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

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от

Българска телекомуникационна компания ЕАД (БТК ЕАД), 
гр. София 1784, район Младост, бул. Цари1'радско шосе№ 115 И 

(пълно наименование и адрес на управление)
ЕИК 831642181 

/ЕИК/

Представляван от Веселин Цанов Цанов, Мениджър 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 № 3: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА 
ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ
(посочва се наименованието на 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 i Брой безплатни минути към всички 
i национални фиксирани оператори неприложимо

2 М Брой безплатни минути към всички 
национални фиксирани оператори неприложимо

3

Отхнв Концепция за изпълнение
Подробно 
описано в 

Приложение А

Отпу 1 Технология за предоставяне на услугите
i

Подробно 
описано в 

Приложение

Попълва се частта за обособената позиция за която се кандидатства f
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срок за изпълнение на поръчката ~ 60 /шестдесет/месеца, считано от датата на 
подписване на договора.

Г )

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 иа офертата е 6 (шест) месеца, считано 
от краГшня срок за получаване на офертите.

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

Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 
свързани с данъци н ociiry'poBKii, опазване на околната среда, закрила иа заетостта 
II условията на труд.

Неразделна част от Техническото предложение е:

а) Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, ие 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 телекомуникационна
компания ЕАД

Име и фамилия иа представителя на Веселин Цанов
участника

Длъжност Мениджър Търгове и упълномощен 
представител  ̂ на Изпълнителния 
директор н |\ ^ ] ^ ^ А Д  ~ Атанас Илиев 
Добревд -̂ i

Подпис _____ _____________________



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 ' .. ' .е г. от МВР -  София,
Петя Стефанова Григорова, ЕГН , притежаваща лична карта №

, издадена на . ' ' г. от МВР -  София

о 
В̂еселин 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 3: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА
ДАННИ („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 преупълномощаЕ53т трети лица с правата по това 
пълномощно, с изключение на правата по т. 2 и т. 3.

Упълномощйхе^а:

Атанас Д̂ об,̂ ^̂
Главен директор

■ 36' ^  Qt 30 Г)
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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 № 3: ПРЕДОСТАВЯНЕ: НА УСЛУГИ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА
ДАННИ

от Българска телекомуникационна компания ЕАД (БТК ЕАД)

п

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 № 3: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА 
ДАННИ

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) Запазим организацията, както и на интерфейсите на услугите на СБР -  
Национален комплекс ЕАД. За целта е предвидено да се предостави за срока на 
договор активно оборудване поддържащо интерфейси Gigabit Ethernet и Ethernet/Fast 
Ethernet, които ще се свържат чрез изградените по настоящем комуникационни линии до 
адресите посочени в Техническо задание. Допълнително, за да се запази организацията 
ще се извърши конфигуриране и поддържане на изискуемите параметри за скорост и 
ползвана по настоящем транспортна мрежа, като:

- За точка с адрес бул. Васил Левски 54 HQ ще се конфигурира и поддържа 
физически порт 1 Gbps, като се използва наземна кабелна мрежа с параметри: 
метод на предаване -  Full duplex, вид на порта -  Trunk (л.=1310пт, SMF, GE SFP), 
IEEE 802.3Z, Gigabit Ethernet. Чрез интерфейс 1000 Base LX/LH, изградената 
наземна кабелна мрежа ще се терминират на предоставеното за срока на Договора 
активно мрежово оборудване -  Router BOARD 1100АНх2.

- За терминалните офиси по страната ще се конфигурират и поддържат физически 
портове със скорост 20 Mbps, като се използват -  наземна кабелна мрежа и 
параметри: вид на порта ~ Access, метод на предаване -  Full Duplex, интерфейс към 
клиентското оборудване -  LAN /RJ45, Ethernet protocol. За тези локации ще се 
предостави, конфигурира и поддържа мрежово оборудване - Mikrotik RB750Gr3- 
hEX.

- Допълнително ще се конфигурира, и администрира VRF (логическа 
маршрутизираща таблица) за осигуряване на логическа свързаност между офисите 
на Възложителя. Конфигуриране на IP подинтерфейси по темплейт съгласно 
необходимата скорост за терминалните портове съобразно техническото зад^|1е, 
които ще се използват за осъществяване на комуникационната свързаност г/ежшу 
точките на Възложителя в страната и Централния офис (HQ) в гр. София (вклрЧ1ейи 
във VRF-a). За връзка между L2 достъпа в последната миля и конфигурира
VPN мрежа ще използват дедикирани VIAN-и. Чрез тях ще се осигури лог 
пренос между офиса/ите на Възложителя в Пзответното населено мястоЙ1\
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мрежата на БТК ЕАД. Изграждането на връзките във IP VPN мрежата между точките 
на Възложителя ще се осъществи на IP ниво, с използване на динамичен рутинг 
протокол -  eBGP и частни IP адреси и чрез дефиниране на VRF (логическа 
маршрутизираща таблица), като по този начин клиентския трафик ще се 
транспортира само и единствено през мрежата собственост на БТК ЕАД. За 
осигуряване на описаното до тук техническо решение е планирано извършването 
на дейности по изграждане за Възложителя на клиентска VPN топология от hub- 
and-spoke (централизирана). Топологията е логическа и се реализира чрез 
политики за експортиране и импортиране на VPN маршрути от VRF таблиците на РЕ 
рутерите. Последните се базират на така наречените route-targets - 
идентификатори, позволяващи елегантно решение за контрол на записването на 
даден VPN маршрут във VRF таблиците. Централизираните VPN топологии по 
принцип се изграждат, за да се симулира административната йерархична структура 
на дадена организация, да се осигури допълнително вътрешно-организационно 
ниво на сигурност (терминалните офиси комуникират през централната точка, в 
която самата организация прилага съответни вътрешни политики за сигурност) или 
за предоставяне на централизиран достъп до Интернет. Тези характеристики на 
мрежата на БТК ЕАД следват само йерархичните структури и правила за 
комуникация при клиента, т.е. мрежата на оператора остава прозрачна за 
клиентския трафик. Ползваната от БТК ЕАД технология на обслужване позволява 
приоритизиране и диференциране на различни типове трафик БТК ЕАД предлага 
възможност за прилагане на QoS (Quality of Service) политики. За осъществяване 
на допълнително ниво на сигурност ще се използват 1Р Security (IPSec) тунели в 
клиентската VPN и пренасянето им през мрежата. Така осигурената свързаност при 
желание от страна на Възложителя, позволява пренос на всякакъв вид IP трафик 
(данни, глас и видео) с гарантирани параметри. Предложеното решение гарантира 
нужното високо качество и работоспособност на мрежата, конфиденциалност на 
трафика, интегрирано съвместно пренасяне на трафик от различен характер, 
комбинирано с ниска разходи за изграждане, поддръжка и управление на VPN. БТК 
ЕАД е предвидила изпълнението на дейности по гарантиране на 100% зададените 
от Възложителя скорости на предоставените линии. БТК ЕАД ще изпълни дейности 
по осигуряване на възможност за лесно увеличаване на скорости и гъвкаво 
добавяне на нови точки, посочени от Възложителя към съществуващата мрежа без 
това да се отрази върху непрекъсваемостта на услугата и работоспособността на 
клиентската мрежа. БТК ЕАД е предвидила изпълнението на дейности за проверка 
на техническите възможности на изградените линии до офисите на Възложителя и 
привеждането им в параметри съответстващи на изискуемите скорости, както и ще 
бъдат извършени следните дейности:

Проверка и надграждане при необходимост на изградената физическата свързаност;

* Доставка, конфигуриране и инсталиране на активното мрежово оборудване с 
изискуемите интерфейси и поддържащо отдалечена конфигурация;

* Конфигуриране на IP мрежи и VLAN-и;

* Провеждане на необходимите тестове, относно качеството на услугата;

Допълнително ше се извършат и следните поядейности:
‘ проверка на изградената по настоящем 1 Gbps физическа свързаност до ЦУ на 

Възложителя;
“ инсталиране на необходимото за предоставяне на необходимия интерфейс ^к1}1вно 

мрежово оборудване в ЦУ.

Допълнително е предвидено да се осигури техническото оборудване, с цел ос)^<гупя н̂е 
на услугите и съвместимост със съществуващото мрежово оборудване на Възло)^1:^1|^5^

/̂ .  ̂ ' \ 
i'gj ■
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да се изпълнят изискванията на Възложителя е предвидено изпълнението на следните 
дейности и поддейности:

* Предаване на оборудване -  активното мрежово оборудване се предава на 
Възложителя в оригинална опаковка на производителя;

* Монтаж, инсталиране - след доставяне на оборудването, БТК ЕАД ще монтира и 
инсталира доставения по места комуникационен хардуер, съгласно график, 
съгласуван с Възложителя;

* Конфигуриране на логическата свързаност и инсталиране на активно мрежово 
оборудване.

* Пускане в експлоатация - пускането в експло;зтация на доставено, инсталирано и 
конфигурирано по места комуникационно оборудване ще се извърши съгласно 
график, съгласуван с Възложителя;

* Изготвяне на план за провеждане на тестове за приемане на комуникационната 
мрежа.

----

галс1> 0№cv

ОГу ̂

Схема на предложеното решение

Тестването на активното оборудване минава през следните няколко етапа и за целта БТК 
ЕАД ще извърши следните поддейности:

Поедприемателни и предварителни тестове:
Първоначално ще се извърши тестване на активното оборудване ’ на 
необходимите материали за изграждане на системите по проекта. Това ^^(рчва 
следните дейности:

• Извършването на входящ контрол на материалите.
* Извършването на входящ контрол на техническите устройства.

Контролът ще се извърши по критерии за приемане, определени за 
материал поотделно, съгласно предписанията на производителя.

^ 1 -
ос Ъо(\



Входящ КОНТРОЛ на материалите:
t Внимателна визуална проверка на съответствието на продукта спрямо 

изискванията за употреба по предназначение;
» Проверка на количество;
* Външен оглед за наличие на дефекти или недостатъци; 
е Проверка съответствието на съпровождащите документи;

Резултатите от контрола на входящите материалите се регистрират и документират.

Входящият КОНТРОЛ на техническите устройства:
Проверка за конструктивни дефекти и извършване на входящ тест, с цел проверка 
изправността на устройството.
При наличие на несъответствие, установено при входящия контрол 
Снесъответствие на вида и качеството на доставката, неизправност в работата на 
устройствата) се съставя протокол за предприемане на по-нататьшни действия и 
отстраняване на неизправност.

Приемателни тестове и 72 часови проби:
След монтиране и конфигуриране на доставеното активно мрежово оборудване, 
ще се извършат тестове на неговата функционалност и работоспособност. 
Дейностите по тестване на активното мрежово оборудване се извършват в 
съответствие с плана за тестване, представен по-долу. Мрежовата конфигурация 
ще бъде документирана и утвърдена от Възложителя преди началото на 
инсталацията.

Фази на провеждане на тестовете:
Тестовете се извършват за всяка от точките на Възложителя.

Тестове на Физическата свързаност:
- Цел на теста -  да провери наличието на физическа свързаност между офисите 

на Възложителя и IP/MPL5 мрежа на БТК ЕР\Д.
Критерии за успешно завършен тест -  наличност на физическа свързаност

Проверка на хардуерната конфигурация:
- Цел на теста -  да провери изправността на доставеното оборудване 

Критерии за успешно завършен тест -  наличност на устройството в пълна 
окомплектовка съгласно документацията на производителя.

Системни тестове:
- Цел на теста -  да провери работоспособността на доставеното оборудване.
- Критерии за успешно завършен тест -  в системните логове без наличие на 

съобщение за грешки.

Интеграционни тестове:
- Цел на теста -  да провери мрежовата свързаност между тестваната точка и 

Централната точка на VPN мрежата.
- Критерии за успешно завършен тест:

о Наличие на двупосочна комуникация - установява се чрез ICMP тестове до 
рутер, предоставен от БТК ЕЛД разположен в централен офис.

о Липса на загуба на пакети - установява се последователни 5000 ICMP nas êra до 
рутер предоставен от БТК Е/Щ разположен в централен офис. Очаква;:^^лтат 
-  0 загубени пакети.

0 Проверка на двупосочно времезакъснение - Тестване чрез ICMP паке̂ и̂ ̂ с(\оутер 
предоставен от БТК ЕАД разположен в централен офис. Очакван резукггар" -  
двупосочно закъснение под 70 ms.



2) Предлагаме да изпълним изискването за осигуряване на преоритизиране на 
трафика, маркиран като real time business, като за целта е предвидено да се
използва IP VPN мрежа в IP MPLS (L2/L3) (Multiprotocol Label Switching (Layer 2/Layer 3) 
мрежа за пренос на данни на БТК обхващаща територията на цялата страна, която 
разполага с алтернативни маршрути между всички опорни възли на Възложителя. 
Национална IP MPLS (Multi-protocol Label Switching) базирана мрежа на БТК ЕАД, ползвана 
за предоставяне на услугите от обхвата на поръчката позволява пренос на данни, глас, 
интернет и др. тип трафик на национално ниво. За изпълнение на изискването на 
Възложителя БТК ЕАД е предвидила изпълнението на следните дейности:

* Използване на собствена мрежа от следващо поколение;
* Използване на активно мрежово оборудване от водещи производители -  Alcatel, 

Huawei, CISCO Systems и др.;
« Осигуряване на 24x7x365 денонощна подцръжка от национален Център за 

управление на мрежата и услугите и Хелп Деск система.

Напълно управляемата IP мрежа на компанията позволява на БТК ЕАД да приложи и 
поддържа фиксирани параметри на предлаганите IP услуги, с което да осигури на 
клиентите възможността да ползват пълната гама от мрежови IP приложения, както 
ефективното й управление и разширение.MPLS позволява прилагането на QoS (Quality of 
Service) с цел приоритизация на различните видове трафик в зависимост от степента на 
неговата значимост, с което се осигурява едновременната работата на приложения в 
реално време (real time - voice/video traffic) и non-real time приложения (file transfers, 
Internet browsing, e-mail). MPLS технологията позволява разделянето на потребителските 
типове трафици в три основни категории:

« Real Time (Voice/Video) -• 100% гарантирана скорост на преноса, с най-висок 
приоритет на IP пакетите маркирани с този клас в клиентската IPVPN мрежа. 
Подходящ за приложения, изискващи комуникация в реално време, като глас и 
видео.

® Business Data - 100% гарантирана скорост, с по-нисък приоритет на IP пакетите 
в сравнение с Real Time пакетите в клиентската IPVPN мрежа. Подходящ за 
критични за бизнеса приложения.

е Standard Data (Best effort) -  100% гарантирана скорост на преноса без 
приоритизация на IP пакетите в клиентската IP VPN мрежа. Подходящ клас на 
приоритизация за всеки тип IP пренос, некритичен на времезакъснения.

На базата на комбинация от посочените мрежови категории трафик се изготвя 
потребителски профил и се предлагат следните стандартни тилове VPN портове:

; е Централен IP VPN порт -  конфигурира се къ.м централния офис на клиента;
е Economy порт -  подходящ за клиенти, които не използват критични бизнес 

приложения (категория трафик Best Effort). Конфигурира се към отдалечени 
офиси;

® Best порт -  подходящ за пренос на трафик в реално време и критични бизнес 
приложения (категории трафик Real Time, Business Data или комбинация от 
двете). Конфигурира се към отдалечени офиси.

Характеристики и възможности:
« Предоставяне на услуги тип L2 и L3 VPN;

Пренос на глас от Next Generation Voice платформата на БТК ЕАД;
» Преносни услуги за Интернет с висок капацитет;
• Преносни услуги за видео приложения.
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Услугата IP VPN e реализирана на базата на label-switching технология на Cisco Systems и 
Juniper, която представлява Multiprotocol Label Switching (MPLS) стандарта на Internet 
Engineering Task Force (IETF). MPLS обединява в едно предимствата на layer 3 routing и 
layer 2 switching. Технологията MPLS позволява прилагането на QoS no отношение на 
клиентите с цел приоритизация на различните видове трафик в техните мрежи и степента 
на значимост на различните типове трафик за всеки един конкретен клиент. Осигурява се 
едновременната работа на приложения в реално време (real time - voice/video traffic) и 
non-real time приложения (file transfers, www, e-mail). IP MPLS опорната мрежа на БТК ЕАД 
поддържа двуйерархичен модел. Тя се състои от Core част и Edge част. Пример за такава 
топология е даден на следващата фигура.

