуги и че той ще заявява 

ползването им съобразно нуждите и финансовите си възможности. 

 

Предлагаме и декларираме, че ще изпълняваме услугите от предмета на договора на 

територията на Република България, като съответните отчетни документи /протоколи, 

фактури и др./, когато такива са необходими, ще бъдат доставя на адрес: гр. София, ул. 

Хайдушко изворче“ №28. 

 

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички 

разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват. 

 

Работите от обекта на поръчката, които ще бъдат предложени да се изпълняват от 

подизпълнители, както и техният дял са, както следва:........................ 

попълва се само когато ще бъдат използвани подизпълнители. Същите следва да 

бъдат декларирани и в офертата съответно 

 

Друго: неприложимо 

По преценка на участника друга информация, пряко свързана с изпълнението на 

предмета на поръчката. 

 

 

Приложения: 

- Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 ЗОП; 

- Общи условия на БТК ЕАД за фиксирана гласова услуга; 

- Общи условия на БТК ЕАД за мобилна услуга; 
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Наименование на участник и посочване на правноорганизационна форма Българска 

телекомуникационна компания ЕАД, Еднолично акционерно дружество 

Представляващ/и Веселин Цанов, Мениджър Търгове и упълномощен представител на 

Изпълнителния директор на БТК ЕАД – Атанас Илиев Добрев (име и фамилия) 
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