
Приложение № 2
ДО Специализирани болници за 
рехабилитация - Национален 
комплекс ЕАД

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от

Българска телекомуникационна компания ЕАД (БТК ЕАД), 
гр, София 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе № 115 И 

(пълно наименование и адрес на управление)
ЕИК 831642181 

/ЕИК/

Представляван от Веселин Цанов Цанов, Менидлсър Търгове и упълномощен
представител на Изпълнителния директор на БТК ЕАД -  Атанас Илиев Добрев
Адрес: гр. София 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе№ 115 И,
тел: +35929494748
Факс: +35929433444, E_mail: bids@vivacom.bg

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на 
дейностите от обхвата на обществена поръчка с предмет „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 
ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ОТ ЛИЦЕНЗИРАН ОПЕРАТОР“ 
по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИКСИРАНИ 
ГЛАСОВИ УСЛУГИ

(посочва се нагшеповаикето иа поръчката и обособената позиция).

След като се запознахме с документацията за участие, с настоящото представяме 
нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената 
от Вас процедура с горепосочения предмет.

Предлагаме да организираме и изпълним поръчката, като:

1. Изпълним всички изисквания поставени в Техническата спецификация
2. Предлагаме по показател:

Обособена
позиция

Показател Име Предложение

1 М Брой безплатни минути към всички 
национални фиксирани оператори иеприложшю

2 М Брой безплатни минути към всички 
национални фиксирани оператори 80000

3
Отхнв Концепция за изпълнение иеприложшю

Отпу Технология за предоставяне на услугите uenpwioDiciLMO

Попълва се частта за обособената позиция за която се кандидатства

" I S

C b 2 /> a -ch o
" i S C L / l -Ъ

Q < J > O n

Ve\

!s

mailto:bids@vivacom.bg


Срок за изпълнение на поръчката —60 /шестдесет/месеца, считано от датата на 
подписване на договора.

Място на изпълнение: Място за изпълнение на обществената поръчка е територията 
на РБ

Декларираме, че предоставяните от нас услуги отговарят на изискванията на 
законовите и подзаконовите нормативни актове, регулиращи тази дейност, когато всички 
или част от тях са обект на разрешителен или уведомителен режим.

Декларираме, че срокът на валидност на офертата е 6 (шест) месеца, считано 
от крайния срок за получаване на офертите.

Декларираме, че сме съгласни и приемаме без възражения клаузите на 
приложения проект на договор в документацията за обществената поръчка.

Декларираме, че при изготвяне ка офертата са спазени задълженията, 
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила иа заетостта 
и условията на труд.

Неразделна част от Техническото предложение е:

а) Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 
законният представител на участника;

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно 
съответствие с гореописаната оферта.

Дата 06/ 02 /2019 год.

Наименование на участника Българска
компания ЕАД

Име и фамилия на представителя на Веселин Цанов
участника

телекомуникационна

Подпис

Мениджър Търгове и упълномощен
представител на Изпълнителния
директор на - Атанас Илиев
Добре^У
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пълномощно

„Българска телекомуникационна компания" ЕАД, със седалище и адрес на 
управление в гр. София, район "Младост", бул. "Цариградско шосе" № 115 и, вписано в 
Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831642181 (наричано по- 
долу "БТК" или "дружеството"), представлявано от законния си представител Атанас 
Илиев Добрев, ЕГН , притежаващ лична карта № издадена на

; г. от МВР - София, Главен изпълнителен директор на БТК, с настоящото

УПЪЛНОМОЩАВА

Никола Янков Гечев, ЕГН притежаващ лична карта №
издадена на ..— > г. от МВР -  София,
Петя Стефанова Григорова, ЕГН притежаваща лична карта №

, издадена на ' / г. от МВР - София
и
Веселин Цанов Цанов, ЕГН , притежаващ лична карта № >,
издадена на г. от МВР - София
(наричани по-долу "пълномощници"), да извършват заедно и поотделно следните 
действия от името и за сметка на дружеството:
Да представляват БТК ЕАД пред СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ - НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС ЕАД във връзка с участие в 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 
ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ОТ ЛИЦЕНЗИРАН ОПЕРАТОР
за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИКСИРАНИ ГЛАСОВИ УСЛУГИ
(„процедурата"), като имат следните права:

1. Да подпишат от името на дружеството оферта за участие в процедурата включително 
и ценовите предложения;

2. Да подадат офертата, както да предават и получават от името на дружеството 
документи, свързани с провеждане на процедурата;

3. Да присъстват при отваряне на офертите от името на дружеството;

4. Да подпишат договора за възлагане на поръчката.

Пълномощниците нямат право да преупълномощават трети лица с правата по това 
пълномощно, с изключение на правата по т. 2 и т. 3.

Упълномощител'х

Атанас
Главен изпълнителен йлфктор
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С 
ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

по обществена поръчка с предмет:
^.ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ОТ ЛИЦЕНЗИРАН

ОПЕРАТОР"

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИКСИРАНИ ГЛАСОВИ УСЛУГИ 

от Българска телекомуникационна компания ЕАД (БТК ЕАД)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на 

дейностите от обхвата на обществена поръчка с предмет „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 
ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ОТ ЛИЦЕНЗИРАН ОПЕРАТОР” 
по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИКСИРАНИ ГЛАСОВИ УСЛУГИ

Декларираме, че сме запознати и приемаме изискванията на Възложителя за 
изпълнение на обществената поръчка от Техническите спецификации.
Предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно документацията за 
участие при следните условия:
1. Предлагаме да предоставим услугите от обхвата на поръчката по горепосочената 
обособената позиция, като:

1) Предоставим телефонни услуги (POTS, ISDN и СИП) които отговарят на следните 
спецификации:

Гласовата телефонна услуга -  телефонен пост (POTS);
• Стандарти ETSI: EG 201 184; EG 201 188 V I.2.1 (2000-01).
• Поддържане на audio-codec G.711 a-Law за осигуряване на качество на гласовата 

услуга.
• Телефония (audio/3.1kHz), (ETS 300 111);
• Телефакс група 3 (fax G3), (ETS 300120);

Интегрираните далекосъобщителни услуги (ISDN):
• ETSI ETS 300 356-1 „Цифровата мрежа с интегграция на услугите (ISDN). Част1: 

Базови услуги {ITU-T Препоръки Q.761 до Q.764 (1999) изменена}";
• ISDN BRI -интерфейс (NT) 5Д  интерфейс;
• Поддържане на EURO ISDN стандарти;
• Запазване на организацията на DDI (Автоматичен вход), като набирането на 

вътрешен номер да се осъществява без посредничеството на оператор или 
интерактивно меню.

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

Гласовата телефонна услуга предоставяна по СИП протокол:
• Интерфейс за достъп -  Ethernet IEEE 802.3
• Скорост на интерфейса -  10/100 Mbps, auto-sensing, full-duplex or half-duplex
• Конектор -  RJ45
• Протокол за сигнална комуникация -  SIP съгласно RFC 3261
• Транспортен порт и порт за сигнална комуникация- UDP порт 5060
• Протокол и UDP портове за гласова комуникация -  RTP over UDP >1024
• Гласов кодек -  G.711a
• Период на пакетизация за гласовия кодек - 20 ms for G.711a
• Факс комуникация -  по метод Т.38 + fallback to G.711a
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С цел обезпечаване на изискването е предвидено изпълнение на следните дейности:
1.1. ) Дейности по конфигуриране на достъпите във фиксираната мрежа на БТК 

ЕАД за осигуряване на пренос на глас съгласно ЗЕС на територията на 
страната и чужбина, за стационарните телефонни постове на Възложителя, 
посочени в Списък №1, представен по-долу.

1.2. ) Дейност по осигуряване на стационарните телефонни постове на
интерфейс RJ 11/FU 45.

За целта БТК ЕАД е извършила технически проучвания за локациите, на които ще 
бъдат предоставяни услугите на Възложителя съгласно Списък N9 1 и е установено 
наличие на изградена свързаност по медни кабелни трасета, част от кабелни 
съоръжения тип ТПП (положени в подземна канална мрежа) от най-близката 
Абонатна цифрова централа, до точките на предоставяне на услугите.

1.3. ) Дейности по поддържане на ползваната фиксирана мрежа на БТК ЕАД: 
За предоставянето на посочените в техническата спецификация услуги от БТК ЕАД 
е предвидено използването на собствена фиксирана телефонна мрежа (описана по- 
горе), базирана на TDM технология, която покрива населението и територията на 
цялата страна.