VP N-A war e  Network Routing Archi tecture
IB G P

1, S e r v i c e  P r o v id e r  N e tw o rk  
u s e s  an IGP l ike O S P F  to 
e x c h a n g e  lo c a l  info

2 , C u s t o m e r  Ed g e  {CE} &
P ro v id e r  E d g e  (PE)  e x ch a n g e  
rou t ing  Info (IP) v ia  E - B G P  or

^ s ta t ic  rou te s

3, PE  e x c h a n g e  V P N  rout ing  
Info and labe l  b in d in g s  (VPN*
IP) v ia l -B G P

IGP (e.g. O S P F )  / 
LD P e S G P / O S P F

sta t lc /RIP

4 . L a b e l  D i s t r ib u t io n  P r o t o c o l  
Is u sed  to b ind  lab e ls  to rou te s  

1̂  In the co re

CE Customer;]^

VPN-Aware мрежова архитектура

Технологичните центрове на БТК ЕАД се базират на съвременно и високопроиз1̂ ?дит^лно 
оборудване, производство на доказани водещи фирми-производители. Центровайте нат^зи 
мрежа са разположени съответно в градовете София, В. Търново, Пловдив, BaptĤ , Б^огас, 
Стара Загора, Русе и др. Edge частта е разположена в останалите областни м̂ нтр̂ г.ве̂ и 
някои по-малки населени места, като към нея е свързана мрежата за 
клиентското оборудване (Access).
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Всички връзки в мрежата на БТК ЕАД са изградени на базата на междуселищни оптични 
трасета, като топологията на мрежата е напълно сЕ1ързана и/или двойно свързана и е 
подсигурена изцяло с алтернативни маршрути межд,у всички свои възли (core и edge). 
Връзките към всеки един от основните възли са двойно резервирани, което гарантира 
максимална надеждност на работа на мрежата и високия процент на достъпност на всички 
услуги над 99,9%, предлагани върху нея.
Във всички възли на мрежата БТК ЕАД използва високопроизводителни маршрутизатори 
от водещите производители, което позволява използване на най-съвременни 
телекомуникационни технологии при предоставяне на услуги. Двойната свързаност на 
основните възли осигурява алтернативност на маршрутите и резервиране с цел наличие 
на безотказност на услугите. Маршрутизацията в интелигентната IP мрежа се управлява 
от йерархични протоколи за маршрутизиране, така че не се налага никаква намеса при 
евентуално временно отпадане на отделна магистрална връзка.
БТК ЕАД осъществява постоянен мониторинг на използваемостта на транзитните връзките 
на мрежата си и при средно-дневно натоварване превишаващо 60% от капацитета на 
дадена линия започва незабавна процедура за увеличаването му. Във всички опорни и 
агрегиращи маршрутизатори се конфигурира вътрешен динамичен маршрутизиращ 
протокол. Маршрутизаторите за достъп също са конфигурирани с такъв маршрутизиращ 
протокол към съответния агрегиращ маршрутизатор, с което се улеснява конфигурацията 
на схемата за резервиране на връзките.

3) Предлагаме да поддържаме динамична маршрутизация (BGPv4) по 
вътрешните и външните си трасета, регистрирана публична Автономна 
система (AS), собствени клас "С" мрежи от IIP адреси;

За изпълнение на изискването ще се използва и поддържа регистрацията в RIPE на БТК 
ЕАД, като LIR със собствена автономна система (AS8866 BTC-AS, Bulgarian 
Telecommunications Company Pic.) и IP адресно пространство:

о IP V.4 -  565 248 общ брой IP адреси / 2208 клас "С" мрежи
IP V.6 - 296 общ брой IP адреси -  79'228'162’514'264'337'593'543'950'33б 
За целта БТК ЕАД е предвидила изпълнението на следните дейности и 
поддейности:
Дейност по осигуряване от БТК ЕАД на регистрация в RIPE като UR със собствена 
Автономна система (AS8866 BTC-AS, Bulgarian Telecommunications Company Pic.) и 
h ttp: // ri ре ■ net / m em ber sh I p/i nd \ ces/BG, h t ml. 
https://www.ri06.net/membershio/indices/d3ta/ba.btc.html 

» IP адресно пространство v.4 и v.6., както следва:
3 IPv.4 - 212.5.128.0/19, 212.39.64.0/19, 62.176.64.0/19, 62.176.96.0/19, 

62.73.64.0/18, 213.16,32.0/19, 213.91.128.0/17, 82.137.64.0/18,
83.228.0. 0/17, 87.126,0.0/16, 90.154.128.0/17, 77.85.0.0/16, 79.100.0.0/16,
95.42.0. 0/15, 46,10.0.0/16
Общ брой адреси: 565 248 или 2208 клас "С" мрежи.

3 IP V .6  - 2а01:05а8::/32
htt3sr//aons.db.riDe.net/5e3rch/augrvd^tnii?searchtext=2a01:05a8 ::/32#re5.iiltsAnch
01
Общ брой адреси; 29» -  79'228'1б2'514'2б4'337'593'543'950'33б

За целта БТК ЕАД е създала процедура и процес за комуникация, като е осигурила свои 
служители за работа с RIPE по отношение на регистрация, мониторинг, пром- ч̂и и 
актуализация на информацията в базата данни. Технологията на обслужване се £Н1ежда 
до извършване на следните дейности:

е Уточняват се Интернет ресурсите, които трябва да се регистрират; 
о Изпраща се заявка по мейл от оторизиран 01ужител на компанията 

информация, като се извършва двупосочна комуникация;
* Проследява се изпълнението и при нужда се доуточняват параметри и 
» Поддържа се актуалната информация в RIPE Data Base и при необход^мо г̂»5'^ -̂ 

извършват промени; ^

% 9̂
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» Информира се крайния потребител за статуса или срок за изпълнение.

Дейности по поддържане на взаимна международна свързаност и наемане на дедикирани 
капацитети от международната мрежа за взаимно свързване:

БТК ЕАД разполага и оперира с девет независими международни upstreann-a за достьп до 
Интернет: Telia Sonera (най-големия Tierl в Европа, осигуряващ най-бърз достъп), NTT, 
Level 3, Seabone.
Имаме свързаност в най - големите IP Exchange центрове в Европа- De-CIX (Frankfurt, 
Germany), AM-SIX (Amsterdam, Netherland)
По този начин осигуряваме защита на IP капацитета, при отпадане на някоя IP свързаност 
или някое преносните трасе. Имаме директни сесии с по-големите IP доставчици.

Използваната в момента международна Интернет свързаност е с общ капацитет около 125 
Gbps по наземни оптични линии, при следното разпределение:

* Seabone/ Mednautilus -текущо потребление 5 Gbps / 10 Gbps committed (с 
възможност за Burst до 10 Gbps) чрез 10 GE порт с точка на терминиране в София.

^  е Level 3 -  текущо потребление 8 Gbps /10 Gbps committed (с възможност за Burst
до 20 Gbps) чрез два порта поЮ GE порт с точка на терминиране в София,

* DE-CIX- текущо потребление 14 Gbps (с възможност за Burst до 20 Gbps) чрез два 
10 GE порта и изцяло наземно оптично независимо трасе, организирана по 
защитената оптична международна мрежа на БТК ЕАД към опорната мрежа на 
доставчика с точка на терминиране във Франкфурт (Ancotel Telehouse)

« Google -  текущо потребление 24 Gbps (с възможност за Burst до 40 Gbps) чрез 
четири 10 GE порта и с точка на терминиране в София, 

а Facebook - текущо потребление 26 Gbps (с възможност за Burst до 40 Gbps) чрез 
четири 10 GE порта в София

о Telia Sonera - текущо потребление 15 Gbps (с възможност за Burst до 20 Gbps) 
чрез два 10 GE порта и с точка на терминиране в София

* RETN - текущо потребление 20 Gbps- (с възможност за Burst до 30 Gbps)4pe3 три 
10 GE порта и с точка на терминиране в София.

» AMS-IX- текущо потребление 9 Gbps (с възможност за Burst до 20 Gbps) чрез два 
10 GE порта и изцяло наземно оптично независимо трасе, организирана по 
защитената оптична международна мрежа на БТК ЕАД към опорната мрежа на 
доставчика с точка на терминиране в Амстердам, 

е NTT- текущо потребление 4 Gbps (с възможност за Burst до 10 Gbps) чрез 10 GE 
f порт с точка на терминиране в София.

БТК ЕАД разполага със два технически възела в град Франкфурт- Equinix FRA5, 
Kleyerstrasse 90 и Itenos, Rebstocker StraBe 25-31 -  центрове c най-добра Интернет 
свързаност в Европа, което позволява на БТК ЕАД да менажира от край до край качеството 
на предоставяната Интернет свързаност. По този начин се гарантират:

* Възможност за QoS и Anti DoS защита.
* 100% надеждност на международната ни свъзаност
® Възможност за бързи и многобройни разширения на капацитета към най-големите 

световни доставчици.
» Връзките ни към международните Интернет оператори се контролират 

непрекъснато и отговарят на следните параметри:
- 32msec average round trip delay;
- 0,00% average packet loss;
- No oversubcription policy.

® Оборудването, което използва БТК ЕАД е от най-висока катег̂ ^̂ зия за 
производителност и надеждност: Juniper МХ960, Juniper MX3D, Huawei Ol Ŝ 68^0, 
Cisco ASR9010 и др.

Свързаността до Франкфурт е осъществена през изцяло наземни и независими 
трасета със сумарен капацитет от над 100 Gbps. Някои от трасетата са изброени

П
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• 20 Gbps, SNCP защитен капацитет през Румъния, т,е. две абсолютно независими
ZxlOGbps трасета, като едното защитава другото и на няколко места има SNCP точки: 
София - Русе/Ген. Тошево - Bucharest (SNCP точка)- Craiova/Kluj - Timisoara (SNCP точка)
- Kacskeemet/Szeged - Budapest - Gyor/Csorna - Bratisiva - Nurnberg/Breslav -  Frankfurt. 
Наколко оптични свързаности презСърбия.

a София - Драгоман - Dimitrovgrad - Timisoara - Szeged - Bekescaba - Budapest - 
Prague - Nurnberg -  Frankfurt.

« София - Видин - Negotin -  Szeged - Baja - Tatabanya - Vienna - Salzburg - Munich
- Stuttgard - Frankfurt.
Посочените международни Интернет връзки се реализират през изцяло наземна 
оптична преносна среда по различни защитени алтернативни и физически 
независими трасета. Осигурена е резервираност на база:

« устройства -  всяка една от Интернет връзките се терминира на различни 
физически мрежови устройства;

* маршрути - наличие на алтернативна свързаност до три Tier 1 доставчици на 
Интернет и дублиране(резервиране) на ниво SDH портове.

БТК ЕАД изпълнява следните дейности по опериране и поддръжка на собствен технически 
възел в град Франкфурт (Ancotel Telehouse) -  един от центровете с най-добра Интернет 
свързаност в Европа, което позволява на компанията да менажира от край до край 
качеството на предоставяната Интернет свързаност. По този начин се гарантират и 
изпълняват следните поддейности по:

« QoS и Anti DoS защита;
« 100% надеждност на международната ни свързаност;
* Бързи и многобройни разширения на капацитета към най-големите световни 

доставчици;
е Контрол на връзките към международните Интернет оператори със следните 

параметри:
- 32msec average round trip delay;
- 0,00% average packet loss;
- No oversubcription policy.

* Оборудване c най-висока категория за производителност и надеждност - Juniper 
МХ960, Juniper MX3D, Huawei ONS 6800, Cisco ASR9010 и др.

Свързаността до Франкфурт е осъществена през изцяло наземии и независими оптични 
трасета със сумарен капацитет от над 100 Gbps. Някой от трасетата са:

« 20 Gbps, SNCP защитен капацитет през Румъния, т.е. две абсолютно независими 
С,} 2xlOGbps трасета, като едното защитава другото и на няколко места има SNCP

точки: София - Русе/ Ген. Тошево - Bucharest (SNCP точка) - Craiova/Kluj - 
Timisoara (SNCP точка) - Kacskeemet/Szeged - Budapest - Gyor/Csorna - Bratisiva - 
Nurnberg/Breslav - Frankfurt.

» Наколко оптични свързаности през Сърбия.
е София - Драгоман - Dimitrovgrad - Timisoara - Szeged - Bekescaba - Budapest - 

Prague - Nurnberg -  Frankfurt.
» София - Видин - Negotin -  Szeged - Baja - Tatabanya - Vienna - Salzburg - Munich - 

Stuttgard - Frankfurt.

3a балансиране на натоварването на международните Интернет линии, БТК ЕАД извършва 
дейност по поддържана на динамична маршрутизация чрез BGP v4 протокол за всички 
свои външни канали към световната Интернет мрежа, както и с клиенти и naf'NbopM 
притежаващи собствени Автономни системи. Автономните системи на от
международните доставчици, анонсиращи мрежите си по BGPv4 към БТК * са 
съответно: Telia Sonera - AS1299, Level 3 - AS3356, NTT -  AS8952, Telecom Italia p̂ai k̂le -  
AS6762 и др. https://www.robtex.com/as/as8866.html#asinfo
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БТК ЕАД извършва дейност по осигуряването на международна Интернет свързаност на 
доставчици (ISP) със значителен дял на Интернет пазара в България и има организирана 
обмяна на локален трафик (анонсиране на prefixes) с всеки един от тях, като за всяка 
връзка се използва протокол BGPv4. - hltp://www.ddr-reoort.ora/cal-bfn/as- 
repor};.?as=AS3eS6&view=2.Q
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БТК ЕАД поддържа взаимна свързаност между собствена MAN мрежа и оптичните мрежи 
на други оператора, предлагащи Локален (BG peering) Интернет трафик (информация за 
имената на ISP, портове и капацитети е изобразена в таблицата по-долу), като поддържа 
динамична маршрутизация чрез BGP v4 протокол за всички свои вътрешни канали.
В таблицата по-долу са посочени връзките на БТК ЕАД към оператори и доставчици на 
съдържание в България:

1 А1 БЪЛГАРИЯ 4 X  10 Gbps 40 000
2 АТЛАНТИС БГ ООД 1 Gbps 1 000
3 АТЛАНТИС НЕТ ООД 1 Gbps 1 000
4 БГ ЛАН ООД 1 Gbps 1 000
5 БИКС 2 X 10 Gbps 20 000
6 БИКС БГ ЕООД 10 Gbps 10 000
7 БУЛСАТКОМ 2 X  10 Gbps 20 000
8 ВЕСТИТЕЛ АД 10 Gbps 2 000

9
ГЛОБЪЛ
КОМЮНИКЕЙШЪН НЕТ 
ЕАД 10 Gbps 10 000

10 ДЕЙТАКОМ ООД 1 Gbps 800
i 11 ЕВОЛИНК АД 10 Gbps 10 000
i

12 КОМ НЕТ БЪЛГАРИЯ 
ХОЛДИНГ ООД 10 Gbps 5 000

13 Куулбокс 10 Gbps 10 000
14 МЕДИЯУАН ЕООД 1 Gbps 1 000
16 МУЛТИМЕДИЯ БГ 1 Gbps 1 000
17 НАДЕЖДА НЕТ ООД 1 Gbps 1 000
18 НЕТ 1 ЕООД ! 10 Gbps 10 000
19 НЕТ ИС CAT ООД 2 x 1  Gbps 2 000
20 НЕТ СЪРФ 1 Gbps 1 000
21 НЕТГАРД 1 Gbps 1 000
22 НЕТЕРА ЕООД 2x 10 Gbps 20 000
23 НЕТРОНИКС 10 Gbps 10 000
24 НОВАТЕЛ ЕООД 4 x 1  Gbps 4 000
25 ОНЛАЙН ДИРЕКТ 1 Gbps 1 000
26 РИМЕКС 1 Gbps 1 000
27 Скат ТВ 1 Gbps 1 000

СКК 1 Gbps 1 000
ТЕЛЕХАУС 10 Gbps 10 000

: 30 УЛТРАНЕТ ООД 1 Gbps 1 000
31 ФАЙБЪР 1 1 Gbps 1 000
32 ФАЙБЪР МАКС 1 Gbps 1 000
33 ЦИФРОВИ СИСТЕМИ ООД 1 Gbps 1 000

Всички посочени ISP имат директни връзки към MAN мрежата на БТК ЕАД, а тр^й^# с 
останалите минава динамично през някои от изброените по-горе в таблицата.
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Поддейностите по поддръжка и обслужване на посочените Интернет връзки и капацитети 
включват:

♦ Сключване на споразумение за ниво на обслужване (SLA) с Интернет доставчиците 
с цел гарантиране на параметрите;

* Резервираност на международните връзки през алтернативни маршрути;
« Избор на най-добрия възможен маршрут за Интернет трафика в зависимост от 

дестинацията;
" Мониторинг в реално време на параметрите на връзките и трафика;
® 24x7 Национален Център за управление и поддръжка на мрежата и услугите и Хелп

Деск система за обслужване

Във връзка с изпълнение на задълженията си като LIR на RIPE БТК ЕАД извършва следните 
дейности по поддържането, предоставянето и актуализация на Интернет ресурси, а 
именно:

Предоставяне и регистриране в RIPE Database на РА (provider aggregatable) IP адресно 
пространство, което включва следните поддейности:

• Администриране на актуална информация за технически и административен 
контакт с клиента;

*1 Администрация на клиентски записи "person" обект в RIPE database;
• Администрация на клиентски записи "inetnum" обект в RIPE database;
* Администрация на клиентски "route" обект (за клиенти притежаващи BGP 

автономни системи) в RIPE database;
• Администрация на клиентски "domain" обект (при необходимост за клиенти с DNS) 

в RIPE database.

r '

Дейности за регистрация и администрация на информацията в RIPE за придобиване и 
обслужване на BGP автономна система, включваща следните поддейности:

* Администриране на актуална информация за технически и административен 
контакт с клиента;

«» Администриране и поддръжка на клиентски "person" обект в RIPE database;
« Администриране и поддръжка на клиентски "inetnum" обект е RIPE database;
* Администриране и поддръжка на клиентски "organisation" обект в RIPE database;
* Изготвяне на договор с клиента за срочна поддръжка на предоставени интернет 

ресурси;
* Набавяне на документи, свързани с клиента като юридически субект;
* Иницииране на RIPE request през съответен WEB LIR портал за предоставяне 

на BGP AS;
* Водене на кореспонденция при необходимост, съгласно създадения "RIPE ticket" от 

горното действие.
След успешно придобиване на ресурса:

* Администриране и поддръжка на клиентски "route" обект;
« Администриране и поддръжка на клиентски "domain" обект (при необходимост за 

клиенти с DNS услуги).

Процеси по поддържане на актуалността за всички създадени обекти, свързани с internet 
ресурси за Broadband услуги.

Поддръжка на актуалността за всички създадени обекти, касаещи предоставените ресурси 
("aut-num", "as-set"), имащи отношение към постоянно променящата се клиентска база.

Дейности свързани с мониторинг и справки в RIPE database.

За извършване на описаните по-горе дейности и поддейности БТК ЕАД използва слеЬ.нкте 
технологии и ресурси:
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• Дедикирани специалисти от Център за управление на Мрежата, които са специално 
обучени за работа с интерфейсите и системите на RIPE. Общ брой специалисти 5 
броя.

» Специализиран достъп до секция на RIPE Database с предоставени от RIPE 
индивидуални акаунти за достъп до системите.

4) Предложим симетрична цифрова свързаност;

БТК ЕАД предлага симетрична цифрова свързаност до всяка точка на Възложителя с 
абонатен интерфейс Ethernet 10 BaseT, FastEthernet 100 BaseTX и Gigabit Ethernet c порт 
за конектор тип RJ45 или наличния при Възложителя. За тази цел БТК ЕАД е предвидила 
изпълнението на следните дейности:

Изграждане, предоставяне и поддръжка за:
За точка с адрес бул. Васил Левски 54 HQ ще се конфигурира и поддържа 
физически порт 1 Gbps, като се използва наземна кабелна мрежа с параметри: 
метод на предаване -  Full duplex, вид на порта -  Trunk, {л=1310пт, SMF, GE 
SFP), IEEE 802.32, Gigabit Ethernet. Чрез интерфейс 1000 Base LX/LH, 
изградената наземна кабелна мрежа ще се терминират на предоставеното за 
срока на Договора активно мрежово оборудване -  Router BOARD 1100АНх2.

- За терминалните офиси по страната ще се конфигурират и поддържат 
физически портове със скорост 20 Mbps, като се използват наземна кабелна 
мрежа и параметри: вид на порта -  Access, метод на предаване -  Full Duplex, 
интерфейс към клиентското оборудване -  LAN /RJ45, Ethernet protocol. За тези 
локации ще се предостави, конфигурира и поддържа мрежово оборудване - 
Mikrotik RB750Gr3-hEX.

БТК ЕАД разполага с РоР {точки на присъствие) и регионални технически центрове за 
административно и техническо обслужване на клиенти в технологична близост до всички 
посочени от Възложителя точки в Таблица 1, както и с представителства във всички 
областни градове на страната. Това са Технологични възли (сгради) в цялата страна. За 
обезпечаване изискванията на Възложителя БТК ЕАД е предвидила извършване на 
дейности по;

0 Осигуряване на специалисти с опит за поддръжка на мрежата;
* Монтиране/инсталиране и конфигуриране на съвременно, високопроизводително 

оборудване от водещи фирми-производители;
* Поддръжка на съвременни стандарти и препоръки;

БДС -  ISO за сграден фонд и помещения, защита при земетресения и други 
бедствия, кабелни рамки, скари и стелажи;

> IEEE -  за P&BES: захранване, климатизация, вентилация, кабелни системи;
>• ITU-T -  за пренос: наети линии, STM, Л, организация на симетрични, коаксиални 

и оптични репартитори (дистрибутивни рамки);
> Индустриални стандарти -  за комуникационни шкафове, системи за регулиране 

на достъпа, видеонаблюдение, системи за откриване и автоматично потушаване 
на пожари;

> Cisco сертификат -  за персонала на центровете;
Стандарти за охрана аналогични на прилаганите в обекти със специално 
предназначение.

* 220VAC, 50Hz -  непрекъсваемо, резервирано с връзка към отдалечен 
трансформатор с АВР, инверторно захранване или UPS, 220VAC захранване от 
дизелов генератор; -60VDC от батериен комплект; -48VDC от батерии и/)й'\през 
СПН;

» Всички устройства в технологичните възли на БТК ЕАД са осигурени! 
Главните опорни маршрутизатори имат дублирани захранващи блокове и 
тях е захранен през UPS от различен токоизточник;
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<» Климатизация и вентилация: 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 за целия периметър, както и отделни сензори 

за обособени обеми от помещението, прахови пожарогасители -  по един на всеки 
1бт2 площ, опционна система за автоматизирано потушаване на пламък FM200 за 
обособени обеми от помещението.

* Физическа охрана, обучена за боравене със системи за достъп и наблюдение и 
оказване на първа помощ;

® Видеонаблюдение;
* Видеозапис;
* Достъп с персонифицирани магнитни карти при отчитане на събитието и неговата 

продължителност;
» Опционна биометрична система за достъп,

5) Декларираме с настоящото за удостоверяване, че разполагаме и оперираме с 
оптична MAN (Metropolitan Area Network) мрежа и доказателства в подробното 
описание на предлаганото техническо решение :за изпълнение на поръчката.

БТК ЕАД разполага и оперира с национална IP комуникационна мрежа, базирана на 
оптична преносна среда и покриваща 28-те областни центрове, която е изцяло под 
административно и техническо управление на компанията. В опорната част на мрежата се 
използват динамични рутинг протоколи за маршрутизиране на трафика.

За целта БТК ЕАД е предвидила изпълнението на следните дейности с поддейности:
« Дейности по изграждане и поддържане на национален център за управление на 

мрежата и услугите (ЦУМУ) и свързаните поддейности по мониторинг на 
параметрите на мрежата и услугите в реално време,

* Дейности по внедряване и сертифицирана на системи за наблюдение и управление 
на мрежите и свързаните с това поддейности за поддържане и конфигуриране на 
активно мрежово оборудване и софтуер. За осигуряването им е предвидена 
поддейност по управление на сключените договори с водещите в областта на 
телекомуникационното оборудване производители -  Alcatel-Lucent, CISCO Systems, 
Huawei, Hewlett-Packard, Microsoft и др.

* Дейност по поддържане на 24 часов режим на работа и свързаната с това 
поддейност по поддържане на Център за управление на мрежата (ЦУМУ) и наличен 
екип от инженери, които денонощно следят за качеството на предоставяните 
услуги и безотказността на мрежата.

* Дейности по резервиране на логическо и физическо ниво на изградената мрежа в 
28 областни центрове и свързаните с това поддейнности по изграждане на 
резервни оптични трасета. Чрез последното, в случай на отпадане на някое от 
основните трасета, трафика се пренасочва през резервното.

* Дейност по конфигуриране и използване на динамични протоколи за 
маршрутизиране на трафика -  BGP, OSPF и др. и поддейност за ефективно 
управление на действащите разширения.

За да предостави надеждни и качествени услуги за клиентите си в цялата страна БТК ЕАД 
е предвидила изпълнението на следните дейности:

е Дейности по изграждане на национална интелигентна IP MPLS мрежа за предаване 
на данни, базирана на DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) оптична 
преносна среда и поддейност за осигуряване на необходимия капацит^  ̂ за 
физическа свързаност, осигуряващ достъп до услуги в цялата страна.

* Дейности по поддържане на национална интелигентна IP MPLS мрежа за пре/-^г"'че 
на данни, базирана на DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) 0|"4‘’>ча 
преносна среда и свързаните с това поддейности за поддържане на използ̂ -̂^̂ та 
собствена канална мрежа, технологични сгради и екипи за cвoeвpl^мevit ô 
отстраняване на повреди и аварии.
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е Дейности по прилагане и поддържане на фиксирани параметри на предлаганите IP 

услуги, с което се осигурява възможност на клиентите да ползват безпроблемно 
пълната гама от мрежови IP приложения -  пренос на данни, глас и видео, както и 
достъп до Интернет и свързаните с това поддейности по прилагане и управление 
на политики за маршрутизация, QoS и сигурност в мрежата си, което способства за 
повишаване на нейната работоспособност и стабилност.

Описание на структурата на мрежата на БТК ЕАД и използвана технология

Оптична кабелна мрежа DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexinol на БТК ЕАД

БТК ЕАД извършва дейности по опериране с оптична кабелна мрежа с национално 
покритие на територията на България, изградена в собствена канална мрежа. Всички 
мрежи на БТК ЕАД, чрез които ще бъдат предоставени услугите, обект на поръчката на 
Възложителя са под административно и техническо управление на БТК ЕАД.

За целта БТК ЕАД е предвидила изпълнението на следните дейности с поддейности: 
Дейност по техническо обезпечаване на територията на страната с:

* Точки на присъствие - MAN в над 200 града, IP/MPLS (РоР) в над 54 града и xDSL 
(Access) в 280 населени места в страната;

Като поддейност БТК ЕАД е осигурила кабелна свързаност за достъп с 
използване на ПТх, PON и други съвременни технологии.

* Изградена оптична мрежа с дължина над 8351 км, от които 7477 км. междуселищна 
част и 874 км. селищна, т.е. последна миля. Рингова топология на национално и 
градско ниво.
- Като поддейност БТК ЕАД уплътнява до 32А. през едно оптично трасе с цел 
увеличаване на пропусквателната способност на мрежата.

« IP мрежа и мрежи за пренос на данни с национално покритие.
- Като поддейност БТК ЕАД извършва регулярна профилактика на мрежата с цел 
повишаване на производителността и стабилността й.

Дейност по осигуряване на свързаност на мрежата на БТК ЕАД с над 45 международни 
телекомуникационни оператора, включително и 28 европейски страни.

Дейност по осигуряване на Междуградската свързаност през различни по характер и 
параметри преносни среди - DWDM, STM, Nx2 Mbps цифрови линии, и др. Топологията на 
мрежата е пригодена за осигуряване на основните трафични потоци в България.
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За предоставяне на високонадеждни услуги за пренос на данни и глас от следващо 
поколение върху оптичната си мрежа БТК ЕАД е предвидила изпълнението на дейности 
по изграждане на DWDM мрежЗ/ поддържаща всички технологии на пренос от типа SDH, 
Fiber Channel, MPLS и Ethernet пренос. 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.

Многослоен модел на национална мрежа на БТК ЕАД 

В следващата таблица е дадена обобщена информация за техническите спецификации в

Тип/Слой Бррй)на| точки Преносна^^ С5писанй"й

f DWDM FO layer 50
" Dark' Fiber lOOGbps, 

iOGbps, i ,5  Gbps;80 
lambdas

Два пръстена -  Източен и 
Западен

НРМС layer 
(High-
Performance 
MPLS Core) 
Core Layer

7; 'i
1 ■:. ■

До lOOGbps 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, lOGbps и 
lOOGbps, върху DWDM 
мрежа. "Топология 

. двойна звезда
В областните градове

Градов е изграден~и
Ц Service Edge 
'layer т ,?2 ',а 1 IP/MPLS за услуги 

j 10/100/1000 Mbps
Ethemet^MAN м режи, 

;п6дцържащ^  ̂клиентскй 
' портове със скорости до 1 
Gbps

aggregation 
layer ■

263
Metro Ethernet мрйка̂ з̂а 
услуги lo / ib o / io o a "

. .Mbps'
. Поддържани скорости дб 
IGbps

[ Access layer .

I'C-'-- "'Г''- ■'

Над 1135 ADSL 
сайта в 432 
града. Над 

800 000 . 
абонати с FTTB

- .-ДОСТЪП _

1 xDSL през медна 
. свързаност (ADSL2+;
L  VDSL2, HDSL) Оптичен 

пренрДЩ‘Р^В и 
’ GPON мрежа"

•А- • ..■
Използва се1за . 
предоставян^ на 
до Метро и iCbpBiic 
слоевете и! пр^Ъста'*“ Н̂ /.-- 
на усФуТй до 100 ,. -.A < '————........ .....
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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 fPense Wavelength Division 
Multiplexing) мрежа:

• Удовлетворяване на нарастващите трафични нужди -  възможност за 80 канала със 
lOOGb/s кохерентна технология;

• 50 локации в 50 града на страната с възможност за предоставяне на 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;
ft Инфраструктурата е компенсирана с възможност за пренос на 100 Gbps;
• Транзитни услуги;

^  «О  ^  '

N ew  N etw ork P re s e n c e  
O verlapp ing  P o P s  In yellow

Топология на националната DWDM оптична мрежа на БТК ЕАД

SDH (Synchronous Digital Hierarchy) телекомуникационна мрежа
Освен покритие на национално ниво с оптична кабелна мрежа БТК ЕАД изпълнява 
дейности по експлоатация и поддръжка на най-добре развита в България синхронна 
мрежа за предаване на данни и глас базирана на SDH технология. Мрежата поддържа 
STM-1, STM-4, STM-16 и STM-64 канали.
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За целта БТК ЕАД е предвидила изпълнението на следните дейности с поддейности по 
гарантиране работоспособността на мрежата си:

» Изграждане, наблюдение и поддържане на независими оптични трасета с рингова 
структура;
- Като поддейност БТК ЕАД разполага с дублирани оптични мрежи със 

съответните мрежови интерфейси.
• Осигуряване на алтернативна свързаност в различни РоР в страната;

Като поддейност БТК ЕАД разполага с възможност за бързо премаршрутизиране 
на трафика, в случай на необходимост.

• Дублиране (резервиране) на ниво 5DH портове;
“ Като поддейност БТК ЕАД е осигурила и поддържа отделни портове с цел 

резервираност.
• Осигуряване на необходимия капацитет в мрежата за гарантирано транспортиране 

на различни видове трафик.
- Като поддейност БТК ЕАД е инсталирала активно мрежово оборудване в 

мрежата си с необходимата производителност и интерфейси.
Комуникационната свързаност до офисите на Възложителя е изцяло на базата на цифрова 
преносна среда, което гарантира поставените в техническото задание изисквания. 
Резервираността на основните линии за достъп се извършва чрез изграждане на отделен 
комуникационен канал и терминирането му към порт на опорен маршрутизатор във всеки 
РоР и използване на динамичен протокол. В случай на отпадане на трасе, автоматично се 
премаршрутизира (fast reroute) през MPLS мрежата. БТК ЕАД има възможност да осигури 
при пиково натоварване на клиентски портове от IP VPN мрежата, процентно увеличаване 
на капацитета, при наличие на свободен (незает) такъв и дефиниране на п^ ави 
потребителски портове.
БТК ЕАД разполага и оперира със селищна оптична MAN (Metropolitan Area M̂ twferK) 
мрежа, отговаряща на изискванията на международните стандарти за Ethane... 
територията на всички областни градове. MAN мрежата на компанията прег-.п,.,аг̂ я 
възможност за избор на IP адресно пространство, начин на маршрутизиране, 
наблюдение и приоритет на управление съгласно изискванията на Възложителя.
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БТК ЕАД е предвидила изпълнението на следните дейности, с цел предоставяне на услуги 
през селищна оптична мрежа (MAN) на територията на всички областни и по-големи 
населени места:

» Изграждане на инфраструктура за предоставяне на свързаност до MAN 
(Metropolitan Area Network) мрежа и свързаните с това поддейности за:

о използване на ПТх и PoN мрежи и технологии за достъп и предоставяне на 
услуги за крайни клиенти.

о Изграждане и поддържане на оптична свързаност, базирана на CWDM 
(Coarse wavelength division multiplexing) технология,

* Имплементация, конфигурация и поддръжка на технология за международни 
стандарти за Ethernet и свързаните с това поддейности:

G Изготвяне и имплементация на темплейти за конфигурация на услуги до 10 
Mbps;

о Изготвяне и имплементация на темплейти за конфигурация на услуги до 
lOGbps;

о Актуализация на предоставените услуги в паспортизиращите системи с 
индивидуални записи за всяка от предоставените услуги.

* Изграждане, поддържане и наблюдение на инфраструктура за предоставяне на 
свързаност до MAN (Metropolitan Area Network) мрежа:

o Дейности по анализиране на мрежовото натоварване; 
о Дейности по охрана на каналната мрежа на БТК ЕАД.

За извършване на описаните по-горе дейности и поддейности БТК ЕАД използва следните 
технологии и ресурси:

* Дедикирани специалисти от Център за управление на Мрежата. Общ брой 
специалисти 50,

* Специалисти за работа на терен, разпределени в регионална структура, 
позволяваща поддръжка на инфраструктурата и услугите в режим 24x7x365.

* ГТ системи за пастпортизация, ордери и обслужване на рекламациите:
о Siebel 
с DISP 
о Tivoli
с Network Performance

MAH мрежа за широколентов достъп на БТК ЕАД
На локално ниво във всеки областен град и по-голямо населено място БТК ЕАД извършва 
дейности по експлоатация и поддръжка на високоскоростна оптична преносна среда 
Metropolitan Area Network (MAN).По този начин се осигурява високоскоростна връзка до 
10 Gbps за пренос на данни, глас и видео от тип „точка до точка" или „точка до много 
точки" на територията на дадено населено място.