Възможности на мрежата за гласови услуги, 
о POTS (базирана на цифрови централи); 
о ISDN; 
о Центрекс;
о PSTN гласови виртуални частни мрежи (VPN fix); 
о Универсални номера 0700, 0800 ,0900; 
о Обществени телефони;
о 100% ниво на цифровизация в областните градове;

Бъдеще на мрежата за гласови услуги, 
о CLASS 4 миграция към SoftSwitch; 
о CLASS 5 миграция към MSAN и SoftSwitch; 
о Имплементация на IMS архитектура, 
о SIP-базирани услуги;

С предоставянето на далекосъобщителни услуги през ISDN мрежата си, БТК ЕАД 
предоставя на потребителите следните основни типове услуги, съгласно 
класификацията на ITU-T:
• Носещи услуги (Bearer services);
• Телеуслуги (Teleservices);
• Допълнителни услуги (Supplementary Services).
Носещите услуги (Bearer services) са предназначени за "прозрачно" пренасяне на 
цифрова информация в мрежа с комутация на канали и пакетна комутация. Това са 
услуги, при които мрежата между двете крайни мрежови устройства (NT) е 
прозрачна за потребителските протоколи, реализирани от крайните устройства на 
потребителите. Техническата спецификация на тези услуги покрива функциите от 1 
до 3 слой от еталонния OSI модел, т.е. отговаря само за транспортиране на 
информацията между интерфейсите "потребител-мрежа". При заявка от крайното 
устройство на викащия потребител мрежата предоставя преносен тракт до викания 
потребител със зададените параметри на носещата услуга. Връзката е двупосочна, 
непрекъсваема и едновременно активна в двете посоки през цялото време на 
повикването. Носещите услуги определят основите на комуникацията:
• вид на комуникацията (комутация на канали);
• скорост на пренасяне (64 и 128 Kbit/s за BRA, 64, 128, 384 или 1920 Kbit/^a^i 

PRA);
• характер на пренасяната информация (говор, данни);
• структура на данните (8 kHz честота).
Телеуслугите определят начина, по който потребителите обменят информайИя;фт\ 
край до край, а така също между трима или повече абонати (тристранна връз|ка-1.- 
конферентна връзка). Те включват в себе си носещите услуги като връзкиф^праз
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мрежата се дефинират с помощта на терминалните устройства. Телеуслугите, 
предоставяни от БТК ЕАД са:
- Телефония 3,1 kHz - дава възможност за осъществяване на двупосочна телефонна 
ISDN връзка. Разговорът се осъществява в реално време през ISDN мрежата с 
ширина на лентата 3,1 kHz звук;
- Телетекст - услугата дава възможност за осъществяване на връзка и обмен на 
информация във вид на документи или графики от потребител до потребител 
посредством телетекстен терминал. Базира се на автоматичен обмен на информация 
„от памет в памет". Основен елемент на кореспондирането между потребителите е 
страницата.
- Телефакс група 4 - услугата позволява високоскоростно пренасяне на факсимилни 
съобщения с високо качество на изображенията (1 страница с формат А4 се пренася 
за 10 секунди). Документите или съобщенията могат да бъдат във формата на 
отпечатан текст на принтер или на машина; изображения; графики; чертежи; 
рисунки или други символи, записани върху хартия. Тази услуга изисква 
използването на факсимилни апарати група 4, като те предлагат по-висока скорост 
и качество от обикновените апарати (група 1, 2 и 3). Услугата е стандартизирана с 
ETS 300120.
- Телефония 7 kHz дава възможност в реално време да се обменя двупосочно 
информация с високо качество с ширина 7 kHz. Потребителите, притежаващи 
терминали със 7 kHz, могат да изграждат връзка с 3,1 kHz терминали и с 
видеотелефони, които са свързани към обществената комутируема телефонна 
мрежа. Услугата е подходяща при връзки, насочени едновременно към повече 
кореспонденти и при аудиоконференции.
- Видеотекст - осигурява комуникация между двама потребители с видеотекстни 
терминали и видеотекстни бази данни. Базите данни представляват виртуална памет 
за документи, в която могат да се създават, запаметяват, извличат или модифицират. 
Документите могат да съдържат текст, графики, изображения и звукова 
информация.
- Видеотелефония - това е аудио-визуална телеуслуга в реално време, при която се 
обменя говор и подвижни изображения между двама потребители. Тази видеовръзка 
може да бъде изградена при взаимно съгласие и след осъществяването на гласова 
комуникация.
Допълнителните услуги - дават на потребителите още възможности, като те се 
предоставят винаги в съчетание с носещите или телеуслугите. Някои от тях са 
следните: представяне идентификацията на викания/викащия абонат (COLP)/(CLIP), 
ограничаване идентификацията на викащия абонат (CLIR), автоматично входящо 
избиране (DDI), преносимост на терминала (ТР), многократен абонатен номер (MSN).

Стандартна фиксирана телефонна услуга (POTS).
Чрез стандартната телефонна услуга, БТК ЕАД осигурява предоставяне на гласова 
телефонна услуга, факсимилни съобщения и/или пренос на данни чрез използване 
на телефонна линия, съгласно изискванията на:

EG 201 184 "Аналогови 2-проводни интерфейси в честотната лента за 
предаване на глас. Специфични характеристики на многоканалното 
крайно оборудване".

 ̂ EG 201 188 V I,2.1 (2000-01). Тип на конектора RJ-11.
Всички стандартни телефонни постове (POTS) отговарят и поддържат следните 
стандарти:

V Ползване на аналогов порт;
 ̂ Гарантирана честотна лента за телефонни постове от обществената cib 

телефонна мрежа - от 0,3 до 3,4 kHz;
V Общо затихване, вкл. собствено затихване на линиите, затихване

станционните съоръжения и остатъчно затихване на телец̂ они̂ ин» 
канал, не превишава 27.8 dB(3.2 Np); :

V Шумове и преходни влияния 5 mV;
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 ̂ 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);

'Z Входящ импеданс на между селищните линии при f= l kHz - 600 (+/- 
30) ома;

"Z 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;

Енергонезависимост на услугите обикновен телефонен пост и ISDN

БТК ЕАД предлага обезпечаване на енергонезависимост чрез дистанционно 
захранване през собствената си мрежа. За целта, техническото решение за 
изпълнение и предоставяне на услугата обикновен телефонен пост в обхвата на 
поръчката включва:
- ползване на метод на осигуряване чрез използване на двупроводни медни усукани 
двойки, част от кабелни съоръжения тип ТПП (положени в подземна канална мрежа), 
които са изградени до адресите, на които ще се ползват услугите от Възложителя;
- благодарение на ползваната технология за предоставяне на услугите се осигурява 
галванична връзка между централата на БТК ЕАД и оборудването на Възложителя, 
По този начин се осигурява технологична възможност за дистанционно захранване 
по абонатната линия. Последното е възможно благодарение на използваната 
кабелна инфраструктура;
- осигуряване на дистанционно захранване на крайно оборудване с постоянно 
токово захранване, посредством което се обезпечава енергонезависимоста на 
услугите. По този начин не е необходимо наличието на мрежово захранване на 
адреса. Захранването се подава дистанционно по линията от БТК ЕАД. Това е 
възможно тъй като е налична галванична връзка между оборудването разположено 
в РоР на БТК ЕАД и крайното устройство ползвано от Възложителя, Посредством 
изброеното по-горе БТК ЕАД осигурява енергонезависимост на услугите в обхвата 
на поръчката, за срока на сключения договор, а именно 24/7/365. За осигуряване 
на последното БТК ЕАД е обезпечила собствените си технически възли с:
• Двустранно захранване от два независими енергоизточника с напрежение 220 V 
АС, 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 съоръжения в мрежата на БТК ЕАД са обезпечени с дублирани захранващи 
блокове и всеки от тях е захранен от различен токоизточник, 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. 
Техническото предложение за изпълнение на услугите е съобразено със 
сертифицираните в Република България устройства (телефонни и факсимилни 
апарати). Те са предназначени за работа с номинално постоянно напрежение от 48V, 
дистанционно подадено по линията от доставчика на услугата при наличиетс^лна 
галванична връзка между централата му и телефонния апарат на потребителя, ^̂ пяУо 
се осигурява от БТК ЕАД. Същото се отнася и за сертифицираните ISDN г̂ рйййи 
устройства.
За предоставяне на обикновен телефонен пост БТК ЕАД не използва интep т̂ êйqн" 
преобразуватели/устройства в локациите на Възложителя за съгласуване* Д 
оборудването на Възложителя. Последното е възможно поради използваната 
ЕАД мрежа и TDM технология, без използване на пакетна комутация. Vcnymf^ . 4
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предоставя директно от Абонатната телефонна централа, предоставяща конкретната 
услуга през усукана медна двойка, като всички изброени по-горе параметри и 
характеристики гарантират, че предоставяните от БТК ЕАД телефонни услуги (POTS) 
за Възложителя, ще са съвместими с неговото оборудване.
Услугите на БТК ЕАД отговарят на следните спецификации - телефония -  3,1 kHz, 
120 ohm (ETS 300 111), телефакс група - G3, (ETS T/NA 1 (89) 49), H.320.