• MAN достъп със скорости -1 Gbps, 100 Mbps, 10 Mbps и 2 Mbps;
« MAN L2 Ethernet VPN услуги от типа "point-to-point" и "point-to-multipoint"

Метрополитен мрежите играят свързващото звено между локалните мрежи за данни (LAN) 
и глобалните такива (WAN). Те се характеризират с относително високи скорости на 
предаване на данни, подобни и съизмерими с тази на LAN, но на по-големи разстояния, 
подобно на WAN. MAN мрежите поддържат широк спектър от услуги, протоколи и видове 
трафик, което определя и изискванията към тях -  гъвкаво и скалируемо управл^ ч̂ие и 
висока сигурност. По своята същност услугата градска Ethernet мрежа пред^ч^влява 
Layer2 пренос чрез използване на технологията Ethernet, което позволява прен са - а̂кто 
и достъпа до мрежата да се осъществят чрез една технология. В мрежата се под̂ -т̂ ржа 
качество на услугите (QoS) базирано на стандарта IEEE802.1P клас услур 
Максималният Frame, пренасян през мрежата е 1546 байта. ' ‘ ^
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MAN Network

OMVU
CW&U

Топология на MAN мрежата на БТК ЕАД в страната

Съобразявайки се с нуждите на Възложителя, Е5ТК ЕАД осигурява възможност да 
осъществи преноса на трафик по един от следните начини:

- пренос на стандартни Ethernet рамки с добавяне на един идентификатор (tag) за 
VU\N (съгласно IEEE802.1Q).
- пренос на Ethernet рамки с ло-голяма от стандартната големина с добавяне на 
повече от един tag (Q-in-Q).
В зависимост от това решение съществуват следните видове портове и режими на 
работа в MAN мрежата на БТК ЕАД:

е Access: точката за достъп участва само в един VLAN. Към такъв порт може да бъдат 
свързани всички устройства, поддържащи Ethernet стандарта - HUB, Switch, Server, 
PC и др.

* Trunk: точката за достъп може да участва в множество виртуални локални мрежи 
(VLANs). Използва се протокола за връзка/енкапсулация - IEEE 802.1Q. Всяка 
виртуална мрежа има уникален идентификатор -  VLAN-id, Клиентското 
оборудване(СРЕ) трябва да може да поддържа този стандарт.

* QinQ: Към клиенският трафик се добавя VLAN-ld етикет, т.е. тагва се при влизането 
му в мрежата, като не се гледа дали той вече е бил тагнат или не (т.е. дали има 
етикет по протокол IEEE802.1q). По този начин през мрежата на БТК ЕАД може да 
се пренасят повече от едн VLAN-id на клиента като се използва само един VLAN-id 
идентификатор от нашата мрежа.

Характеристики на услугата MAN fMetropolitan Area Network
» Използва се добре познатия и широко разпространен Ethernet протокол;
* Изключително лесно изграждане на свързаност между клиенти със съществуващ 

достъп до MAN;
* Високата сигурност на предлаганите услуги в MAN се гарантира от рингова 

топология на локаните мрежи;
« Високоскоростна връзка (от 2 Mbps до 8 Mbps през медна инфраструктур'^'^ от 

10Mbps до IGbps през оптична преносна среда) за пренос на данни, глас и /йиДео;
* През един порт за достъп може да се конфигурират една или повече л-.Д1че‘̂ ки 

връзки;
* Свързаност тип "Точка-Точка" и "Точка-Много точки";

Гъвкавост на предлаганата услуга -  лесна промяна на параметрите н< 
скорост и физическа топология, посредством логическа конфигурация;
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» Възможност за отдалечен достъп до MAN мрежата за дестинации в близост до 
територията на града;

« Управлението и наблюдението на мрежата е 24x7x365.

Предимства на услугата MAN (Metropolitan Area Network^:
« Чрез използването на една физическа свързаност е възможно използването на 

повече от една логическа връзка -  с регионални офиси, с бизнес партньори, както 
и достъп до други услуги на БТК ЕАД като Бизнес Интернет и IP VPN;

« По-висока скорост на връзката в сравнение с другите технологии;
♦ Гарантирано качество на връзката;

Ethernet стандарти, поддържани от мрежата на БТК ЕАД:
802.3i 10BASET 10 Mbps (1.25 MB/s) ПО усукана двойка;

* 802.Зи 100BASETX, 100BASET4, 100BASEFX Fast Ethernet на 100 Mbit/s (12.5 MB/s) 
w/autonegotiation;

» 802.Зх Пълен дуплекс и управление на потока сигнални съобщения;
« 802.3z 1000BASEX Gbit/s Ethernet върху оптичен кабел 1 Gbit/s (125 MB/s);

802.ЗаЬ 1000BASET Gbit/s Ethernet върху усукана двойка 1 Gbit/s (125 MB/s).

6) Декларираме с настоящото, че притежаваме висока надеждност и сигурност 
на мрежата - uptime >= 99,8%

Мрежата на БТК ЕАД притежава висока надеждност и сигурност в опорната си част и при 
осигуряване на резервираност на линиите в останалата й част. Наличността на услугата 
(uptime) >= 99.8%, което е част от SLA (Service Level Agreement).

БТК ЕАД прилага ниво на обслужване на услуги (SLA), с което гарантира параметрите на 
услугата и времената за реакция и отстраняване на прекъсвания и поддръжка на следните 
параметри:

« Време за реакция при заявяване на повреда - до 1 час след получаване на заявка 
за проблем. Времето за реакция се отчита от момента на подаване до момента на 
потвърждаване регистрирането на повредата;

« Време закъснение - под или равно на 70 ms от точката на Възложителя до точката 
на присъствие на БТК ЕАД.

« Време за отстраняване на технически проблеми в мрежата и възстановяване на 
услугата при отпадане - до 8 часа. Времето за отстраняване на технически проблем 
в мрежата се отчита от момента на потвърждаване на приемането му (т.е. след 
изтичане на Времето за реакция) до момента на възстановяване на нормалната 
работоспособност на комуникационната свързаност.

За обезпечаване на параметрите по предлаганото споразумение за ниво на обслужване е 
предвидено изпълнението на следните дейности и поддейности:

* Поддържане на 24 часови дежурства в националния център на мрежата и 
техническите звена -  екипи ангажирани с поддръжката на предоставената на 
Възложителя услуга;

« Обезпечаване на взаимозаменяемост на всеки четири географски районирани 
екипа чрез създадена вътрешна организация за припокриване на районите на 
обслужване при максимален радиус на географския район не по-голям от 30 км.;

«» За поддържане на време закъснения, по-малки от 70ms между точка на 
Възложителя и точка на присъствие на БТК ЕАД, се изпълняват дейности псу избор 
на най-кратко трасе, за което време закъснението е по-малко от 70ms и на активно 
оборудване, поддържащо параметъра в рамка и поддържане на алтеру»ати^ни 
маршрути;
За поддържане на времето на реакция, което се отчита от момента на под?̂ ?̂ ’̂ ^̂ ча 
рекламацията до момента на потвърждение на регистрирането на повре/:йт&\-^^^ 
ЕАД е предвидила дейност по поддържане на 24x7 режим на работа на контк!^^ '̂^ 
точка по технически въпроси. / '  ^ л-
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За обезпечаване на времето за отстраняване на технически проблеми в мрежата и 
възстановяване на услуга при отпадане, БТК ЕАД е предвидила дейности по 
формиране на технически екипи, наблюдение на мрежата, районираност и 
взаимозаменяемост на екипите, 24 часов режим на дежурство, като за целта пряко 
са ангажирани с изпълнението на поръчката описания по-горе брой служители на 
БТК ЕАД.

В мрежата на БТК ЕАД се снемат и следят постоянно следните параметри за качество на 
предоставяната услуга:

* Достъпност на услугата. Представлява времето, през което услугата е 
функционирала. Измерва се в проценти. Изчислява се на база плъзгащ се 
прозорец от 30 дни.

Гес^рафс}ю' на 
Точка за достъп

Гарантирано ниво на достъпност 
на услугата за годишен период

София над 99,95%
Извън София над 99,85%

Загуби на пакети. Отразява достоверността на предаваната информация. 
Измерва се с процента загубени при преноса пакети. БТК ЕАД гарантира 
средномесечно ниво на загуба на пакети в МРЕЖАТА по-малко от 0.15% за 
Premium трафик (Interactive Data/Voice/Video) и по-малко от 0.3% за Business 
трафик.
Транзитни закъснения:

Маршрут ■■ V / Транзитни // ; закъснения 
. (еднопосочни)

VPN мрежа на КЛИЕНТА -  между първите 
маршрутизатори в две точки на БТК (за 
Централната Точка за достъп на КЛИЕНТА и за 
отдалечена Точка за достъп на КЛИЕНТА) - 
Voice трафик (Real-time)

Под или равно на 30 ms

VPN мрежа на КЛИЕНТА -  между първите 
маршрутизатори в две точки на БТК (за 
Централната Точка за достъп на КЛИЕНТА и за 
отдалечена Точка за достъп на КЛИЕНТА) ~ 
Business (Premium Data) трафик

Под или равно на 70 ms

Jitter (вариация на времезакъснението);
Маршрут' " ”•*̂ '̂■"•'4 гт ''■■3 -v' l i tter’:” : 3
VPN мрежа на КЛИЕНТА -  между първите 
маршрутизатори в две точки на БТК (за 
Централниата Точка за достъп на КЛИЕНТА и 
за отдалечена Точка за достъп на КЛИЕНТА) - 
Voice/Video трафик

Под или равно на 20 ms

За осигуряването на тези параметри БТК ЕАД изпълнява дейности по поддръжката на 
основни характеристики на мрежите за пренос на данни и предоставяните на тяхната база 
услуги, като:

♦ Преносната среда е високоскоростна оптична свързаност, за която по отноц*^гче 
на гаранции за качество, сигурност и надеждност се прилагат утвъуДени 
международни стандарти в областта на мрежите за пренос на данни;

* Наличието на алтернативни маршрути дава възможност за прилагане на механизми
за прерутиране на трафика при отпадане на трасе/ '

• Наличие на достатъчно свободен резервен капацитет*, ,
• Централизирано управление чрез управляваща система OpenView за V
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» 24-'часова поддръжка, 365 дни в годината, наблюдение и управление;
» Диспечерски център, функциониращ 24 часа х 7 дни в седмицата х 365 дни в 

годината;
Използвана апаратура и системен лицензиран софтуер само от водещи производители. 
Технологичните възли на БТК ЕАД се базират на съвременно и високопроизводително 
оборудване, производство на доказани водещи фирми-производители. Мрежата е 
оборудвана с високопроизводителни комуникационни устройства на Huawei, Alcatel, 
CISCO Systems и др.

7) Предоставяме списък на активното мрежово оборудване което ползваме в 
удостоверяване на това, че то е само от водещи световни производители (CISCO 
Systems Inc., JUNIPER, HP или еквивалентно), което притежаваме и с което 
оперираме, а именно:

За обезпечаване изискванията на Възложителя БТК ЕАД извършва поддейности по 
осигуряване, поддържка и конфигуриране на следните технически ресурси:
1) Оборудване Alcatel-Lucent

> маршрутизатори и комуникационно оборудване
• 7950 XRS
• 7750 SR12, 7750 SR7
• SAS-M

> средства за наблюдение и управление на мрежи
• 5620 SAM

2) Оборудване на Cisco Systems
> DWDM оборудване

• ONS 15454
> маршрутизатори и комуникационно оборудване 

" Cisco CRS, ASR9000
■ 7600, 6500, МЕ-3400, МЕ-3750

> Оборудване за клиенти
• Cisco 3900, 2900, 1900, 800;

3) Huawei
> DWDM оборудване

- OSN 8800
> маршрутизатори и комуникационно оборудване

- СХ600-Х16, СХ600-Х8, СХбОО-ХЗ, СХ600-Х2, СХ600-Х1 
Quidway S9300, Quidway S5300, Quidway S2300

i > средства за наблюдение и управление на мрежи
- U2000

4) Hewlett-Packard
> средства за наблюдение и управление на мрежи

■ HP OpenView Network Node Manager
5) HP - мрежови сървъри, софтуер;
6) Microsoft - софтуер;

C всеки производител/местен представител БТК ЕАД има сключен договор за сервизно 
обслужване. Поддържа се оборудване на склад с цел бърза подмяна на дефектирало 
оборудване/модули. Това дава възможност на БТК ЕАД да предлага висока надеждност, 
сигурност и защита на интересите на клиентите.

8) С настоящото декларираме, че разполагаме с център за денонощна техни'"зска
поддръжка и осигуряваме непрекъснато обслужване в режим 24 в
денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината

БТК ЕАД разполага с център за денонощна техническа поддръжка, осигЧр'^вД1д 
непрекъснато обслужване в режим 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 364'. 
годината. За целта центърът за техническа поддръжка е разположен в собствена-,

ЮА
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на БТК ЕАД на адрес гр. София, ул. "Хайдушка поляна" № 8, специално проектирана за 
изпълняваните функции и дейности. Изпълняваните от него дейности по поддръжката са:

* Управление на мрежи и услуги;
« Наблюдение на мрежи, чрез визуализация на видеостена с размери 7x4 метра;
« Обезпечаване на сървърни платформи за наблюдение и управление на мрежи и 

услуги;
« Резервиране на основния Дейта център в резервен, разположен в гр. Каспичан;
“ Поддържане на дедикирани линии за синхронна репликация на данните между 

основния и резервния Дейта център, гарантираща безотказност на системите за 
наблюдение и управление;

« Осигуряване на непрекъсваемо електрозахранване и работоспособност на Дейта 
центъра, чрез резервирано захранване, дизелгенератори, комуникационна 
свързаност и др.

Комуникационната свързаност на Центъра за техническа поддръжка е през независими 
кабелни трасета като самият център е част от националната DWDM мрежа на БТК ЕАД. 
Последното гарантира най-висока степен на защита и резервираност.

О

о Център за техническа поддръжка - ЦУМУ

В центъра за техническа поддръжка на БТК Е4Д работят висококвалифицирани 
специалисти -  мрежови инженери. Работният процес на служителите на компанията е 
организиран в режим 24x7x365, които денонощно следят за качеството на предоставяните 
услуги и работоспособността на мрежата и изпълняват описаните по-долу поддейности: 

При констатиране на проблем се активира аларма, като се генерира Trouble Ticket, 
който се документира в специализирана система за повреди "Tivoli". През нея всеки 
инцидент се насочва към отговорните екипи, като същевременно се отчитат 
времената на реакция и срока за отстраняване на инцидентите;

* Клиентските рекламации, които постъпват в "Tivoli" се обработват съгласно 
категорията на проблема и нивата на ескалация;

» След отстраняване на проблема се затваря Trouble Ticket в "Tivoli".

Съществуват определени събития в мрежата, които не представляват отказ' фли 
неизправност в технически план, но разгледани във взаимната им зависимрЬ:'^а 
достоверен признак за потенциални проблеми и влошени параметри на предоста1»И:̂ '':те 
услуги - например атаки или възникнали проблеми с: динамиката на маршрутизцг-’^̂ “̂ ,-̂  
Навременното известяване с определени автоматизирани системи на квалифици^рай 
управленски персонал на доставчика за взаимнокорелирани събития в j^e^c||r„'‘ e
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възможност, заложена в управляващата система, която е развита, съобразно средствата 
за персонална комуникация в компанията. Тази информация е необходима на 
специалистите на БТК ЕАД, осигуряващи развитието и поддръжката на инфраструктурата 
на мрежата. За мониторинг се използва управляваща система HP Open View Network Node 
Manager v.6, работеща върху HP UNIX на хардуерна платформа HP 9000, модел D390. 
Освен това за диагностиката на мрежата и за обслужването на нейните абонати се 
използват системи, базирани на Cisco Resource Manager и Cisco Works 2000, които 
позволяват наблюдение на състоянието на устройствата в мрежата, лесна поддръжка, 
конфигуриране и отстраняване на повреди, както и автоматично изпълнение на рутинни 
задачи.
БТК ЕАД изпълнява дейности по разработка и внедряване на различни софтуерни 
приложения за отчитане на параметрите по стабилността и използваемостта на 
предлаганите услуги, отчетени на базата на Националния център за управление и 
наблюдение на мрежата, 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.

Графики на натовареността в реално време на мрежата на БТК ЕАД -

В Центъра за техническа поддръжка (ЦУМУ) са инсталирани и се използват ^Ь^ните 
хардуерни и софтуерни платформи, технически осигуряващи по-горе описаното:|  ̂ '

» Дисковата подсистема HP SureStore Е Disk Array F;
» Системи в кластърна конфигурация - HP 9000 L2000;
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RISC-базирани UNIX машини HP 9000 A-Class servers;
Устройства за Балансиране на Натоварването -  Cisco LocalDirector; 
Система за откриване на нарушители -  Cisco Secure IDS;
Софтуер за контрол и управление на Интернет услуги FireHunter; 
Станция за управление HP Kayak ХМ600;
Compaq Proliant DL380 c външен дисков масив.

Софтуерът, използван в мрежата, е специализиран и лицензиран, като се използват:
«» Операционна система HP UX 10.20 и HP UX 11.0;
“ Гама приложни софтуерни продукти;
« Специализирани средства за диагностика на мрежата и обслужване на абонатите - 

в това число HP Open View, Cisco Works 2000, Cisco Resource Manager;
« DORADO-RedCell -  средства за наблюдение и управление на мрежи;
• RedHat Linux Advanced Server;
* Trend Micro - антивирусен софтуер -  VirusWall;
® Checkpoint - средства за мрежова защита.

БТК ЕАД ще предостави поддръжка на услугите Възложителя в режим 7x24x365. За тази 
цел БТК ЕАД изпълнява следните дейности по:

» Техническа поддръжка 7x24x365;
« Helpdesk (дежурство за помощ);
* Работеща trouble ticket (съобщение за проблеми) система;
• Ясна схема за реакция и своевременно отстраняване на възникнали проблеми.

Като поддейности на БТК ЕАД, 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 инженера по поддръжка на 
мрежата или дежурния инженер.
Факс -  Възложителят изпраща оплакването си по факса на Helpdesk. След това 
се процедира както при телефонните обаадания, като задължително се връща 
съобщение за приетото оплакване.
ел. поша - Възложителят изпраща оплакването си по електронна поща на адрес 
на HelpDesk - vio helDdesk@vivacom.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. При необходимост може да получи съдействие от съответния Dedicated engineer, 
който отговаря за имплементацията на цялостното решение. 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 мес£»|ца се 
представят справките. , '

Регистриране на проблем
След констатиране на възникването на проблем се извършва |̂ е̂ \зЬото 
регистриране, като се открива номер на проблема (Trouble Tickei-\ -чуо
присвоеният ТТ номер се съобщава на Възложителя. Проблемите се кате
r.'T  M U M ra u a r trk  п п м л п  nnoFinoiuia м  r -a  n a o n n c i n i a n a T  пг» пг\1лг\г>м т£а"гмот инженера, приел проблема и се разпределят по приоритети както слеДва
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ЕПрйорйтетй12;
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 (не включва линиите
за достъп до мрежата) и липса на възможност за алтернативно
маршрутизиране
Неработещ сървър
Отпадане на международна връзка

Приоритет 2 Отпадане на мрежова връзка без да се нарушава предоставянето на 
услуги
Прекъсване на връзката на клиент към мрежата (не включва линиите 
за достъп до мрежата) и наличие на възможност за алтернативно 
маршрутизиране

Приоритет 3 Влошено качество на комуникацията (не включва линиите за достъп 
до мрежата)
Забавен отговор или големи закъснения (не включва линиите за 
достъп до мрежата)

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

Работа по решаване или ескалиоанв на пооблем 
При работа по регистриран проблем в процеса на неговото отстраняване, в зависимост от 
приоритета на проблема, се спазват следните срокове:

Ниврд  ̂ ,,
3;-

Контанст'---
Максимално^

време);,?;/-5 
Приоритет i  .

. Максималн^^  ̂

Прйбрйтет 2 ^
Ниво 1
(Супервайзор
NOC)

02 9331 133
S U oerviso г- nsoc®vi vaco m. ba 1 час 2 часа

Ниво 2 
(Ръководител 
отдел NOC)

02 9331 114
Nedelcho.Nedelchev{a)vivacom.ba 2 часа 4 часа

Ниво 3 (Мениджър 
NOC)

02 9331 113
rumen.buchkovOvivacom. bo 3 часа б часа

Ниво 4 (Старши 
мениджър ЦУМУ)

02 9331 101
nikolav.i,aavriiov®vivacom.ba 4 часа 8 часа

При надвишаване времето за отстраняване на проблем от съответното ниво, той се 
ескалира на следващото по-високо.

ИнсЬормиоане на клиентите
Оперативно -  диспечерската служба на БТК ЕАД е длъжна да информира Възложителя с 
регистриран проблем за текущия му статус по схема както следва:

Време за информиране на Възложителя
Приоритет,; .:̂ ус"пъ̂ рво1«чалс!ЙГШ;1 

статус ̂ «рамките на:
Пб'о1 е ДВ 1Гщ'статус йа 

Швсеки: hw *
Приоритет 1 незабавно 1 час Г
Приоритет 2 1 час 2 часа , . „
Приоритет 3 2 часа 4 часа
Приоритет 4 4 часа 8 часа
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Закриване на проблем
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;
а) MTTReact -  времето от възникване на проблема 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.

Като поддейност, БТК ЕАД ще изпълни сроковете поставени от Възложителя за реакция и 
отстраняване на проблеми свързани както с мрежата, така и с поддръжката на 
предложеното активно оборудване. Възложителят трябва да осигури подходящи условия 
за инсталиране и експлоатация на това оборудване, съответстващи на гаранционните 
условия от производителя. Тези условия включват:

» Осигуряване на подходящо помещение (rack);
® Стабилно електрозахранване отговарящо на българските стандарти със 

подсигуряване на автоматична резервираност -  през UPS; 
е Климатизация и вентилация -  поддържане на постоянна температура от 18 - 21°С, 

влажност 60% и запрашеност под 25mg/m3;
S Системи за охрана, аларма и наблюдение.

9) Декларираме с настоящото, че разполагаме 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).

Help Desk системата ни позволява регистриране на заявки за инциденти освен по телефон 
и чрез e-mail достъпен за оторизирани представители на Възложителя,

БТК ЕАД ще предостави поддръжка на услугите Възложителя в режим 7x24x365.
За тази цел БТК ЕАД изпълнява следните дейности по:

» Техническа поддръжка 7x24x365;
« Helpdesk (дежурство за помощ);
♦ Работеща trouble ticket (съобщение за проблеми) система;
• Ясна схема за реакция и своевременно отстраняване на възникнали проблеми.

Като поддейности на БТК ЕАД, 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 инженера по поддръжка на 
мрежата или дежурния инженер.

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

/  ел. поша - Възложителят изпраща оплакването си по електронна поща нз/^рес 
на HelpDesk - vio helpdesk@vivacom.bQ. След това се процедира какт Три 
телефонните обаждания, като задължително се връща съобщение за nqv̂ eTbTo 
оплакване.

II. Автоматизирано - от системата за наблюдение на мрежата, която генерира съоШ̂ й̂ т̂ я̂ ^̂  ̂
до дежурния персонал. Констатирането на възникването на проблем се из^р|ие^ '̂^ X-

0
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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. При необходимост може да получи съдействие от съответния Dedicated engineer, 
който отговаря за имплементацията на цялостното решение. 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.

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 инженера, приел проблема и се 
разпределят по приоритети както следва:

о

?Шрй6|Л1тети::^
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 (не включва линиите
за достъп до мрежата) и липса на възможност за алтернативно
маршрутизиране
Неработещ сървър
Отпадане на международна връзка

Приоритет 2 Отпадане на мрежова връзка без да се нарушава предоставянето на 
услуги
Прекъсване на връзката на клиент към мрежата (не включва линиите 
за достъп до мрежата) и наличие на възможност за алтернативно 
маршрутизиране
Прекъсване на резервната връзка

Приоритет 3 Влошено качество на комуникацията (не включва линиите за достъп 
до мрежата)
Забавен отговор или големи aaî rbCHeHMB (не включва линиите за 
достъп до мрежата)

Приоритет 4 Проблем, възникнал в мрежата, който не се отразява на качеството на 
услугата на клиента 1

Работа по решаване или ескалиоане на проблем 
При работа по регистриран проблем в процеса на неговото отстраняване, в зависимост от 
приоритета на проблема, се спазват следните срокове:

U  Гл 
1 .й.У-22̂

Ч х  . '  К о н т а к т ^  ̂г.
1 Ja,

Максимално ] 
в̂реме-:!» 

'Приоритет l i

^«Мак^ма/ш ; 

.приоритет 2
Ниво 1
(Супервайзор
NOC)

02 9331 133
Supervisor-nsocOvivacom.ba 1 час 2 часа

Ниво 2 
(Ръководител 
отдел NOC)

02 9331 114
Nedelcho.Nedelchev(5>vivacom.ba 2 часа 4 часа

Ниво 3 (Мениджър 
NOC)

02 9331 113
rumen.buchkov(3)vivacom. bo 3 часа 6 чассл

' iL
Ниво 4 (Старши 
мениджър ЦУМУ)

02 9331 101
nikolav.i.aavrilovOJvivacom.bo 4 часа
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8 час#-А : 
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При надвишаване времето за отстраняване на проблем от съответното ниво, той се 
ескалира на следващото по-високо.

Информиране на клиентите
Оперативно -  диспечерската служба на БТК ЕАД е длъжна да информира Възложителя с 
регистриран проблем за текущия му статус по схема както следва:

r^PI^Ha , 
статус в5»амките на:

Приоритет 1 незабавно 1 час
Приоритет 2 1 час 2 часа
Приоритет 3 2 часа 4 часа
Приоритет 4 4 часа 8 часа

Закриване на проблем
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:
а) MTTReact -  времето от възникване на проблема 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.

Като поддейност, БТК ЕАД ще изпълни сроковете поставени от Възложителя за реакция и 
отстраняване на проблеми свързани както с мрежата, така и с поддръжката на 
предложеното активно оборудване. Възложителят трябва да осигури подходящи условия 
за инсталиране и експлоатация на това оборудване, съответстващи на гаранционните 
условия от производителя. Тези условия включват:

* Осигуряване на подходящо помещение (rack);
« Стабилно електрозахранване отговарящо на българските стандарти със 

подсигуряване на автоматична резервираност -  през UPS;
« Климатизация и вентилация -  поддържане на постоянна температура от 18 - 21°С, 

влажност 60% и запрашеност под 25mg/m3;
* Системи за охрана, аларма и наблюдение.

10) Декларираме с настоящото, че оперираме с MPLS (Multiprotocol Label Switching) 
мрежа за пренос на данни и подробно както следва:

БТК ЕАД разполага с IP MPLS (L2/L3) (Multiprotocol Label Switching (Layer 2/Layer 3) мрежа 
за пренос на данни на територията на цялата страна, която разполага с алтернативни 
маршрути между всички опорни възли на Възложителя.

Национална 1Р MPLS (Multi-protocol Label Switching) базирана мрежа
За предоставяне на услуги (данни, глас, интернет и др. тип трафик) на национално ниво 
БТК ЕАД е предвидила изпълнението на следните дейности:

» Използване на собствена мрежа от следващо поколение;
Най-съвременни технологии за предаване на данни;

« Активно мрежово оборудване от водещи производители -  Alcatel, Huawei, CISCO 
Systems и др.;
24x7x365 денонощна поддръжка от национален Център за управление на м?̂ >̂ ата 
и услугите и Хелп Деск система.

* Напълно управляемата IP мрежа на компанията позволява на БТК ЕАД да п**мл'̂ жи 
и поддържа фиксирани параметри на предлаганите IP услуги, с което да (̂ син-̂ юи 
на клиентите възможността да ползват пълната гама от мрежови IP npnnciĵ tjHê 4;: 
както ефективното й управление и разширение.

(Зъ Ъ(о Ъ (лУ{ 3(9Г)



• MPLS позволява прилагането на QoS (Quality of Service) c цел приоритизация на 
различните видове трафик в зависимост от степента на неговата значимост, с което 
се осигурява едновременната работата на приложения в реално време (real time - 
voice/video traffic) и non-real time приложения (file transfers, Internet browsing, e- 
mall).

• Разделянето на потребителските типове трафици е в три основни категории:
• Real Time (Voice/Video) -  100% гарантирана скорост на преноса, с най-висок 

приоритет на IP пакетите маркирани с този клас в клиентската IPVPN мрежа.). 
Подходящ за приложения, изискващи комуникация в реално време, като глас и 
видео.

• Business Data -  100% гарантирана скорост, с по-нисък приоритет на IP пакетите в 
сравнение с Real Time пакетите в клиентската IPVPN мрежа. Подходящ за критични 
за бизнеса приложения.

• Standard Data (Best effort) -  100% гарантирана скорост на преноса без 
приоритизация на IP пакетите в клиентската IP VPN мрежа. Подходящ клас на 
приоритизация за всеки тип IP пренос, некритичен на времезакъснения.

На базата на комбинация от посочените мрежови категории трафик се изготвя 
потребителски профил и се предлагат следните стандартни типове VPN портове:

• Централен IP VPN порт -  конфигурира се към централния офис на клиента;
• Economy порт -  подходящ за клиенти, които не използват критични бизнес 

приложения (категория трафик Best Effort). Конфигурира се към отдалечени 
офиси;

« Best порт -  подходящ за пренос на трафик в реално време и критични бизнес 
приложения (категории трафик Real Time, Business Data или комбинация от двете). 
Конфигурира се към отдалечени офиси.

Характеристики и възможности:
• Предоставяне на услуги тип L2 и L3 VPN;
• Пренос на глас от Next Generation Voice платформата на БТК ЕАД; 
« Преносни услуги за Интернет с висок капацитет;
• Преносни услуги за видео приложения.

Turtabi* НОА 
Тип4Ь)й ЖГР- 
LR XFP

Услугата IP VPN е реализирана на базата на label-switching технология на Cisco Sy t̂ f̂tte и 
Juniper, която представлява Multiprotocol Label Switching (MPLS) стандарта на .
Engineering Task Force (IETF). MPLS обединява в едно предимствата на layer 3 гоц^Л  ̂
layer 2 switching. Технологията MPLS позволява прилагането на QoS по OTHouieliî i'e'̂ »(iA ?•
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клиентите с цел приоритизация на различните видове трафик в техните мрежи и степента 
на значимост на различните типове трафик за всеки един конкретен клиент. Осигурява се 
едновременната работа на приложения в реално време (real time - voice/video traffic) и 
поп-real time приложения (file transfers, www, e-mail). IP MPLS опорната мрежа на БТК ЕАД 
поддържа двуйерархичен модел. Тя се състои от Core част и Edge част. Пример за такава 
топология е даден на следващата фигура.

V PN -Aw are  Network Routing Archi tecture
IS G P

IGP (e.g. O S P F )  / 
L D P

1. S e rv ic e  P r o v ld e r  N e tw o rk  
u s e s  an IGP like O S P F  to 
ex cha r tge  lo c a l  info

2. C u s t o m e r  Edge  ( C E ) &  
P r o v id e r  E d g e  (PE)  e x ch a n g e

\  rou t ing  Info (IP) v ia  E - B G P  or 
‘ -s ta t ic  rou te s

3. P E  e x ch a n g e  V PN  rou t ing  
Info and lab e l  b in d in g s  (VPN* 
IP) v ia  U B G P

4. L ab e l  D is t r ib u t io n  P r o t o c o l  
Is used  to b ind  la b e ls  to rou te s  
in the co re

e B G P / O S P F
s ta t lc /R lP

4i:i.,Custorn0r 

VPN-Aware мрежова архитектура

Технологичните центрове на БТК ЕАД се базират на съвременно и високопроизводително 
оборудване, производство на доказани водещи фирми-производители. Центровете на тази 
мрежа са разположени съответно в градовете София, В. Търново, Пловдив, Варна, Бургас, 
Стара Загора, Русе и др. Edge частта е разположена в останалите областни центрове и 
някои по-малки населени места, като към нея е свързана мрежата за достъп към 
клиентското оборудване (Access).
Всички връзки в мрежата на БТК ЕАД са изградени на базата на междуселищни оптични 
трасета, като топологията на мрежата е напълно свързана и/или двойно свързана и е 
подсигурена изцяло с алтернативни маршрути между всички свои възли (core и edge). 
Връзките към всеки един от основните възли са двойно резервирани, което гарантира 
максимална надеждност на работа на мрежата и високия процент на достъпност на всички 
услуги над 99,9%, предлагани върху нея.
Във всички възли на мрежата БТК ЕАД използва високопроизводителни маршрутизатори 
от водещите производители, което позволява използване на най-съвременни 
телекомуникационни технологии при предоставяне на услуги. Двойната свързаност на 
основните възли осигурява алтернативност на маршрутите и резервиране с цел наличие 
на безотказност на услугите. Маршрутизацията в интелигентната IP мрежа се управлява 
от йерархични протоколи за маршрутизиране, така че не се налага никаква намеса при 
евентуално временно отпадане на отделна магистрална връзка.
БТК ЕАД осъществява постоянен мониторинг на използваемостта на транзитните връзките 
на мрежата си и при средно-дневно натоварване превишаващо 60% от капацитета на 
дадена линия започва незабавна процедура за увеличаването му. Във всички опорни и 
агрегиращи маршрутизатори се конфигурира вътрешен динамичен маршрутизиращ 
протокол. Маршрутизаторите за достъп също са конфигурирани с такъв маршрутизиращ 
протокол към съответния агрегиращ маршрутизатор, с: което се улеснява конфигурацията 
на схемата за резервиране на връзките.

Характеристики:
• Висока степен на наличност на услугите;
« Гъвкавост на скоростта на достъп за IP VPN терминални портове;
« Две възможности за обмен на маршрутизираща информация (рутинг) -  ста 

или динамичен (BGP/OSPF);
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* Възможност за ползване на частни или публични IP адреси в IP VPN мрежата на 

клиента;
» Достъпност на услугата в повече от 300 града в над 50 държави в света.

Отказоустойчивост на Core мрежата.
Отказоустойчивостта на мрежата се реализира чрез пълно дублиране на всички 
компоненти, и свързване в mesh и пръстенови топологии. Маршрутизаторите имат по два 
комутиращи модула, по две захранвания, по два управляващи модула. Отделно имаме по 
два маршрутизатора на всяка точка, закачени към два комутатора -  всеки към всеки. Edge 
участъците на мрежата са градските МАН-ове на БТК ЕДЦ, които се състоят от 
високоустойчиви комутатори, свързани в пръстенова топология. Комуникацията между 
мрежата на клиента и МАН мрежата на БТК ЕАД ще се осигури чрез цифрова преносна 
среда с използване на различни трасета, свързани към различни комутатори от МАН 
мрежата. Така при отпадане на кабел, или комутатор, или единично устройство, 
захранване или където и да е, няма да се загуби свързаността.
В Core мрежата се използва IS-IS за маршрутизиращ протокол, който е конфигуриран и 
реализира изключително бързо премаршрутизиране при отпадане на връзка (под 50 
милисекунди). DWDM преносната мрежа е също дублирана, и на ниво DWDM има 
реализирана отказоустойчивост (превключване под 50мс). Някой от дублиращите връзки 
са осигурени върху паралелна SDH мрежа, и има реализирана отказоустойчивост и 
превключване на SDH ниво също. В мрежата има реализиран национален MPLS пренос и 
MPLS ТЕ, който подсигурява превключване под 50 мс във всички случаи, когато по-долния 
слой не се е справил с проблема преди това. Както се вижда от графиката на свързаността, 
всичките преноси са реализирани през множество различни физически трасета. Това е 
единствената телекомски тип преносна мрежа при която отказоустойчивостта е над 
99.9%.