СИП - VIP Business e телефонна услуга -  алтернатива на традиционната 
телефония, която предлага гъвкаво IP реализационно решение и оптимизация на 
разходите.

СИП - VIP Business осигурява високо качество на гласовата услуга, 
възможност да осъществявате на едновременни разговора и голям набор 
допълнителни функционалности.

Характеристики:

• Гъвкави решения и възможност за избор на различен брой пакети в 
зависимост от нуждите на вашият бизнес

• Възможност до 30 едновременни канала за пренос на глас според избрания 
пакет

• Възможност за осъществяване на всякакви разговори -  селищни, 
междуселищни, международни и с абонати на мобилни и други оператори;

• Гарантирана IP връзка директно до потребителя
• Възможност за организиране на услуга автоматичен вход /DDI/ с до 10 

номера на канал
• Възможност за до 300 телефонни номера от автоматичен вход
• Гарантирана симетрична скорост на канал
• Възможност за преобразуване на съществуваща телефонна линия във VIP 

business със запазване на действащият номер
• Много допълнителни услуги; CLIP (Идентификация на номера на входящите 

повиквания), CLIR (Забрана за идентификация на собствения номер при 
изходящи повиквания), COLP (Идентификация на номера на виканата 
линия), COLR (Забрана за идентификация на номера на виканата линия), 
«Конферентна връзка».

VIP Business е интегрирано телекомуникационно решение от БТК ЕАД, което 
комбинира предимствата на фиксирани и мобилни мрежи, за оптимизиране 
на разходите, улесняване и модернизиране работата. VIP Business е услуга 
аналогична на традиционната телефония, с всички допълнителни 
функционалности, предоставена посредством SIP Trunk свързаност (SIP 
протокол).

Интерфейс за достъп -- Ethernet IEEE 802.3
Скорост на интерфейса -  10/100 Mbps, auto-sensing, full-duplex or half-duplex 
Конектор -  RJ45
Протокол за сигнална комуникация -  SIP съгласно RFC 3261 
Транспортен порт и порт за сигнална комуникация- UDP порт 5060 
Протокол и UDP портове за гласова комуникация -  RTP over UDP >1024 
Гласов кодек -  G.711a
Период на пакетизация за гласовия кодек -  20 ms for G.711a 
Факс комуникация -  по метод Т.38 + fallback to G.711a

2) Осигурим възможност за осъществяване на входящи и изходящи гласови теле<^онн1>|,
факс обаждания от и към крайни потребители на мобилни и фиксирани MpeXjr..
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За целта е предвидено изпълнение на следните дейности и поддейности:
2.1. ) Дейност по поддържане на сключени споразумения за взаимно 
свързване с операторите на фиксирани и мобилни мрежи в и извън Република 
България;
2.2. ) Дейности по изграждане на физически канали с капацитета, договорен 
по предходната дейност;
2.3. ) Дейности по изграждане на алтернативни маршрути за пренасяне на 
трафика в случай на отпадане на основния физически канал;
2.4. ) Дейности по конфигуриране на гъвкаво увеличаване на договорените 
капацитети и уплътняване на съществуващите.
2.5. ) Дейности по конфигуриране на достъпите във фиксираната мрежа на 
БТК ЕАД за осигуряване на пренос на глас съгласно ЗЕС на територията на 
страната и чужбина, за стационарните телефонни постове, телефонните 
централи собственост на Възложителя.
2.6. ) Дейности по поддържане на ползваната фиксирана мрежа на БТК ЕАД:

За предоставянето на посочените в техническата спецификация услуги от БТК ЕАД 
е предвидено използването на собствена фиксирана телефонна мрежа, базирана на 
TDM технология и IP, която покрива населението и територията на цялата страна. 
За използването й, компанията разполага с национален номерационен план. През 
мрежата абонатите на компанията имат възможност да провеждат изходящи и 
входящи телефонни разговори към мрежите на всички оператори в страната и 
чужбина, с които БТК ЕАД има взаимна свързаност без използване на посредници 
при транзитирането на гласов трафик,

2.7. ) Дейност по поддържане на максимална свързаност и покритие на 
територията, на която Възложителя упражнява дейността си. За обезпечаване 
на описаните дейности 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието, при 
осъществяване на изходящи и входящи повиквания, пряко и непряко на 
национални и международни повиквания чрез номер или номера в 
национален или международен телефонен номерационен план, подробно 
описана по-горе
2.8. ) Допълнително за обезпечаване на възможността за провеждане на 
разговори и услуги в рамките на фиксирана мрежа в корпоративна група и 
извън нея, международни разговори с потребители от мобилни и фиксирани 
мрежи по международни зони е предвидено изпълнението на поддейности по 
поддържане на изградените и добавяне на нови канали, поддържане и 
разширяване на договорите при увеличаване на операторите в дадена 
държава.

Всички изброени дейности и поддейности е планирано и се осъществяват 
посредством 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, както и разговори в 
роуминг 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 сьоръжяния, 
чрез които е осъществена връзка с всеки от партньорите ни. Кабелните съоръже;*'ИЯ, 
ползвани от БТК ЕАД са изградени, както пресичайки сухопътните гранлди^на 
Република България, така и през морските такива:
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Благодарение на тях имаме възможност и за резервиране на основните връзки, чрез 
поддържане на собствен РоР 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.

2.9. ) Дейност по поддържане на споразумения за взаимно свързване, в които 
се поемат гаранции от партньорите на БТК ЕАД за поддържане на стандарт 
ETS 300 120 от мрежите им.
2.10. ) Дейности по осъществяване в реално време на директен 
комуникационен канал между крайните изпращащо и приемащо устройства 
без посредничество от трети страни /устройства/технически средства.
2.11. ) Дейности по генерирането на отчет за изпратен факс при изпращача, 
който ще се получава след окончателното му успешно приемане от крайния 
получател.
2.12. ) Дейности по поддържане на възможността за изграждане на 
комутируеми канали за обмен на съобщенията.

TDM се характеризира с изцяло цифрова комуникация между възлите в мрежата, а 
при ISDN цифровата комуникация е включително до клиентското устройство. 
Времето на използване на канала, БТК ЕАД таксува съобразно тарифната линия, 
присвоена на услугата. От друга страна 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 към 
мрежата на участника. Посредством всичко това се осигурява възможността за 
предаване на/от всеки стационарен телефонен пост на факсимилни съобщения за 
стационарните телефонни постове и телефонните централи, включване на УАТЦ с 
автоматичен вход.
3) Осигурим възможност за осъществяване на входящи и изходящи гласови 
телефонни, факс обаждания от и към международни мобилни, наземни и фиксирани 
мрежи.
За целта е предвидено изпълнение на следните дейности и поддейности:

3.1. ) Дейност поддържане на сключени споразумения за взаимно свързза}^е с 
операторите на фиксирани и мобилни мрежи извън Република България:

3.2. ) Дейности по поддържане на изграждане физически канали с капацитеУа, 
договорен по предходната дейност;

3.3. ) Дейности по поддържане на изгражданите алтернативни MapmpivTH.'̂ îi % 
пренасяне на трафика в случай на отпадане на основния физически каь̂ /̂ ;'
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3.4. ) Дейности по конфигуриране на гъвкаво увеличаване на договорените 

капацитети и уплътняване на съществуващите.
3.5. ) Дейности по конфигуриране на достъпите във фиксираната мрежа на БТК ЕАД 

за осигуряване на пренос на глас съгласно ЗЕС на територията на страната и 
чужбина, за стационарните телефонни постове, телефонните централи 
собственост на Възложителя.