11) Декларираме с настоящото, че ще предоставим минимум по един брой VLAN на 
локация както и подробно описание:

БТК ЕАД ще осигури възможност за изграждане на поне осем виртуални локални мрежи 
(VLAN) между крайни точки на Възложителя. В тази връзка, БТК ЕАД е предвидила 
изпълнение на следните дейности с поддейности в мрежата си по:

* Резервиране на необходимия капацитет (брой VLAN id) в MAN мрежата си;
» Конфигуриране на логическа свързаност от типа "point-to-point" и "point-to- 

multipoint";
* Управление и поддръжка на базата данни.

Благодарение на възможностите на ползваната от БТК ЕАД MAN и MPLS мрежи е възможно 
предоставянето на поне един брой виртуални локални мрежи (VLAN) между крайни точки 
на Възложителя. Изграждането на връзките в IP VPN мрежата между точките на 
Възложителя ще се осъществява на IP ниво с използване на динамичен рутинг протокол 
-  eBGP и частни IP адреси и чрез дефиниране на VRF (логическа маршрутизираща 
таблица), като по този начин клиентския трафик ще се транспортира само и единствено 
през мрежата собственост на БТК ЕАД. Планирано е извършването на дейности по 
изграждане за Възложителя на клиентска VPN топология от hub-and-spoke 
(централизирана). Топологията е логическа и се реализира чрез политики за 
експортиране и импортиране на VPN маршрути от VRF таблиците на РЕ рутерите. 
Последните се базират на така наречените route-targets -  идентификатори, позволяващи 
елегантно решение за контрол на записването на даден VPN маршрут във VRF таблии̂ *~-е. 
Централизираните VPN топологии по принцип се изграждат, за да се симу^лра 
административната йерархична структура на дадена организация, да се oTUnA.'̂ -и 
допълнително вътрешно-организационно ниво на сигурност (сателитните jt-'  -и 
комуникират през централната точка, в която самата организация прилага съо[г?'‘=̂ ''и 
вътрешни политики за сигурност) или за предоставяне на централизиран дос̂ --̂ '*'’?  ̂
Интернет. Тези характеристики на мрежата на БТК ЕАД следват само йерар^й^нЦ^
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структури и правила за комуникация при клиента, т.е. мрежата на оператора остава 
прозрачна за клиентския трафик.

Информация за местоположението на крайните точки на интернет услугата 
/частната мрежа и необходимите капацитети:
—---- ----- ----- ------ ---------------- ------- —

Адрес Капацитет
гр, София, бул. Васил Левски 54 1 GB
гр. ХИСАР, ул. Гурко 8 20 Mbps

обл. СТАРА ЗАГОРА, гр. ПАВЕЛ БАНЯ, ул. ОСВОБОЖДЕНИЕ 2 20 Mbps
обл. ЛОВЕШКА, гр. ОВЧА МОГИЛА, ул. ДЕТЕЛИНА 2 20 Mbps
гр. ВЕЛИНГРАД, ул. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 38 20 Mbps
гр. КЮСТЕНДИЛ, ул. ЦАР СИМЕОН I 28-30 20 Mbps
гр. МОМИН ПРОХОД, ул. ХРИСТО БОТЕВ б 20 Mbps
гр. САНДАНСКИ, кв. СМИЛОВО (САНАТОРИУМ) 20 Mbps
гр. ПОМОРИЕ, ул, ПРОФ.П.СТОЯНОВ 7 20 Mbps
гр. НАРЕЧЕНСКИ МИН. БАНИ, ул. РОДОПИ 2 20 Mbps
гр. БАНЯ, ул, ЛИПИТЕ 1 (ОБЩИНА КАРЛОВО) 20 Mbps
с. БАНИТЕ, СМОЛЯНСКО 20 Mbps
гр. ВЪРШЕЦ, П Р̂ь^ОВА ЗОНА 20 Mbps
гр. БАНКЯ, УДШ]ЕР1Н0В0 8 20 Mbps

Веселин Цанов'Цан^в,
Мениджър Търгс*^  ̂упълномощен представител на 
Изпълнителния д;ьректор на БТК ЕАД -  Атанас Илиев Добрев

гр. София,
06.02.2019 г.
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КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Организация на работа за изпълнение на услугите в предмета на поръчката

Приложение A

Българска телекомуникационна компания ЕАД (БТК ЕАД) ще изпълни дейност по 
изграждане на комуникационни линии до адресите посочени в Техническо задание. 
Допълнително, за да се запази организацията ще се извърши конфигуриране и 
поддържане на изискуемите параметри за скорост и ползвана по настоящем транспортна 
мрежа, като:

- За точка с адрес бул. Васил Левски 54 HQ ще се конфигурира и поддържа 
физически порт 1 Gbps, като се използва наземна кабелна мрежа с параметри; 

( / ’) метод на предаване -  Full duplex, вид на порта -  Trunk (?i.= 1310nm, SMF, GE SFP),
IEEE 802.3z, Gigabit Ethernet. Чрез интерфейс 1000 Base LX/LH, изградената 
наземна кабелна мрежа ще се терминират на предоставеното от БТК ЕАД за срока 
на Договора активно мрежово оборудване -  Router BOARD 1100АНх2.
За терминалните офиси по страната ще се конфигурират и поддържат физически 
портове със скорост 20 Mbps, като се използват-наземна кабелна мрежа и 
параметри: вид на порта *- Access, метод на предаване -  Full Duplex, интерфейс 
към клиентското оборудване -  LAN /RJ45, Ethernet protocol. За тези локации ще се 
предостави, конфигурира и поддържа мрежово оборудване - Mikrotik RB750Gr3- 
hEX.

Допълнително ще се конфигурира и администрира VRF (логическа маршрутизираща 
таблица) за осигуряване на логическа свързаност между офисите на Възложителя. 
Конфигуриране на IP подинтерфейси по темплейт съгласно необходимата скорост за 
терминалните портове съобразно техническото задание, които ще се използват за 
осъществяване на комуникационната свързаност между точките на Възложителя в 
страната и Централния офис (HQ) в гр. София (включени във VRF-a). За връзка между 
L2 достъпа в последната миля и конфигурираната IP VPN мрежа ще използват дедикирани 
VLAN-и. Чрез тях ще се осигури логическия пренос между офиса/ите на Възложителя в 
съответното населено място и MPLS мрежата на БТК ЕАД. Изграждането на връзките във 

ч. J IP VPN мрежата между точките на Възложителя ще се ослзществи на IP ниво, с използване 
на динамичен рутинг протокол -  eBGP и частни IP адреси и чрез дефиниране на VRF 
(логическа маршрутизираща таблица), като по този начин клиентския трафик ще се 
транспортира само и единствено през мрежата собственост на БТК ЕАД. За осигуряване 
на описаното до тук техническо решение е планирано извършването на дейности по 
изграждане за Възложителя на клиентска VPN топология от hub-and-spoke 
(централизирана). Топологията е логическа и се реализира чрез политики за 
експортиране и импортираме на VPN маршрути от VRF таблиците на РЕ рутерите. 
Последните се базират на така наречените route-targets -  идентификатори, позволяващи 
елегантно решение за контрол на записването на даден VPN маршрут във VRF таблиците. 
Централизираните VPN топологии по принцип се изграждат, за да се симулира 
административната йерархична структура на дадена организация, да се оси̂ -̂ лзи 
допълнително вътрешно-организационно ниво на сигурност (терминалните осриси 
комуникират през централната точка, в която самата организация прилага съотр^ни 
вътрешни политики за сигурност) или за предоставяне на централизиран дость?1 до 
Интернет. Тези характеристики на мрежата на БТК ЕАД следват само йерархи^^!^^
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Приложение A

структури и правила за комуникация при клиента, т.е. мрежата на оператора остава 
прозрачна за клиентския трафик. Ползваната от БТК ЕАД технология на обслужване 
позволява приоритизиране и диференциране на различни типове трафик БТК ЕАД 
предлага възможност за прилагане на QoS (Quality of Service) политики. За 
осъществяване на допълнително ниво на сигурност ще се използват IP Security (IPSec) 
тунели в клиентската VPN и пренасянето им през мрежата. Така осигурената свързаност 
при желание от страна на Възложителя, позволява пренос на всякакъв вид IP трафик 
(данни, глас и видео) с гарантирани параметри. Предложеното решение гарантира 
нужното високо качество и работоспособност на мрежата, конфиденциалност на 
трафика, интегрирано съвместно пренасяне на трафик от различен характер, 
комбинирано с ниска разходи за изграждане, поддръжка и управление на VPN, БТК ЕАД 
е предвидила изпълнението на дейности по гарантиране на 100% зададените от 
Възложителя скорости на предоставените линии. БТК ЕАД ще изпълни дейности по 
осигуряване на възможност за лесно увеличаване на скорости и гъвкаво добавяне на 
нови точки, посочени от Възложителя към съществуващата мрежа без това да се отрази 
върху непрекъсваемостта на услугата и работоспособността на клиентската мрежа.

Специфични изисквания
В изпълнение на техническата концепция БТК ЕАД ще изпълни дейност по осигуряване 
на всички линии по Техническата спецификация от техническата спецификация и ще 
осъществи прехвърляне на всички услуги от сегашния доставчик до 30 календарни дни 
от датата на подписване на договора по тази обществена поръчка.

БТК ЕАД е отговорна за цялостното проектиране на комуникационната мрежа 
внедряването и пускането й в действие, пълната по д̂дръжка на свързаността и всички 
аспекти на предоставяните услуги, като се задължава да отстранява възникнали 
проблеми според зададените по-долу гарантирани параметри на обслужването. За да 
отговори на изискванията БТК ЕАД е предвидила изпълнението на следните дейности и 
поддейности:

Дейности по прое»стиране на комуникационната мрежа за внедряването и 
пускането й в действие:

• Анализ на техническите изисквания на Възложителя;
« Проверка за техническа възможност и необходима преносна среда за осигуряване 

на наземен пренос за свързаностите във всички подразделения иа Възложителя;
« Проектиране на физическата свързаност, съобразно техническите изисквания;
« Избор на технически средства, технологии и мрежи, необходими за осигуряване 

на пълно-функционална мрежа за пренос на данни;
• Проектиране на логическата топология на услугата;
• Резервиране на необходимите физически и технически ресурси в мрежата на БТК 

ЕАД, необходими за реализация на комуникационната мрежа.

За да отговори на изискванията БТК ще извърши следните поддейности:

• БТК ЕАД ще изгради необходимата физическа свързаност до територи^оии 
подразделения на Възложителя в технологичен срок;

♦ Изграждане на физическа свързаност до териториалните подразделени^ 
Възложителя;

/О'
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Приложение A

« Паралелно c изграждането на физическите свързаносги ще се осигури и инсталира 
необходимото активно мрежово оборудване (рутери) за инсталация в ЦУ и 
подразделенията на Възложителя.

Като част от техническата концепция БТК ЕАД ще изпълни дейност по предоставяне на 
техническото оборудване, по искания от Възложителя начин, което да осигурява 
изискуемите параметри на комуникационната свързаност на точките на Възложителя от 
техническата спецификация, както и ще извърши, по искания от Възложителя начин, 
всички дейности по инсталация, изпитания, поддръжка, проверка и ремонт на това 
оборудване, с цел осигуряване на услугите и съвместимост със съществуващото мрежово 
оборудване на Възложителя.

БТК ЕАД е предвидила да достави, по искания от Възложителя начин, 
инсталира/конфигурира и поддържа оборудване, необходимо за покриване на 

Q )  минималните технически изисквания.

« Осигуряване на активно мрежово оборудване, по искания от Възложителя начин, 
което да изпълнява изискуемите параметри на комуникационната свързаност на 
точките на Възложителя от Техническата спецификация.

БТК ЕАД е предвидила изпълнението на следните поддейности, като;

 ̂ Конфигуриране на динамичен/статичен рутинг на всеки маршрутизатор.
• Извърши, по искания от Възложителя начин всички дейности по инсталация, 

изпитания, поддръжка, проверка и ремонт на това оборудване, с цел осигуряване 
на услугите и съвместимост със съществуващото мрежово оборудване на 
Възложителя.

• Осигуряване на съвместимост с клиентското активно мрежово оборудване.

Техническото решение предлагано от БТК ЕАД включва използване на активно мрежово 
оборудване, за предоставяне на услугите от обхвата на поръчката в посочените в 
Техническата спецификация офиси на Възложителя,

За да отговори на посочените изисквания БТК ЕАД ще извърши следните дейности и 
поддейности; •

• Анализ на техническите изисквания на Възложителя за необходимото оборудване;
• Избор на оборудване за централен офис и отделечените офиси, както следва;

о За централен офис - Mikrotik RB 1100АНх2 със следните възможности;

\
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Приложение A
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WAN интерфейси 3 Enhanced High-Speed WAN Interface Card slots

LAN интерфейси 4 X 10/100/1000 Ethernet ports with 2 SFP ports

Поддържани протоколи

1

• IPv4, IPv6, static routes, Open Shortest Path First 
(OSPF), Border Gateway Protocol (BGP), BGP 
Router Reflector, Intermediate System-to- 
Intermediate System (IS-IS), Multicast Internet j 
Group Management Protocol (IGMPv3), Protocol | 
Independent Multicast sparse mode (PIM SM), PIM 
Source Specific Multicast (SSM), Distance Vector 
Multicast Routing Protocol (DVMRP), IPv4-to-IPv6 
Multicast, MPLS, Layer 2 and Layer 3 VPN, IPSec, 
Layer 2 Tunneling Protocol Version 3 (L2TPv3), 
Bidirectional Forwarding Detection (BFD), 
IEEE802.1ag, and IEEE802.3ah.

Енкапсулации • Generic routing encapsulation (GRE), Ethernet, 
802.Iq VLAN, Point-to-Point Protocol (PPP), 
Multilink Point-to-Point Protocol (MLPPP).

Управление на трафика • QoS, Class-Based Weighted Fair Queuing 
(CBWFQ), Weighted Random Early Detection 
(WRED), Hierarchical QoS, Policy-Based Routing 
(PBR) and NBAR..

RJ-45 портове 10/100/1000 4

SFP портове 10/100/1000 3

Захранване AC, 220VA
\

о За отдалечените офиси - рутер Mikrotik RB750Gr3-hEX със сле̂ ни̂ т̂
възможности;
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Приложение А

WAN интерфейси 1x10/100 Base-T, FastEthernet 100 BaseTX

LAN интерфейси 4x10/100 Base-T

Поддържани протоколи

[

• IPv4, IPv6, static routes, Open Shortest Path First 
(OSPF), Border Gateway Protocol (BGP), BGP 
Router Reflector, Intermediate System-to- 
Intermediate Sy<;tem (IS-IS), Multicast Internet 
Group Management Protocol (IGMPv3), Protocol 
Independent Multicast sparse mode (PIM SM), PIM 
Source Specific Multicast (SSM), Distance Vector 
Multicast Routing Protocol (DVMRP), IPv4-to-IPv6 
Multicast, MPLS, Layer 2 and Layer 3 VPN, IPSec, 
Layer 2 Tunneling Protocol Version 3 (L2TPv3), 
Bidirectional Forwarding Detection (BFD), 
IEEE802.1ag, and IEEE802.3ah.

Енкапсулации • Generic routing encapsulation (GRE), Ethernet, 
802.Iq VLAN, Point-to-Point Protocol (PPP), 
Multilink Point-to-Point Protocol (MLPPP).

Управление на трафика • QoS, Class-Based Weighted Fair Queuing 
(CBWFQ), Weighted Random Early Detection 
(WRED), Hierarchical QoS, Policy-Based Routing 
(PBR), Performance Routing, and NBAR,

Захранване AC, 220VA
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Поръчка/доставка на необходимото комуникационно оборудване (рутер) за инсталация 
8 ЦУ и офисите на Възложителя:

Приложение A

За да отговори на изискванията БТК ЕАД е предвидила изпълнението на следните 
дейности и поддейности:

« Монтаж, инсталиране на оборудването - БТК ЕАД ще монтира и инсталира 
доставения по места комуникационен хардуер (рутери), съгласно график 
съгласуван с Възложителя;

• Конфигуриране на логическата свързаност и инсталиране на активно мрежово 
оборудване. Конфигуриране на оборудването ще бъде направено по места. 
Мрежовата конфигурация ще бъде документирана и утвърдена от Възложителя 
преди да започне инсталацията;

9 Пускане в експлоатация - Пускането в експлоатация на доставено, инсталирано и 
конфигурирано по места на комуникационното оборудване, съгласно график 
съгласуван с Възложителя;

« Монтажът, инсталацията, тестването и пускането в експлоатация ще бъде 
направено до 10 календарни дни след получаване на писмена заявка от 
Възложителя;

« Изготвяне на план за провеждане на тестове за приемане на комуникационната 
мрежа.

Тестването на активното оборудване минава през следните няколко етапа и за целта БТК 
ЕАД ще извърши следните поддейности:

Предприемателни и предварителни тестове

Първоначално ще се извърши тестване на активното оборудване и на необходимите 
материали за изграждане на системите по проекта. Това включва следните дейности:

*< Извършването на входящ контрол на материалите,
• Извършването на входящ контрол на техническите устройства.

Контролът ще се извърши по критерии за приемане, определени за всеки един материал 
поотделно, съгласно предписанията на производителя.

Входящ контрол на материалите:

*• Внимателна визуална проверка на съответствието на продукта спрямо 
изискванията за употреба по предназначение;

• Проверка на количество;
• Външен оглед за наличие на дефекти или недостатъци;
• Проверка съответствието на съпровождащите документи;

Резултатите от контрола на входящите материали се регистрират и документират.