3.6. ) Дейности по поддържане на ползваната фиксирана мрежа на БТК ЕАД:
За предоставянето на посочените В техническата спецификация услуги от БТК ЕАД 
е предвидено използването на собствена фиксирана телефонна мрежа, базирана на 
TDM/IP технология, която покрива населението и територията на цялата страна. За 
използването й, компанията разполага с национален номерационен план. През 
мрежата абонатите на компанията имат възможност да провеждат изходящи и 
входящи телефонни разговори към мрежите на всички оператори в страната и 
чужбина, с които БТК ЕАД има взаимна свързаност без използване на посредници 
при транзитирането на гласов трафик.
3.7. ) Дейност по поддържане на максимална свързаност и покритие на територията, 

на която Възложителя упражнява дейността си. За обезпечаване на описаните 
дейности 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието, при осъществяване на 
изходящи и входящи повиквания, пряко и непряко на национални и 
международни повиквания чрез номер или номера в национален или 
международен телефонен номерационен план, подробно описана по-горе

3.8. ) Допълнително за обезпечаване на възможността за провеждане на разговори 
и услуги в рамките на фиксирана мрежа в корпоративна група и извън нея, 
международни разговори с потребители от мобилни и фиксирани мрежи по 
международни зони е предвидено изпълнението на поддейности по поддържане 
на изградените и добавяне на нови канали, поддържане и разширяване на 
договорите при увеличаване на операторите в дадена държава.

Всички изброени дейности и поддейности е планирано и се осъществяват 
посредством 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, както и разговори в 
роуминг 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. Кабелните съоръжения, 
ползвани от БТК ЕАД са изградени, както пресичайки сухопътните граници на 
Република България, така и през морските такива:
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Благодарение на тях имаме възможност и за резервиране на основните връзки, чрез 
поддържане на собствен РоР 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.

3.9. ) Дейност по поддържане на споразумения за взаимно свързване, в които 
се поемат гаранции от партньорите на БТК ЕАД за поддържане на стандарт 
ETS 300 120 от мрежите им.
3.10. ) Дейности по осъществяване в реално време на директен 
комуникационен канал между крайните изпращащо и приемащо устройства 
без посредничество от трети страни /устройства/ технически средства.
3.11. ) Дейности по генерирането на отче‘т за изпратен факс при изпращача, 
който ще се получава след окончателното му успешно приемане от крайния 
получател.
3.12) Дейности по поддържане на възможността за изграждане на 
комутируеми канали за обмен на съобщенията.

4) Осигуряване на обаждания към единния европейски номер за спешни повиквания -  
112 и към останалите спешни номера -  150,160 и 166 по искания от Възложителя 
начин.

4.1. ) Дейности по конфигуриране на достъпите във фиксираната мрежа на 
БТК ЕАД за осигуряване на пренос на глас съгласно ЗЕС на територията на 
страната, за стационарните телефонни постове, телефонните централи на 
Възложителя.
4.2. ) Дейности по поддържане на ползваната фиксирана мрежа на БТК ЕАД: 

За предоставянето на посочените в техническата спецификация услуги от БТК ЕАД 
е предвидено използването на собствена фиксирана телефонна мрежа, базирана на 
TDM/IP технология (подробно описана по-горе), която покрива населението и 
територията на цялата страна. За използването й компанията разполага с 
национален номерационен план. През мрежата абонатите на компанията имат 
възможност да провеждат изходящи и входящи телефонни разговори към мрежите 
на всички оператори в страната и чужбина, с които БТК ЕАД има взаимна свързаност 
без използване на посредници при транзитирането на гласов трафик. Услугите, 
които БТК ЕАД предоставя през фиксираната си мрежа са:

о POTS (базирана на цифрови централи); 
о ISDN; 
о СИП 
о Центрекс;
о PSTN гласови виртуални частни мрежи (VPN fix); 
о Универсални номера 0700, 0800 ,0900; 
о Обществени телефони;
о 100% ниво на цифровизация в областните градове;
4.3. ) Дейност по поддържане на максимална свързаност и покритие на 
територията, на която Възложителя упражнява дейността си за качествено 
предоставяне на услуги на Възложителя.
4.4.) Дейност по поддържане на директната свързаност на мрежата на БТК 
ЕАД със специализираните центрове за Спешни услуги с национални номера 
112, 150, 160, 166, като на базата на тази директна свързаност БТК ЕАД ще 
осигури разговори към тези номера, съгласно изискванията на Възложит?̂ /̂*я. 

За изпълнение на описаните по-горе дейности и поддейности е предвидено/да 
ползват описаните в предходните точки мрежа, екипи и създадена оранизадия*в 
структурите на БТК ЕАД.
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5) Осигурим по искания от Възложителя начин изграждането на достъпа и 

оборудването, както и да съгласува интерфейса от мрежата си и наличното 
оборудване (включително телефонните централи, телефонни апарати), като за 
целта е предвидено изпълнение на:

5.1. ) Дейности по проверка на техническа възможност за ползване на наличната 
инфраструктура до сградите на Възложителя в последната миля и осигуряване на 
свързаност с необходимите параметри. За целта са формирани технически екипи, които 
да извършат оглед на сградите, наличната първична и вторична мрежа и инсталация и 
поддържането на услугите в обхвата на поръчката. С оглед взаимнозаменяемост са 
обособени зони на действие като всеки два екипа са в състояние да се припокриват. 
При тези условия се създава възможност за взаимнозаменяемост на всеки един от 
екипите с други четири от съседните му зони на действие.
5.2. ) Дейности по конфигуриране на достъпите във фиксираната мрежа на БТК ЕАД за 
осигуряване на пренос на глас съгласно ЗЕС на територията на страната и чужбина, за 
стационарните телефонни постове и телефонната централа на Възложителя, посочени 
подробна в Списък № 1 от документацията. За целта е създадена организация в 
националния център за управление и наблюдение на мрежата за конфигуриране на 
ползваните от БТК ЕАД централи тип TDM/IP. Конфигурираните достъпи от екипите на 
националния център за управление и наблюдение на мрежата, се отразяват в билинг 
системата на БТК ЕАД от екипи на билинг бек офис. Чрез последното се осигурява 
функционирането и таксуването на предоставените услуги и таксуването им съгласно 
предложените в офертата ни условия.
5.3. ) Дейност по осигуряване на стационарните телефонни постове (POTS) с интерфейс 
RJ 11 и СИП с интерфейс RJ 45.
5.4. ) Дейност по осигуряване на свързаност за учрежденската автоматична телефонна 
централа на Възложителя по интерфейс с мрежата на БТК.

За изпълнение на описаните по-горе дейности е предвидено да се ползват описаната 
в предходна точка мрежа на БТК ЕАД.

6) Няма да се допусне изграждане на гласова свързаност с използване на Интернет 
среда. За целта ще бъдат извършени следните дейности:

6.1. ) Дейност по осигуряване на стационарните телефонни постове (POTS) с 
интерфейс FU 11. За целта ще се използват кабелни съоръжения тип ТПП изградени 
от усукани медни двойки и положени в подземна канална мрежа.
6.2. ) Дейност по осигуряване на свързаност за учрежденската автоматична 
телефонна централа на Възложителя с услуга ISDN BRA (Basic Rate Access) която: 
осигурява по двупроводна физикална линия осъществяването на 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 с възможност за предаване на данни с 
пакетна комутация със скорости до 16 kbit/s). Пълната скорост на цифровия сигнал 
е 192 kbit/s. ISDN BRA работи по нормална двупроводна абонатна линия и се свързва 
към централата по и-интерфейс. ISDN основният достъп BRA 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 потребителск»1гге 
терминали (до 8 броя ISDN телефони, телефаксни апарати, персонални компк г̂1̂ и-с 
ISDN платка, принтери и др.) с четирипроводен S/Т-интерфейс. ISDN' B̂R\a 
осъществява цифрова свързаност през цялата мрежа от краен потребител доМоае^  ̂
потребител, като предоставя възможност пренос на глас, факс, данни, изобрац е̂ь !̂  ̂
в реално време с високо качество.
6.3. ) Дейност по осигуряване на (СИП) с интерфейс RJ 45
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6.4. ) Дейности по конфигуриране на достъпите във фиксираната мрежа на БТК ЕАД 
за осигуряване на пренос на глас съгласно ЗЕС на територията на страната и 
чужбина, за стационарните телефонни посгове и телефонната централа на 
Възложителя, посочени подробно в Списък № 1 от документацията. За целта е 
създадена организация в националния център за управление и наблюдение на 
мрежата за конфигуриране на ползваните от БТК ЕАД централи тип TDM/IP. 
Конфигурираните достъпи от екипите на националния център за управление и 
наблюдение на мрежата, се отразяват в билинг системата на БТК ЕАД от екипи на 
билинг бек офис. Чрез последното се осигурява функционирането и таксуването на 
предоставените услуги и таксуването им съгласно предложените в офертата ни 
условия.
6.5. ) Дейности по поддържане на ползваната фиксирана мрежа на БТК ЕАД:
За предоставянето на посочените в техническата спецификация фиксирани 
телефонни услуги, БТК ЕАД предвижда използването на собствена фиксирана 
телефонна мрежа (PSTN), базирана на TDM технология, която покрива населението 
и територията на цялата страна и IP базирана технология за предоставяне на СИП. 
За използването й, компанията разполага с национален номерационен план. През 
PSTN мрежата абонатите на компанията имат възможност да провеждат изходящи и 
входящи телефонни разговори към мрежите на всички оператори в страната и 
чужбина, с които БТК ЕАД има взаимна свързаност, без използване на посредници 
при транзитирането на гласов трафик.
Фиксираната телефонна мрежа на БТК ЕАД е с йерархична структура на три нива, 
чрез която се предоставят гласови услуги. Мрежата на БТК ЕАД се състои от:

Международна централа;
Транзитно ниво:
DTE - Междуселищни транзитни централи ;
Комбинирани централи;
DTE (Digital Transit Exchange) - Селищни транзитни централи;
Селищно ниво:
DLE (Digital Local Exchange) - цифрови локални (селищни) централи;
RSU (Remote Subscriber Unit) - изнесен абонатен капацитет.

PSTN Network

Ш )

Топология на PSTN мрежата на БТК ЕАД
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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 
качеството на услугата. Параметрите на предоставените услуги се следят 24x7x365 
от Център за управление на мрежата и услугите - ЦУМУ.
Фиксираната мрежа на БТК ЕАД е оборудвана с комуникационни устройства на 
водещи производители на телекомуникационно оборудване, като Siemens, Ericsson, 
Alcatel, Huawei Technologies и др.
Ha територията на страната БТК ЕАД разполага с цифрови централи Ericsson AXE и 
Siemens EWSD, изнесени стъпала към Ericsson AXE, MSAN, изнесени стъпала RSU към 
Siemens EWSD, централи с пакетна комутация SoftSwitch, устройства за достъп IAD. 
Всички съоръжения са подсигурени с независимо захранване, генератори и UPS.

Основните елементи във фиксираната мрежа на БТК ЕАД са;
PSTN централи
NGN пакетни комутатори -  Softswitch Huawei SoftX3000 - V300 
MSAN тип HONET UA5000 HUAWEI 
Медийни шлюзове -  MGW 
Ericsson AXE-10 -  ver. local 7.2 
Изнесени стъпала към Ericsson AXE RSS и EAR 
Siemens EWSD Power Node - v.l7  
Изнесени стъпала към Siemens EWSD RSU и ONU 
Мултиплексори - Alcatel STM16, STM 4 и NEC STM 4

Инфраструктурата на БТК ЕАД е;
• Оптична кабелна мрежа

-  Над 8351 км оптична мрежа, от които 7477 км междуселищна и 874 км 
последна миля

-  Изградена с оптични влакна ГТи-Т G.652 and G.655
-  Рингова топология на национално ниво
-  Рингова топология на градско ниво

• Медна кабелна мрежа
-  Над 62000 km медна кабелна мрежа
-  Разстояние от външен шкаф до абоната макс. 500м (в 92% от случаите)
-- 2000m средна дължина на кабелна линия от клиент до сграда на БТК

Схема на основните комутируеми точки (телефонни централи) в мр'
на БТК ЕАД
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Всички елементи от мрежата 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. 
Съоръженията в мрежата отговарят и на изискванията за предпазване от 
свръхнапрежения и мълниезащита, в съответствие с препоръки ITU-T К.11, К.12, 
К.27, К.35, К.40 и К.41.
Параметрите на качеството, които се следят са:
- (ASR) съгласно ITU-T Е.425;

(NER) съгласно ITU-T Е.425 -  минимум 95%;
- Трафично натоварване по снопове се измерва съгласно препоръка Е.500 -  ГТ11-Т 

-  тип на измерване Normal, като загубите са до 0,5 %.
- ГГи-Т Е.800, ГТи-Т Е802, ETSI EG 202 057 -  QoS
Съгласно условията за упражняване на дейността, БТК ЕАД поддържа общовалиден 
фактор за качество на услугата "Гласова телефония" при мрежи с пакетно 
превключване -  R фактор (Overall Transmission Quality Raiting) -  R>=75 в 
съответствие c ITU-T препоръка G.107.

Мрежата на БТК ЕАД е свързана директно и със специализираните центрове за 
Спешни услуги 112, 150, 160, 166 и оператори с издаден лиценз за предоставяне на 
гласови услуги на територията на страната. Качеството на предлаганите фиксирани 
телефонни услуги се осигурява през TDM централи. Свързаността между централите 
се осъществява с трънкове (групи) със сигнализация по общ канал -  протокол SS7. 
Фиксираната мрежа на БТК ЕЩ  поддържа и обща номерационна база данни, чрез 
която се реализира гъвкава маршрутизация и предоставяне на услуги, индивидуални 
за определен абонат.

Стандартен телефонен пост (POTS)
Чрез стандартната телефонна услуга (Plain Old Telephone Service) на БТК ЕАД се 
осигурява най-лесния, популярен и евтин начин за провеждане на телефонни 
разговори с България и чужбина.
БТК ЕАД предоставя фиксирана гласова телефонна услуга, факсимилни съобщения 
и/или пренос на данни чрез използване на телефонна линия, съгласно изискванията 
на:
EG 201 184 "Аналогови 2-проводни интерфейси в честотната лента за предаване на 
глас. Специфични характеристики на многоканалното крайно оборудване".
EG 201 188 V I.2.1 (2000-01). Тип на конектора R3-11.
Всички телефонни постове, които БТК ЕАД ще предостави на Възложителя отговарят 
и поддържат следните стандарти:

• Ползване на аналогов порт;
• Гарантирана честотна лента за телефонни постове от обществената си 

телефонна мрежа - от 0,3 до 3,4 kHz;
• Общо затихване, вкл. собствено затихване на линиите, затихване в 

станционните съоръжения и остатъчно затихване на телефонния канал, не 
превишава 27.8 dB(3,2 Np);

е Шумове и преходни влияния <= 5 mV;
е 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 No); 
е Входящ импеданс на междуселищните линии при f= l kHz - 600 (+/- 30)/«^а;
• ETSI: EG 201 184; EG 201 188 V I.2.1 (2000-01);
• Тип на конектора RJ-11;
• Поддръжка на Audio-codec G.711 a-Law за осигуряване на качество н̂а 

гласовата услуга;
• Телефакс група 3 и 4 (съгласно ETS 300120), G3/G4.
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7) За предоставеното комуникационно оборудване за свързване ще предвидим всички 
необходими допълнителни материали като: шкаф за разположение, електро 
захранвания, репартитор, оптични разпределители и др.

БТК ЕАД ще осигури за предоставеното комуникационно оборудване за свързване, 
всички необходими допълнителни материали като: шкаф за разположение, електро 
захранвания, репартитор, оптични разпределители и др.

8) Ще осигурим запазване на фиксираните географски номера при промяна на текущия 
доставчик и при промяна на адреса в рамките на едно населено място на точките на 
Възложителя, както и възможност за промяна на географски номер и избор на нов 
такъв по искания от Възложителя начин. Запазване на съществуващия 
номерационен план на Възложителя и структурата му (автоматичен вход) по искания 
от Възложителя начин.

Съгласно действащото законодателство и приетите от Комисията за регулиране на 
съобщенията (КРС) процедура за преносимост и функционални спецификации за 
осъществяване преносимост на географски номера, при промяна на доставчика на 
фиксирана телефонна услуга и/или промяна на адреса в рамките на един географски 
национален код за направление, БТК ЕАД предоставя възможност на своите абонати 
и потребители да запазят географския си номер при промяна на доставчика на 
обществена фиксирана телефонна услуга и/или при промяна на адреса в рамките на 
един и същ географски код за направление (в рамките на едно населено място). 
Процедурата по пренасяне на географски номера съдържа правила, договорени 
между Операторите и регламентиращи процедурата за осъществяване на 
пренасянето на географски номера в рамките на сгъответен географски код за достъп 
от Даряващата мрежа в Приемащата мрежа, като не се променя вида на 
предоставяната национална географска услуга. Обменът на информация между 
Доставчиците относно процеса на преносимост се осъществява по защитен, 
криптиран канал, изграден между тях. Редът и условията за изграждането и 
функционирането на този канал са определени в процедурата по пренасяне на 
географски номера. За да се осигури запазване на географските номера при промяна 
на доставчика и при промяна на адреса /в рамките на едно населено място/ на 
точките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и възможност за промяна на географски номер и 
избор на нов такъв, БТК ЕАД предвижда изпълнение на следните дейности и 
поддейности:

8.1. ) Дейност по подготвяне и подаване на документи, изискуеми съгласно 
действащите процедури за преносимост на номерата между операторите в 
Република България.