Входящият контрол на техническите устройства:
а Проверка за конструктивни дефекти и извършване на входящ тест, с цел i ../ка 

изправността на устройството.
При наличие на несъответствие, установено при входящия контрол (несьотве I , ,е на

t-K ' . \
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Приложение А

вида и качеството на доаавката, неизправност в работата на устройствата) се съставя 
протокол за предприемане на по-нататъшни действия и отстраняване на неизправност.

Приемателни тестове и 72 часови проби

След монтиране и конфигуриране на доставеното активно мрежово оборудване, ще се 
извършат тестове на неговата функционалност и работоспособност.

Дейностите по тестване на активното мрежово оборудване се извършват в съответствие 
с плана за тестване, представен по-долу. Мрежовата конфигурация ще бъде 
документирана и утвърдена от Възложителя преди началото на инсталацията.

Фази на провеждане на тестовете:

Тестовете се извършват за всяка от точките на Възложителя.

Изпълнявани дейности при провеждане на тестовете

За да отговори на изискванията на Възложителя за плавен преход при прехвърляне на 
предоставянето на комуникационните услуги от съществуващия доставчик, БТК ЕАД ще 
извърши следните дейности и поддейности:

Тестове на физическата свързаност:

Цел на теста ■“ да провери наличието на физическа свързаност между офисите на 
Възложителя и IP/MPLS мрежа на БТК ЕАД.
Критерии за успешно завършен тест -  наличност на физическа свързаност

Проверка на хардуерната конфигурация:

Цел на теста -  да провери съответствието на доставеното оборудване с 
Критерии за успешно завършен тест -  наличност на устройството в пълна 
окомплектовка съгласно документацията на производителя.

Системни тестове:

Цел на теста -  да провери работоспособността на доставеното оборудване. 
Критерии за успешно завършен тест -  в системните логове без наличие на 
съобщение за грешки.

Интеграционни тестове:
Цел на теста -  да провери мрежовата свързаност между тестваната та 
Централната точка на VPN мрежата.
Критерии за успешно завършен тест:

о Наличие на двупосочна комуникация - установява се чрез ICMP тес 
рутер предоставен от БТК ЕАД разположен в централен офис.

АА9
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Липса на загуба на пакети - установява се последователни 5000 ICMP 
пакета до рутер предоставен от БТК ЕАД разположен в централен офис. 
Очакван резултат -  0 загубени пакети.
Проверка на двупосочно времезакъснение - Тестване чрез ICMP пакети до 
рутер предоставен от БТК ЕАД разположен в централен офис. Очакван 
резултат -  двупосочно закъснение под 70 ms.

Функционални тестове в Централно Управление и отдалечените офиси на 
Възложителя;

С.

Цел на теста -  да се провери правилното функциониране и маршрутизиране на 
трафика, както на физическо, така и на логическо ниво.
Критерии за успешно завършен тест;

о Успешно маршрутизиране на трафика и наличие на двупосочна 
комуникация

Дейност по предотвратяване забавянето на изпълнението:

г

С оглед предприемане на мерки за преодоляване на риск от затруднена комуникация 
и/или липса на съдействие между страните Изпълнител/Възложител, БТК ЕАД е 
предвидила изпълнение на следните дейности и поддейности:

« Дейности по поддържане на център за управление на мрежата и услугите (ЦУМУ). 
С оглед това е въведен и се поддържа в експлоатация в денонощен режим на 
работа - национален номер за поддръжка (HelpDesk). Режимът на работа на 
HelpDesk е 24/7/365. С оглед осигуряване на работоспособността му, БТК ЕАД 
извършва дейности и метод на работа, при който са изградени и регламентирани 
отговорностите и задълженията и взаимовръзките с ЦУМУ на организационно и 
системно ниво. За целта е създаден вътрешноорганизационен процес, 
изпълнението на които се следи от подсистема внедрена от БТК ЕАД. Подсистемата 
следи изпълнението и управлението на заявките за повреди в мрежата, заявка за 
невъзможност за осъществяване на контакт с отговорно лице по договор, заявка 
за техническо съдействие и техните производни. Благодарение на нея имаме 
възможност да осъществим превенция върху заплахите описани по-горе и 
критичността им за настъпване на риск от затруднена комуникация и/или липса 
на съдействие между страните Изпълнител/Възложител. В тази връзка е 
предвидено изпълнение на поддейности от кореспондента адресиран в заявката. 
Той получава системна нотификация с поставен срок за реакция и обратна връзка, 
С тази мярка допълнително се намалява риска от затруднена комуникация и/или 
липса на съдействие между страните Изпълнител/Възложител.

® Допълнително е предвидено при необходимост от съдействие от екип на място, 
същият да бъде изпратен чрез генериране на задача към дежурен, регионално 
позициониран технически екип. Екипите по места са на разположение 24x7x365. 
Притежават напълно оборудван автомобил и са обезпечени с всички необходими 
инструменти и лични предпазни средства. Екипите по места са сертифицирани и 
с проведени специализирани обучения за отстраняване на повреди в мрез̂ ' ’ на 
БТК ЕАД и крайно клиентско оборудване. По този начин БТК ЕАД е в cbcrof ; да
осигури на свое разположение и на Възложителя екип/техническ*' ца,
осигуряващи техническа поддръжка по системата 24x7x365 HelpDesk, чг ето
е изграден още един възможен канал за комуникация. Това е така, п  л в
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получената заявка от техническия екип има информация за отговорните 
служители по договора с Възложителя от страна на БТК ЕАД.
Дейности по поддържане на отговорен търговски представител и негов пряк 
ръководител в контактната листа по сключен договор с Възложителя. За целта се 
извършват поддейности по обособяване на повече от един комуникационни 
канала: чрез гласово повикване на мобилен или стационарен номер, чрез адрес 
на електронна поща, чрез изпращане и или получаване на факс съобщение и чрез 
периодично организиране на срещи с определените от Възложителя отговорни 
служители от негова страна. С оглед минимизиране на възможността за 
настъпване на риск от затруднена комуникация и/или липса на съдействие между 
страните Изпълкител/Възложител, всяко от отговорните лица от страна на БТК 
ЕАД извършва поддейности свързани с пренасочване на всеки от четирите 
създадени комуникационни канали към този/тези на които е в състояние да 
приеме заявка от страна на служителите на Възложителя. Последното се извършва 
под условие за пренасочване на комуникационните канали от търговски 
представител към неговия пряк ръководител, в случаите при които първият не е 
обозначил изискуемото действие в срока за обратна връзка. Тази мярка 
допълнително намалява възможността за настъпване на риск от затруднена 
комуникация и/или липса на съдействие между страните Изпълнител/Възложител.

БТК ЕАД ще осигури възможност за плавен преход при прехвърляне на предоставянето 
на комуникационните услуги от съществуващия доставчик към своята комуникационна 
среда. За целта БТК ЕАД ще осигури непрекъснатост на услугата с изискваното качество.

БТК ЕАД предлага в техническата концепция план-график за тестване и прехвърляне, 
изграждане и тестване на линиите.При подписване на договор конкретните дати по план- 
график подлежат на уточняване с Възложителя, в зависимост от възможностите за достъп 
до обектите за свързаност, но без да се надвишава посочения от Възложителя 30 дневен 
срок.

План-график за тестване на линии.
За да отговори на изискванията на Възложителя за плавен преход при прехвърляне на 
предоставянето на комуникационните услуги, БТК ЕЩ  ще извърши следните дейности и 
поддейности за:

о Доставка на оборудването;
о Изграждане на физическата свързаност от технологична сграда на БТК ЕАД до 

всички офиси на Възложителя в гр, София и страната; 
о Инсталация и конфигурация на активно мрежово оборудване; 
о Конфигурация на логическата свързаност за всички офиси на Възложителя в гр.

София и страната; 
о Тестови и приемни изпитания;
о Подписване на приемо -  предавателни протоколи (при успешно преминаван^ .̂ча 

тестовете) и обобщен протокол.
Общ срок за предоставяне на услугите: 30 календарни дни
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2. Методология за реакция и отстраняване на проблеми п р и  изпълнение на 
поръчката

БТК ЕАД разполага с център за денонощна техническа поддръжка, осигуряващ 
непрекъснато обслужване в режим 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в 
годината.
За целта центърът за техническа поддръжка е разположен в собствена сграда на БТК 
ЕАД на адрес гр. София, ул. "Хайдушка поляна" № 8, специално проектирана за 
изпълняваните функции-дейности.
Изпълняваните от него дейности по поддръжката са:

• Управление на мрежи и услуги;
Наблюдение на мрежи, чрез визуализация на видеостена с размери 7x4 метра;

• Обезпечаване на сьрвърни платформи за наблюдение и управление на мрежи и 
услуги;

» Резервиране на основния Дейта център в резервен, разположен в гр. Каспичан;
' Поддържане на дедикирани линии за синхронна репликация на данните между 

основния и резервния Дейта център, гарантираща безотказност на системите за 
наблюдение и управление;

» Осигуряване на непрекъсваемо електрозахранване и работоспособност на Дейта 
центъра, чрез резервирано захранване, дизелгенератори, комуникационна 
свързаност и др.

Приложение A

Център за техническа поддръжка - ЦУМУ

Комуникационната свързаност на Центъра за техническа поддръжка е през незз'  ̂ 1ми 
кабелни трасета, като самият център е част от националната DWDM мрежа на Б К d X  
Последното гарантира най-висока степен на защита и резервираност.
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В центъра за техническа поддръжка на БТК ЕАД работят висококвалифицирани 
специалисти -  мрежови инженери. Работният процес на служителите на компанията е 
организиран в режим 24x7x365, които денонощно следят за качеството на 
предоставяните услуги и работоспособността на мрежата и изпълняват описаните по- 
долу подцейности:

« При констатиране на проблем се активира аларма, като се генерира Trouble Ticket, 
който се документира в специализирана сисгема за повреди "Tivoli". През нея 
всеки инцидент се насочва към отговорните екипи, като същевременно се отчитат 
времената на реакция и срока за отстраняване на инцидентите;

* Клиентските рекламации, които постъпват в "Tivoli" и се обработват съгласно 
категорията на проблема и нивата на ескалация;

• След отстраняване на проблема се затваря Trouble Ticket в "Tivoli".

Съществуват определени събития в мрежата, които не представляват отказ или 
неизправност в технически план, но разгледани във взаимната им зависимост са 
достоверен признак за потенциални проблеми и влошени параметри на предоставяните 
услуги - например атаки или възникнали проблеми с динамиката на маршрутизацията. 
Навременното известяване с определени автоматизирани системи на квалифициран 
и/или управленски персонал на доставчика за взаимнокорелирани събития в мрежата е 
възможност, заложена в управляващата система, която е развита, съобразно средствата 
за персонална комуникация в компанията. Тази информация е необходима на 
специалистите на БТК ЕАД, осигуряващи развитието и поддръжката на инфраструктурата 
на мрежата. За мониторинг се използва управляваща система HP OpenView Network Node 
Manager v,6, работеща върху HP UNIX на хардуерна платформа HP 9000, модел D390. 
Освен това, за диагностиката на мрежата и за обслужването на нейните абонати се 
използват системи, базирани на Cisco Resource Manager и Cisco Works 2000, които 
позволяват наблюдение на състоянието на устройствата в мрежата, лесна поддръжка, 
конфигуриране и отстраняване на повреди, както и автоматично изпълнение на рутинни 
задачи.
БТК ЕАД изпълнява дейности по разработка и внедряване на различни софтуерни 
приложения за отчитане на параметрите по стабилността и използваемостта на 
предлаганите услуги, отчетени на базата на Центьра за управление на мрежата и 
услугите, което представлява мониторинг на производителността на мрежата, включващ 
- оценка, анализ, проактивио известяване за проблеми, отстраняване на проблеми, 
графични отчети в реално време за определен период.
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Приложение A

Графики на натовареността в реално време на мрежата на БТК ЕАД

В Центъра за управление на мрежата и услугите (ЦУМУ) са инсталирани и използват 
следните хардуерни и софтуерни платформи, технически осигуряващи по-горе 
описаното;

* Дисковата подсистема HP SureStore Е Disk Array F;
Системи в кластърна конфигурация - HP 9000 L2000;
RISC-базирани UNIX машини HP 9000 A-Class servers;
Устройства за Балансиране на Натоварването -  Cisco Local Director;
Система за откриване на нарушители -  Cisco Secure IDS;
Софтуер за контрол и управление на Интернет услуги FireHunter;
Станция за управление HP Kayak ХМбОО;
Compaq Proliant DL380 с външен дисков масив.

Съгкс^о^ 3 Gi 3с)0
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Софтуерът, използван в мрежата, е специализиран и лицензиран, като се използват:
« Операционна система HP UX 10.20 и HP UX 11.0;
« Гама приложни софтуерни продукти;
• Специализирани средства за диагностика на мрежата и обслужване на абонатите 

- в това число HP Open View, Cisco Works 2000, Cisco Resource Manager;
• DORADO-RedCell -  средства за наблюдение и управление на мрежи;
• RedHat Linux Advanced Server;
« Trend Micro - антивирусен софтуер -  VirusWall;
» Checkpoint - средства за мрежова защита.

Подробно описание на ползваната мрежа, структурни схеми и технология на 
обслужването е предоставено по-горе и има налична информация в предходните точки.

Поддръжа 7x24x365
БТК ЕАД ще предостави поддръжка на предоставяните на Възложителя услуги в режим 
7x24x365.
За тази цел БТК ЕАД изпълнява следните дейности по:

9 Техническа поддръжка 7x24x365;
* Helpdesk (дежурство за помощ);
« Работеща trouble ticket (съобщение за проблеми) система;
• Ясна схема за реакция и своевременно отстраняване на възникнали проблеми.

Като подейности на БТК ЕАД, 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. Неавтоматизиоано - чрез средствата за комуникация с клиентите:

• телефон - Възложителят се обажда на телефона на Helpdesk, 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 -  Възложителят 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 - Възложителят изпраща оплакването си по електронна поща на адрес 
на HelpDesk - helpdesk@vivacom.bg. 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 извършг'-' в 
работно време от инженер по поддръжка на мрежата, а в извънработно -  от деу 
инженер, който при необходимост може да се консултира с инженер по поддръ' j ь' 
мрежата. При необходимост може да получи съдействие от съответния De ate','; 
engineer, който отговаря за имплементацията на цялостното решение. След констат Зс’ >
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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.

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 инженера, приел проблема 
и се разпределят по приоритети както следва:

; Пр^рЙТ^И^йЩ
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 (не включва линиите
за достъп до мрежата) и липса на възможност за алтернативно
маршрутизиране
Неработещ сървър
Отпадане на международна връзка

Приоритет 2 Отпадане на мрежова връзка без да се нарушава предоставянето на 
услуги
Прекъсване на връзката на клиент към мрежата (не включва линиите 
за достъп до мрежата) и наличие на възможност за алтернативно 
маршрутизиране
Прекъсване на резервната връзка

Приоритет 3 Влошено качество на комуникацията (не включва линиите за достъп 
до мрежата)
Забавен отговор или големи закъснения (не включва линиите за 
достъп до мрежата)

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

/(1G
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Работа по решаване или ескалиоане на проблем
При работа по регистриран проблем в процеса на неговото отстраняване, в зависимост 
от приоритета на проблема, се спазват следните срокове:
Срокове за решаване на проблема при различните нива на ескалация:

^Контакт|;Ш^ЩШ Максимално; 
ЩШвреме 
триоритет 1,.:

ЛМ а кей май но'' 
време'■ ' 

Приоритет 2 .
Ниво 1
(Супервайзор
NOC)

02 9331 133
SuDervisor-nsoc(avivacom.ba

1 час 2 часа

Ниво 2 
(Ръководител 
отдел NOC)

02 9331 114
Nede!cho.Nedelchev{q)vivacom.ba

2 часа 4 часа

Ниво 3 
(Мениджър NOC)

02 9331 113
rumen. buchkov(S)vivacom, bo

3 часа 6 часа

Ниво 4 (Старши 
мениджър ЦУМУ)

02 9331 101
nikolavJ.aavrilov(a)vivacom,ba

4 часа 8 часа

При надвишаване времето за отстраняване на проблем от съответното ниво, той се 
ескалира на следващото по-високо.

Информиране на клиентите
Оперативно -  диспечерската служба на БТК ЕАД е длъжна да информира Възложителя с 
регистриран проблем за текущия му статус по схема както следва:
Време за информиране на Възложителя:

V П риор и-гетЖ ^рЩ ) Ш хПървоначалвнЩ ^ 
v.craTyc [вЛрамкитс! на: v на|во^иГЙрШШ|

Приоритет 1 незабавно 1 час
Приоритет 2 1 час 2 часа
Приоритет 3 2 часа 4 часа
Приоритет 4 4 часа В зависимост от проблема

Закриване на проблем
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;
а) MTTReact -  времето от възникване на проблема до неговото регистриране.
б) MTTRestore -  времето от възникване на проблема до неговото решаване. В зависим? чТ 
от приоритетите се прилагат и различни времена (MTTR) за решаване на възник^ /I 
проблеми.