Съгласно действащата Процедура за преносимост и Общите условия на 
БТК ЕАД, процедурата по пренасяне на номер(а) в мрежата на БТК стартира след 
представяне лично или чрез пълномощник на оригинал на валидно удостоверение 
за съгласие за преносимост, издадено му от даряващия доставчик или на получено 
от последния съобщение за издадено удостоверение във вид на електронен 
документ. Ако удостоверението се представя от пълномощник на абоната, същият 
трябва да бъде надлежно упълномощен, съгласно изискванията на Общите условия 
на БТК. БТК задържа удостоверението за съгласие за преносимост. БТК ще приема 
и удостоверения за съгласие за преносимост, издадени във формата на електронен 
документ по смисъла на ЗЕДЕП, потвърждение за които следва да бъде изпратено от 
даряващия доставчик.

8.2. ) Дейности по изготвяне, изпращане и получаване на съобщ̂ 1/»{5я, 
съгласно действащите процедури за преносимост на номерата.
8.3. ) Дейности по обработка на изпратени запитвания и отговори, съш^сЬо 
действащите процедури за преносимост на номерата.
8.4. ) Дейности по поддържане на съобщение за оповестяване пренасян , 
номер, съгласно действащите процедури за преносимост на номерата./^
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Срокът за реализиране на преносимостта е 25 работни дни от подаване на валидна 
заявка при приемащия оператор като се допуска удължаване на този срок с не 
повече от 24 часа поради технически проблеми, възникнали на датата на пренасяне. 
Прозорецът на пренасяне е от 09.00 часа до 17.00 часа всеки работен ден. БТК ЕАД 
информира своевременно съответния абонат за осъщественото пренасяне на 
номера, като последното се удостоверява с подписването на протокол за 
предоставянето на услугите.

8.5.) Подцейности по поддържане на пренесените номера в мрежата на БТК 
ЕАД

За изпълнение на изписаните по-горе дейности и подцейности в БТК ЕАД се 
поддържат информационна и таксуваща сисгема и човекоресурс. Чрез тях се 
осигурява спазването на процеса за преносимост, съгласно действащите процедури 
за преносимост на номерата и изпълнение на ангажиментите на БТК ЕАД по тях.

9) Разполагаме с център за денонощна техническа поддръжка и ще осигуряваме 
непрекъснато обслужване в режим 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 
дни в годината.

За целта е предвидено изпълнение на следните дейности и подцейности:
9.1.) Основна дейност - разработване на действаща технология за 
обслужване на клиенти и техническа поддръжка. Подцейности са:
• Създаване и поддръжка на специален център за наблюдение на 

мрежата на БТК ЕАД и оборудването в нея, позволяващ 24x7x365 
поддръжка на мрежата.

• Създаване на система за наблюдение на мрежата и оборудването, с 
цел активен контрол на услугите предоставени на клиентите и 
функционирането на телекомуникационната мрежа по схемата 
24x7x365.

• Създаване на система за констатиране и регистриране на възникнали 
проблеми, тяхното описание и категоризирането им.

• Създаване на процеси и процедури за работа при регистриране на 
проблем, позволяващи дефинирането и решаването на проблеми в най 
-  кратки срокове, като и процедура за ескалация.

• Осигуряване на необходимия човешки ресурс, обслужващ денонощен 
телефон за контакт -  HelpDesk

• Осигуряване на необходимия човешки ресурс от дежурни екипи, в 
готовност за съдействие и отстраняване на проблеми, възникнали в 
оборудване от телекомуникационната мрежа, кабелна инфраструктура 
или на място при клиента

БТК ЕАД има разработена и действаща технология за обслужване на клиентите 
благодарение на съществуващия Център за управление на мрежата и наличен екип от 
инженери, които следят за качеството на предоставяните услуги и безотказността на 
мрежата в режим 24x7x365. Достъпът до дежурните екипи става посредством 
денонощен телефон за контакт и Helpdesk, които са достъпни и на разположение на 
клиента 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата през цялата година. Констатирането 
на възникването на проблем се осъществява на базата на регистрираните при пасивния 
и активния контрол на работата на клиентите и функционирането на 
телекомуникационната мрежа съобщения, получени по следните начини;
I. Неавтоматизирано: чрез средствата за комуникация с клиентите:

 ̂ телефон - Възложителят се обажда на телефона на Helpdesk -  0800 10130 
чрез автоматично виртуално гласово меню (IVR). Обаждането се приема и 
регистрира от Helpdesk, която уведомява за това инженер по поддръжка на 
мрежата или дежурния инженер.

 ̂ Факс -  Възложителят изпраща оплакването си по факса на Helpdesk. О ел 
това се процедира както при телефонните обаждания, като задължително се 
връща съобщение за приетото оплакване.

Ch<y^cMo 1Л-ЗС сх. , 0 ^ - 3
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ел. поща - Възложителят изпраща оплакването си по електронна поща на 
адрес на HelpDesk - vip helpdesk(o)vivacorn.bQ. След това се процедира както 
при телефонните обаждания, като задължително се връща съобщение за 
приетото оплакване.

II. Автоматизирано; от системата за наблюдение на мрежата, която генерира 
съобщения до дежурния персонал. Констатирането на възникването на проблем се 
извършва в работно време от Инженер по поддръжка на мрежата, а в извънработно -  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 справки за 
проблемите на Възложителя.

П.1. Регистриране на проблем
След констатиране на възникването на проблем се извършва неговото регистриране, 
като се открива номер на проблема (Trouble Ticket), като присвоеният ТТ номер се 
съобщава на Възложителя.
Проблемите се категоризират от служителя, приел проблема и се разпределят по
риоритети както следва:
Ш риорйтетйта
Приоритет 1 Отпадане на мрежово съоръжение, водещо до прекъсване на 

предоставяните услуги на един или повече клиента 
Отпадане на мрежова връзка, водещо до прекъсване на 
предоставяните услуги на един или повече клиента 
Прекъсване на връзката на клиент към мрежата и липса на 
възможност за алтернативно маршрутизиране

Приоритет 2 Отпадане на мрежова връзка без да се нарушава предоставянето 
на услуги
Прекъсване на връзката на клиент към мрежата и наличие на 
възможност за алтернативно маршрутизиране 
Прекъсване на резервната връзка

Приоритет 3 Влошено качество на комуникацията 
Забавен отговор или големи закьснения

Приоритет 4 Проблем, възникнал в мрежата, който не се отразява на 
качеството на услугата на клиента

11.2. Работа по решаване или ескалиране ка проблем
При заявена повреда или подадена рекламация от Възложителя е необходимо да 
осигури достъп на упълномощени длъжностни лица на БТК ЕАД за проверка на 
свързаността и нормалната работоспособност на услугата в работни дни от 9:00 -  17:30 
часа в предварително уточнено време между страните.

11.3. Информиране на клиентите

1Приоритет ‘  ̂ . "Пт^вбначален ̂  статус:];; вг 
:зШ1МКИте

П оо1едва щ lorafyc 
на всеки: ^

Приоритет 1 незабавно 1 час
Приоритет 2 1 час 2 часа
Приоритет 3 2 часа 4 часа
Приоритет 4 4 часа В зависимост от проб^^ма
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II.4. Закриване на проблем
След отстраняване на проблем, което се удостоЕ^ерява 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:
а) MTTReact -  времето от възникване на проблемсз до неговото регистриране.
б) MTTRestore ~ времето от възникване на проблема до неговото решаване. В 
зависимост от приоритетите се прилагат и различни времена (MTTR) за решаване на 
възникнали проблеми.
Минималното време за възстановяване на услугата след подадена заявка е не по-малко 
от 15 мин.

Следене статуса на подадени заявки за възникнали проблеми
БТК ЕАД предоставя възможност за проследяване на подадени заявки от страна на 
Възложителя чрез:

* Обаждане на VIP Help Desk -  по този начин се получава актуална информация за 
статуса на регистрирания Trouble Ticket.

• В случай че представител на Възложителя не се е свързал, при промяна на 
статуса на ТТ, VIP Help Desk проактивно се свързва с Ваш представител (по е- 
mail или телефон в зависимост от това как е заявен проблема) да го информира:
- за становище по първоначална диагностика и очаквано време за

отстраняване на проблема;
при всяка промяна на статуса на ТТ до пълното му отстраняване;

*• ТТ се закрива след като клиента потвърди, че проблема е решен.

10)При предоставяне на услугите, предмет на настоящата поръчка, ще осигурим 
съвместимост с оборудването на Възложителя по характеристики на интерфейс и 
сигнализация, които да позволяват предоставянето на фиксираната телефонна 
услуга.
Дейности и поддейности:

10.1. ) Дейност по осигуряване на стационарните телефонни постове на 
интерфейс R] 11/RJ 45. За целта ще се използват кабелни съоръжения тип 
ТПП изградени от усукани медни двойки и положени в подземна канална 
мрежа и MAN IP базирана мрежа.
10.2. ) Дейност по осигуряване на ISDN BRA с интерфейс ISDN BRI ВД  
интерфейс (физически интерфейс R3 45), съгласно стандарти ITU-T 1.430 
"Basic user-network interface -  layer 1 specification", ITU-T Q.921/1.441 "ISDN 
user-network interface -  Data link layer specification" и ITU-T Q.931/1.451 „ISDN 
user-network interface layer 3 specification for basic call control" или 
еквивалентни за телефонните централи -  2бр и NTBA -  мрежови адаптери, 
както и устройства за съгласуване на интерфейс Ethernet съгласно стандарт 
G.703/4 на ITU-T в случай на необходимост.
10.3. ) Поддейности по поддържане на архив на конфигурацията на 
предоставеното оборудване с оглед бързата конфигурация на резервното при 
необходимост от замяна.
10.4. ) Поддейности по поддържане на SLA с доставчика на оборудването 
осигуряващи на БТК ЕАД възможността за бързо отремонтиране или замяна 
при настъпили дефекти и възстановяване на поддържания резерв на склад.

За изпълнение на описаните по-горе дейности и поддейности е предвидено да се 
ползват описаните в предходните точки мрежа, екипи и създадена оранизаци )̂7Е! 
структурите на БТК ЕАД.
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Ще предоставим фиксираната телефонна услуга на адресите на определените от 
Възложителя обекти съгласно Списъка -  Приложение 1.

Приложение 1 -  Списък на телефонните номера

Услуга Телефонен
номер Адрес

Телефонен пост 29803552
1000 ГР. СОФИЯ БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 54 ЕТ. 
5

Телефонен пост 29808396 1000 ГР. СОФИЯ УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 54
Телефонен пост 29809178 1142 СОФИЯ БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 51
Телефонен пост

29811171
1000 ГР. СОФИЯ БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 54 ЕТ.
5 !

Телефонен пост
29873176

1000 ГР. СОФИЯ БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 54 ЕТ. 
5

Телефонен пост 29873752 1142 ГР. СОФИЯ БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 54
Телефонен пост

29874611
1000 ГР. СОФИЯ БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 54 ЕТ. 
5

i Телефонен пост 29874612 1142 СОФИЯ БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 51
Телефонен пост 29874613 1142 СОФИЯ БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 51

, Телефонен пост 29874850 1142 СОФИЯ БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 51
i Телефонен пост 29876121 1142 СОФИЯ БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 51
(Телефонен пост 29883134 1142 СОФИЯ БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 51
Телефонен пост 29885905 1142 СОФИЯ БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 51
Телефонен пост 29977065 1320 ГР. СОФИЯ БАНКЯ УЛ. ШЕЙНОВО 8

I  Телефонен пост 29977121 1320 ГР. СОФИЯ БАНКЯ УЛ. ШЕЙНОВО 8
! Телефонен пост 29977282 1320 ГР. СОФИЯ БАНКЯ УЛ. ШЕЙНОВО 8
Телефонен пост 29977283 1320 ГР. СОФИЯ БАНКЯ УЛ. ШЕЙНОВО 8

1 Телефонен пост 29977285 1320 ГР. СОФИЯ БАНКЯ УЛ. ШЕЙНОВО 8
Телефонен пост 29977286 1320 ГР. СОФИЯ БАНКЯ УЛ. ШЕЙНОВО 8
Телефонен пост 29977291 1320 ГР. СОФИЯ БАНКЯ УЛ. ШЕЙНОВО 8
Телефонен пост 29977292 1320 ГР. СОФИЯ БАНКЯ УЛ. СТ.СТАМБОЛОВ 4
Телефонен пост 30252257 4940 БАНИТЕ БАНИТЕ
Телефонен пост 30252341 4940 БАНИТЕ БАНИТЕ
Телефонен пост

30252342 4940 БАНИТЕ БАНИТЕ
Телефонен пост

30252343 4940 БАНИТЕ БАНИТЕ
'Телефонен пост

31322202
2500 ГР. КЮСТЕНДИЛ УЛ. ЦАР СИМЕОН I 28 
ЕТ. 2 АП. 26

Телефонен пост
31322203 4360 БАНЯ БАНЯ

Телефонен пост
31322204

2500 ГР. КЮСТЕНДИЛ УЛ. ЦАР СИМЕОН I 28 
ЕТ. 2 АП. 26

Телефонен пост 31322205 4360 БАНЯ БАНЯ
1 Телефонен пост 31322221 4360 БАНЯ БАНЯ
1 Телефонен пост 31322234 4360 БАНЯ БАНЯ
1 Телефонен пост 31322281 4360 ГР. БАНЯ УЛ. ЛИПИТЕ 1 АП. Б-ЦА
1 Телефонен пост 31322283 4360 БАНЯ БАНЯ /<?'
1 Телефонен пост '33422223 4239 С. НАРЕЧЕНСКИ БАНИ УЛ. РОДОПИ^#  ̂ ,
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Телефонен пост 33422224 4239 С. НАРЕЧЕНСКИ БАНИ УЛ. РОДОПИ 3
Телефонен пост 33422262 4239 С. НАРЕЧЕНСКИ БАНИ УЛ. РОДОПИ 3
Телефонен пост 33422384 4239 С. НАРЕЧЕНСКИ БАНИ УЛ, РОДОПИ 3
Телефонен пост 33762010 4180 ГР. ХИСАРЯ УЛ. ГЕН. ГУРКО 2
Телефонен пост 33762043 4180 ГР. ХИСАРЯ УЛ. ГЕН. П/РКО 2
Телефонен пост 33762044 4180 ГР. ХИСАРЯ УЛ. ГЕН. ГУРКО 2
Телефонен пост 33762046 4180 ГР. ХИСАРЯ УЛ. ГЕН. ГУРКО 8
Телефонен пост 33762125 4180 ГР. ХИСАРЯ УЛ. ГЕН. ГУРКО 8
Телефонен пост 33762188 4180 ГР. ХИСАРЯ УЛ. ГЕН. ГУРКО 8
Телефонен пост 33762549 4180 ГР. ХИСАРЯ УЛ, ГЕН. ГУРКО 2
Телефонен пост 33762572 4180 ГР. ХИСАРЯ УЛ, ГЕН. ГУРКО 2

Делефонен пост 33762740 4180 ГР. ХИСАРЯ БУЛ. ИВАН ВАЗОВ 3
: Телефонен пост

35951639
4600 ГР. ВЕЛИНГРАД УЛ. ДИМИТЪР 
МАСЛАРОВ 1

'телефонен пост
35951694

4600 ГР. ВЕЛИНГРАД УЛ. ДИМИТЪР 
МАСЛАРОВ 1

'Телефонен пост 35952009 4600 ГР. ВЕЕЛИНГРАД УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 38
Телефонен пост 35952022 4600 ГР. ВЕЛИНГРАД УЛ. ГЕОРГИ КИРКОВ

1 Телефонен пост 35952031 4600 ГР. ВЕЛИНГРАД БУЛ. ХАН АСПАРУХ
1 Телефонен пост 35952169 4600 ГР. ВЕЛИНГРАД БУЛ. СЪЕДИНЕНИЕ
: Телефонен пост

35952543
4600 ГР. ВЕЛИНГРАД УЛ. ДИМИТЪР 
МАСЛАРОВ 1

i Телефонен пост 35952561 4600 ГР. ВЕЛИНГРАД УЛ. ИСКРА 15
[Телефонен пост 35952658 4600 ГР. ВЕЛИНГРАД УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 38
i Телефонен пост 35953043 4600 ГР. ВЕЛИНГРАД УЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 38
[Телефонен пост

35953065
4600 ГР, ВЕЛИНГРАД УЛ. ДИМИТЪР 
МАСЛАРОВ 1

Телефонен пост 35953359 4600 ГР. ВЕЛИНГРАД УЛ. ИСКРА 15
Телефонен пост

35953512
4600 ГР. ВЕЛИНГРАД УЛ. ДИМИТЪР 
МАСЛАРОВ1

Телефонен пост 35953522 4600 ГР. ВЕЛИНГРАД УЛ. ИСКРА 15
[Телефонен пост

35955491
4600 ГР. ВЕЛИНГРАД УЛ. ДИМИТЪР 
МАСЛАРОВ 1

Телефонен пост 43612114 6155 ПАВЕЛ БАНЯ ПАВЕЛ БАНЯ
[Телефонен пост 43612119 6155 ПАВЕЛ БАНЯ ПАВЕЛ БАНЯ
Телефонен пост 143612145 6155 ПАВЕЛ БАНЯ ПАВЕЛ БАНЯ
Телефонен пост 43612146 6155 ПАВЕЛ БАНЯ ПАВЕЛ БАНЯ
Телефонен пост 43613133 6155 ПАВЕЛ БАНЯ ПАВЕЛ БАНЯ
[Телефонен пост 43613962 6155 ПАВЕЛ Е5АНЯ ПАВЕЛ БАНЯ
[Телефонен пост 59622568 8200 ПОМОРИЕ ПОМОРИЕ
[Телефонен пост 59626103 8200 ПОМОРИЕ ПОМОРИЕ
Телефонен пост 63272272 5295 С. ОВЧА МОГИЛА ОВЧА МОГИЛА .
[Телефонен пост

63272401
■....... .. ..........................................  / ’
5295 С. ОВЧА МОГИЛА ОВЧА МОГИЛА .

[Телефонен пост
63272402 5295 С. ОВЧА МОГИЛА ОВЧА МОГИЛА.

[Телефонен пост
63272403 5295 С. ОВЧА МОГИЛА ОВЧА МОГИЛА̂ н̂  ̂ Г -
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Телефонен пост 
___________________ 63272404 5295 C. ОВЧА МОГИЛА ОВЧА МОГИЛА
Телефонен пост

63272441 5295 С. ОВЧА МОГИЛА ОВЧА МОГИЛА
Телефонен пост

63272830 5295 С. ОВЧА МОГИЛА ОВЧА МОГИЛА
Телефонен пост

■ 71422079 2030 ГР. КОСТЕНЕЦ КВ. МОМИН ПРОХОД
Телефонен пост

71426071 2030 ГР. КОСТЕНЕЦ КВ. МОМИН ПРОХОД
Телефонен пост 71426197 2030 ГР. КОСТЕНЕЦ КВ. МОМИН ПРОХОД
Телефонен пост 71426213 2030 ГР. КОСТЕНЕЦ КВ. МОМИН ПРОХОД
Телефонен лост 71426239 2030 ГР. КОСТЕНЕЦ КВ. МОМИН ПРОХОД
Телефонен пост 71426654 2030 ГР. КОСТЕНЕЦ КВ. МОМИН ПРОХОД
Телефонен пост 71445265 2042 С. КОСТЕНЕЦ КОСТЕНЕЦ БЛ.ДОМАКИН
Телефонен пост 71472245 2048 С. ПЧЕЛИН ПЧЕЛИНСКИ БАНИ БЛ.БАНЯ
Телефонен пост 74630833 2800 ГР. САНДАНСКИ МЕСТНОСТ ПАРКА
Телефонен пост

74630834
2800 ГР. САНДАНСКИ УЛ. ПОЛКОВНИК 
ДРАГНОВ 1

1 Телефонен пост 74632419 2800 ГР. САНДАНСКИ МЕСТНОСТ ПАРКА
Телефонен пост 74632439 2800 ГР. САНДАНСКИ МЕСТНОСТ ПАРКА
Телефонен пост 74632461 2800 ГР. САНДАНСКИ МЕСТНОСТ ПАРКА
Телефонен пост 74632469 2800 ГР. САНДАНСКИ МЕСТНОСТ ПАРКА
; Телефонен пост 74632478 2800 ГР. САНДАНСКИ МЕСТНОСТ ПАРКА
1 Телефонен пост 78550920 2500 ГР. КЮСТЕНДИЛ УЛ. ЦАР СИМЕОН I 20
Телефонен пост

78550970
2500 ГР. КЮСТЕНДИЛ УЛ. ДЕМОКРАЦИЯ 46 
БЛ.ДОМ НА МИНЬОРА

! Телефонен пост
78550971

2500 ГР. КЮСТЕНДИЛ УЛ. ЦАР СИМЕОН I 24 
БЛ.КАБ.16 ЕТ. 1

Телефонен пост
78550972

2500 ГР. КЮСТЕНДИЛ УЛ, ДЕМОКРАЦИЯ 46 
БЛ.КАБ.46 ЕТ. 3

Телефонен пост 78550973 2500 ГР. КЮСТЕНДИЛ УЛ. ЦАР СИМЕОН I 20
Телефонен пост 78550974 2500 ГР. КЮСТЕНДИЛ УЛ. ЦАР СИМЕОН I 20
Телефонен пост

78550975
2500 ГР. КЮСТЕНДИЛ УЛ. ЦАР СИМЕОН I 28 
ЕТ. 2 АП. 26

Телефонен пост 78550976 2500 ГР. КЮСТЕНДИЛ УЛ. ЦАР СИМЕОН I 20
■ Телефонен пост 78550977 2500 ГР. КЮСТЕНДИЛ УЛ. ЦАР СИМЕОН I 20
[Телефонен пост

78550978
2500 ГР. КИЗСТЕНДИЛ УЛ. ДЕМОКРАЦИЯ 46 
БЛ.ДОМ НА МИНЬОРА

Телефонен пост 78550979 2500 ГР. КЮСТЕНДИЛ УЛ. ЦАР СИМЕОН I 20
Телефонен пост 78551217 2500 ГР. КЮСТЕНДИЛ УЛ. ДЕМОКРАЦИЯ 48
Телефонен пост 95272089 3540 ГР. ВЪРШЕЦ УЛ. ХРИСТО БОТЕВ 81
Телефонен пост 95272223 3540 ГР. ВЪРШЕЦ УЛ. ХРИСТО БОТЕВ 81
Телефонен пост 95272229 3540 ГР. ВЪРШЕЦ УЛ. ХРИСТО БОТЕВ 81
Телефонен пост 95272241 3540 ГР. ВЪРШЕЦ УЛ. ХРИСТО БОТЕВ 81
Телефонен пост 95272258 3540 ГР. ВЪРШЕЦ УЛ. ХРИСТО БОТЕВ 81 „
Телефонен пост 95273189 3540 ГР. ВЪРШЕЦ УЛ. ХРИСТО БОТЕВ 81
,ISDN BRI 29887465 1142 ГР. СОФИЯ БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 5̂  .
; ISDN BRI 29887480 1142 ГР. СОФИЯ БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 5̂ ...
ISDN BRI 32636865 4000 ГР. ПЛОВДИВ НАРЕЧЕНСКИ БАН1 "̂ ‘ ,4
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Телефонен пост 59622288 8200 ПОМОРИЕ ПОМОРИЕ
Телефонен пост 59622479 8200 ПОМОРИЕ ПОМОРИЕ
Телефонен пост 59624150 8200 ПОМОРИЕ ПОМОРИЕ
Телефонен пост 59624296 8200 ПОМОРИЕ ПОМОРИЕ
Телефонен пост 59625292 8200 ПОМОРИЕ ПОМОРИЕ
Телефонен пост 59626019 8200 ПОМОРИЕ ПОМОРИЕ
Телефонен пост

71426174 2030 ГР. КОСТЕНЕЦ КВ. МОМИН ПРОХОД
Телефонен пост

71426269 2030 ГР. КОСТЕНЕЦ КВ. МОМИН ПРОХОД
Телефонен пост

71426285 2030 ГР. КОСТЕНЕЦ КВ. МОМИН ПРОХОД
Телефонен пост

71426343 2030 ГР. КОСТЕНЕЦ КВ. МОМИН ПРОХОД
СИП с 4 разговорни 
канала 29048089 1142 ГР. СОФИЯ БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 54
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Веселин
Мениджър Търговен/;|ЪЛНомощен представител 
на Изпълнителния директор на БТК ЕАД ~ Атанас Илиев Добрев

гр. СофиЯ; 
06.02.2019 год.
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