X
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БТК ЕАД е планирала дейност по изпълнение на процедура за приемане и обработване 
на заявки за инциденти и регистрацията им в системата Tivoli, включваща следните 
сгьпки/етапа:

Представител на Възложителя може да се свърже на единната точка за контакт с 
национален номер 0800 10130, e-mail: vip helodesk@vivacQm.bQ с информация за 
проблема. Възможно е също от името на клиента да се обади контактна точка от 
страна на БТК ЕАД с предоставяне на телефон за контакти с Възложителя (на 
адреса на услугата) и детайлна информация за проблема. В случай, че 
представител на Възложителя се обади на 121 във връзка с технически проблем, 
той бива пренасочен към VIP Helpdesk,
Служител от VIP Helpdesk идентифицира Възложителя чрез името му, типа услуга 
с нейният идентификационен номер и/или адрес. Записва име и телефон за 
контакт на заявителя, като след това извършва първоначална диагностика на 
проблема.
В случай, че е установен проблем в мрежата на БТК ЕАД, служител VIP Helpdesk 
регистрира повредата в системата за ТТ (Trouble Ticket) - Tivoli.
Ако повредата не може да бъде отстранена от VIP Helpdesk, тя се насочва за 
отстраняване към определена работна група от Експлоатация и Поддръжка на 
Мрежата, в зависимост от характера й и със съответния приоритет.
В случай, че диагностиката показва, че повредата не е в мрежата на БТК ЕАД, 
служител VIP Helpdesk уведомява представителя на Възложителя за проверка на 
оборудването/мрежата с искане за обратна връзка, в случай че проблемът 
продължава. При повторно обаждане от страна на Възложителя, служител VIP 
Helpdesk регистрира заявка в Tivoli за демонстрация на услугата.
Съответното звено от дирекция Експлоатация и Поддръжка на Мрежата извършва 
първоначална диагностика на заявената повреда и оценка на необходимото време 
за отстраняването й.
До 45 минути след получаването на заявката, служител дирекция Експлоатация и 
Поддръжка на Мрежата извършва първоначална диагностика и попълва в Tivoli 
подробна информация относно статуса на проблема и приблизителното време до 
отстраняването му (ако не е бил отстранен през това време). След изтичане на 
този срок, при липса на обратна връзка VIP Helpdesk изпраща е-мейл до 
определената ескалационна точка.
След получаване на обратна връзка от Експлоатация и Поддръжка на Мрежата, 
служител VIP Helpdesk се свързва с представителя на Възложителя и го 
информира за прогреса по отстраняването на проблема.
Съответното звено от дирекция Експлоатация и Поддръжка на Мрежата 
предприема необходимите действия за отстраняване на повредата, спазвайки 
определените срокове, заложени в Споразумението за ниво на обслужване (SLA). 
В зависимост от системно конфигурираните срокове и нива за ескалация, при 
необходимост Tivoli изпраща нотификации до отговорните лица.
След успешно приключване на работата по заявката, служител Експлоатация и 
Поддръжка на Мрежата променя статуса на й на "Resolved".
Служител VIP Helpdesk потвърждава съвместно с представител на Възложителя 
отстраняването на повредата и приключва заявката в Tivoli (със статус „Close").
В случай, че според клиента проблемът все още е налице, служител VIP Helpc’/̂ '̂ ik 
връща повредата към Експлоатация и Поддръжка на Мрежата за отстраняван-

А ^
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Проблемни тикети във връзка с повреди на VIP клиенти се създават в ИС Tivoli от Центъра 
за управление на мрежата и услугите (ЦУМУ), в случаите на:

•» Необходимост от действия на дирекция различна от Експлоатация и Поддръжка 
на Мрежата за намиране на трайно решение за разрешаване на проблема; 
Проактивна дейност за избягване на повтарящи се повреди за VIP клиенти.

Като част от техническата концепция, БТК ЕАД е предвидила поддейност по 
изпълнението на сроковете поставени от Възложителя за реакция и отстраняване на 
проблеми свързани както с мрежата, така и с поддръжката на предложеното активно 
оборудване. При неизпълнение на посоченото време през което ползването на услугите 
е било невъзможно, поради причини за които БТК ЕАД носи изключителна отговорност 
(повреди по мрежата, оборудването или нарушаване на качеството на предоставените 
услуги), месечния абонамент се намалява с процент неустойка посочен в SLA. Тези 
причини изключват случаите в които услугите не могат да бъдат предоставени поради 
вреди, негодност или неправилно използване на предоставеното активно оборудване от 
страна на Възложителя. Във връзка с това Възложителя трябва да осигури подходящи 
условия за инсталиране и експлоатация на това оборудване, съответстващи на 
гаранционните условия от производителя. Тези условия включват:

» Осигуряване на подходящо помещение (rack);
• Стабилно електрозахранване отговарящо на българските стандарти със 

подсигуряване на автоматича резервираност -  през UPS;
« Климатизация и вентилация -  поддържане на постоянна температура от 18 - 21°С, 

влажност 60% и запрашеност под 25mg/m3;
® Системи за охрана, аларма и наблюдение.

3. Комуникация във връзка с изпълнение на поръчката
За осигуряване на изпълнението на поръчката Възложителят ще кореспондира 
единствено и само с БТК ЕАД по въпроси, касаещи административни, технически и 
финансови въпроси.
За целта БТК е извършила дейност по определяне на 2 контактни точки:
За админи /ра 1вни и финансови въпроси: Цветелина Иванова, Телефон:

Мобилен телефон: +359878400161, E-mail:
^vivacom.Ьа

л .

+35929494S 19

\ ■'/

сВеселин 
Мениджър Тър̂

)В,
упълномощен представител на

Изпълнителния директор на БТК ЕАД - Атанас Илиев Добрев

гр. София,
06.02.2019 г.
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ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ

За изпълнение на поръчката Българска телекомуникационна компания ЕАД 
(БТК ЕАД) ще използва следните технологии и мрежи:

1. Оптична кабелна мрежа DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) на 
Българска телекомуникационна компания ЕАД (БТК ЕАД)

Българска телекомуникационна компания ЕАД (БТК ЕАД) извършва дейности по 
опериране с оптична кабелна мрежа с национално покритие на територията на България, 
изградена в собствена канална мрежа. Всички мрежи на БТК ЕАД, чрез които ще бъдат 
предоставени услугите, обект на поръчката на Възложителя, са под административно и 
техническо управление на БТК ЕАД,

За целта БТК ЕАД е предвидила изпълнението на следните дейности с поддейности: 
Дейност по техническо обезпечаване на покритие на територията на страната с:

« Точки на присъствие - MAN в над 200 града, IP/MPLS (РоР) в над 54 града и xDSL 
(Access) в 280 населени места в страната;
> Като поддейност БТК ЕАД е осигурила кабелна свързаност за достъп с 

използване на FTTx, PON, RLAN и други съвременни технологии.
• Изградена оптична мрежа с дължина над 8351 км, от които над 7477 км. 

междуселищна част и 874 км. селищна, т.е. последна миля. Рингова топология на 
национално и градско ниво.
> Като поддейност БТК ЕАД уплътнява до 32 дължини на вълната през едно 

оптично трасе с цел увеличаване на пропусквателната способност на мрежата.
* IP мрежа и мрежи за пренос на данни с национално покритие.

Като поддейност БТК ЕАД извършва регулярна профилактика на мрежата с цел 
повишаване на производителността и стабилността и.

Дейност по осигуряване на свързаност на мрежата на БТК ЕАД с над 45 международни 
телекомуникационни оператора, включително и 28 европейски страни.
Дейност по осигуряване на Междуградската свързаност през различни по характер и 
параметри преносни среди - DWDM, STM, Nx2 Mbps цифрови линии, радиорелейни линии 
и др. Топологията на мрежата е пригодена за осигуряване на основните графични потоци 
в България.
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Оптична кабелна мрежа на БТК ЕАД

О

За предоставяне на високонадеждни услуги за пренос на данни и глас върху оптичната 
си мрежа, БТК ЕАД е предвидила изпълнението на дейности по изграждане на DWDM 
мрежа, поддържаща всички преносни технологии на пренос от типа Fiber Channel, MPLS 
и Ethernet пренос. Високата надеждност на услугите на БТК ЕАД е обезпечено от една 
страна при технологичното с проектирането и още на ниво дизайн, управлението и 
трафично инженерство чрез внедряване на многослоен модел, гарантиращ предоставяне 
на услугите с гарантирано качество, ефективно управление и разширение.

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. ,,
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Гип/Слой Брои на 
точки Преносна мреж . Описание Т

DWDM FO layer 50
;

Dark T ib e r “'' lOOGbps, 
lOGbps, 2,5 Gbps, Ф  
lambdas

Два пръстена -  Източен и ' 
Западен

. ■ ■■•V
HRMC layer • • 
CHigh7 /  
Performance i

Core Layer

1

До lOOGbps въ*рху 
bwDM
id  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'.- -;:1
2;5 Gbps, lOGbps и 
lOOGbps, върху DWDM 
мрежа. Топология 
двойна звезда

В^бластните градове, н

Service; 
layer " ' . 82 IP/MPLS за услуги .• 

10/100/1000 Mbps

Градове ;с изградени 
Ethernet MAN мрежи, 
поддържащи клиентски' 
портове със скорости до 1 
Gbps"

MetroT '̂ ' "  - 
aggregation 2̂63

Metro"̂  Ethernet мрежа за "* 
услуги 10/100/1000
йМЬрЗ; ,, С =

Поддържани скорости до 
IGbps
:Т-....

Access j aye r '

Над 1135 ADSL" 
сайта в 432 v 
града. Над 
800 000
абонати с ПТВ ' 
достъп
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слоевете и предостави 
на услуги дой00 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:

i" Удовлетворяване на нарастващите трафични нужди -  възможност за 80 канала със 
lOOGb/s кохерентна технология;

> 50 локации в 50 града на страната с възможност за предоставяне преносни услуг '̂ 
ji- Гъвкава защита и прерутиране на трафика;
г Multi-degree ROADM with colorless and directionless Add/Drop за гарантир' г 

бързо провизиране и прерутиране на трафика
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Приложение Б

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).
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Топология на националната DWDM оптична мрежа на БТК ЕАД

Комуникационната свързаност до офисите на Възложителя е изцяло на базата на 
цифрова преносна среда, което гарантира изпълнение на поставените в техническото 
задание изисквания. Резервираността на основните линии за достъп се извършва чрез 
изграждане на отделен комуникационен канал и терминирането му към порт на опорен 
маршрутизатор във всеки РоР и използване на динамичен протокол. В случай на отпадане 
на трасе, автоматично се премаршрутизира (fast reroute) през MPLS мрежата. БТК ЕАД 
има възможност да осигури при пиково натоварване на клиентски портове от IP VPN 
мрежата, процентно увеличаване на капацитета, при наличие на свободен (незает) такъв 
и дефиниране на гъвкави потребителски портове.

2. Описание на МАН мрвжа> която БТК ЕАД използва за предоставяне на 
услугите от обхвата на поръчката

БТК ЕАД разполага и оперира със селищна оптична MAN (Metropolitan Area Network) 
мрежа, отговаряща на изискванията на международните стандарти за Ethernet на 
територията на всички областни градове. MAN мрежата на компанията предоставя 
възможност за избор на IP адресно пространство, начин на маршрутизиране, метод за 
наблюдение и приоритет на управление съгласно изискванията на Възложителя.
За целта БТК ЕАД е изпълнила следните дейности с цел предоставяне на услуги пр; 
селищна оптична мрежа (MAN) на територията на всички областни и по-големи насел-̂ '' 
места, като дейности по:
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Приложение Б

Изграждане на инфраструктура за предоставяне на свързаност до MAN 
(Metropolitan Area Network) мрежа и свързаните с това поддейности за:
- използване на FTTx и PoN мрежи и технологии за достъп и предоставяне на 
услуги за крайни клиенти.
- Изграждане и поддържане на оптична свързаност, базирана на CWDM (Coarse 
wavelength division multiplexing) технология.
Имплементация, конфигурация и поддръжка на технология за международни 
стандарти за Ethernet и свързаните с това поддейности:
- Изготвяне и имплементация на темплейти за конфигурация на услуги до 10 Mbps;
- Изготвяне и имплементация на темплейти за конфигурация на услуги до lOGbps;
- Актуализация на предоставените услуги в паспортизиращите системи с 
индивидуални записи за всяка от предоставената услуга.
Изграждане, поддържане и наблюдение на инфраструктура за предоставяне на 
свързаност до MAN (Metropolitan Area Network) мрежа:
“ Дейности по анализиране на мрежовото натоварване;
- Дейности по охрана на каналната мрежа на БТК ЕАД.

Топология на MAN мрежата на БТК ЕАД в страната

На локално ниво във всеки областен град и по-голямо населено място БТК ЕАД извършва 
дейности по експлоатация и поддръжка на високоскоростна оптична преносна среда 
Metropolitan Area Network (MAN).
По този начин се осигурява високоскоростна връзка до 10 Gbps за пренос на данни, глас 
и видео от тип точка до точка или точка до много точки на територията на дадено 
населено място.

MAN достъп със скорости - IGbps, 100Mbps, 10Mbps и 2Mbps;
« MAN L2 Ethernet VPN услуги от типа "point-to-point" и "point-to-multipoint'
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Приложение Б

Метрополитен мрежите играят свързващото звено между локалните мрежи за данни 
(LAN) и глобалните такива (WAN). Те се характеризират с относително високи скорости 
на предаване на данни, подобни и съизмерими с тази на LAN, но на по-големи 
разстояния, подобно на WAN. MAN мрежите поддържат широк спектър от услуги, 
протоколи и видове трафик, което определя и изискванията към тях ~ гъвкаво и 
скалируемо управление и висока сигурност. По своята същност услугата градска Ethernet 
мрежа, представлява Layer2 пренос чрез използване на технологията Ethernet, което 
позволява преноса, както и достъпа до мрежата, да се осъществят чрез една технология. 
В мрежата се поддържа качество на услугите (QoS) базирано на стандарта IEEE802.1P 
клас услуги (CoS). Максималният Frame пренасян през мрежата е 1546 байта.

С

г ■

Съобразявайки се с нуждите на Възложителя, БТК ЕАД осигурява възможност да 
осъществи преноса на трафик чрез един от следните начини:
- пренос на стандартни Ethernet рамки с добавяне на един идентификатор (tag) за VLAN 
(съгласно IEEE802.1Q).
- пренос на Ethernet рамки с по-голяма от стандартната големина, с добавяне на повече 
от един tag (Q-in-Q).
В зависимост от това решение, съществуват следните видове портове и режими на работа 
в MAN мрежата на БТК ЕАД;

• Access: точката за достъп участва само в един VLAN. Към такъв порт може да бъдат 
свързани всички устройства поддържащи Ethernet стандарта -  HUB, Switch, 
Server, PC и др.

• Trunk: точката за достъп може да участва в множество виртуални локални мрежи 
(VLANs). Използва се протокола за връзка/енкапсулация - IEEE 802.1Q. Всяка 
виртуална мрежа има уникален идентификатор -  VLAN-id. Клиентското 
оборудване (СРЕ) трябва да може да поддържа този стандарт.

• QinQ: Към клиентският трафик се добавя VLAN-id етикет, т.е. тагва се при 
влизането му в мрежата, като не се гледа дали той вече е бил тагнат или не (т.е. 
дали има етикет по протокол IEEE802.1q). По този начин през мрежата на БТК ЕАД 
може да се пренасят повече от един VLAN-id на клиента, като се използва само 
един VLAN-id идентификатор от нашата мрежа.

Характеристики на услугата MAN (Metropolitan Area Network):
• Използва се добре познатия и широко разпространен Ethernet протокол;
• Изключително лесно изграждане на свързаност между клиенти със съществуващ 

достъп до MAN;
• Високата сигурност на предлаганите услуги в MAN, се гарантира от рингова 

топология на локалните мрежи;
• Високоскоростна връзка от (от 2 Mbps до 8 Mbps през медна инфраструктураи от 

10Mbps до IGbps през оптична преносна среда) за пренос на данни, глас и видео*
• През един порт за достъп може да се конфигурират една или повече логичех. 

връзки;
» Свързаност тип "Точка-Точка" и "Точка-Много точки";
• Гъвкавост на предлаганата услуга -  лесна промяна на параметрите на усл . < ч-
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Приложение Б

скорост и физическа топология, посредством логическа конфигурация; 
Възможност за отдалечен достъп до MAN мрежата за дестииации в близост до 
територията на града;
Управлението и наблюдението на мрежата е 24x7x365.
Постигната наличност на услугите от 99.86%.

Q

Ethernet стандарти поддържани от мрежата на БТК ЕАД:
» 802.3i 10BASET 10 Mbit/s (1.25 MB/s) по усукана двойка;
« 802.3U 100BASETX, 100BASET4, 100BASEFX Fast Ethernet на 100 Mbit/s (12.5 MB/s)

w/autonegotiation;
« 802.Зх Пълен дуплекс и управление на потока сигнални съобщения;
* 802.3z 1000BASEX Gbit/s Ethernet върху оптичен кабел 1 Gbit/s (125 MB/s);
« 802.ЗаЬ 1000BASET Gbit/s Ethernet върху усукана двойка 1 Gbit/s (125 MB/s).

Q

БТК ЕАД ще предоставя наземна свързаност чрез MAN мрежите си от точка до точка и от 
точка до много точки с посочване на типа порт, брой на VLAN-те и скорости на достъп и 
на пренос.
За целта БТК ЕАД е предвидила изпълнението на следните дейности с поддейности:

« Дейности и процеси по предоставяне/изграждане и поддържане на 
комуникационна свързаност до MAN мрежите по места със заявени 
капацитети/скорости по Списък към Техническите изисквания;

Като поддейност БТК ЕАД е предвидено използване и поддържане на 
собствена канална мрежа, през която се изграждат съответните кабелни 
трасета.

* Дейности по изготвяне и имплементираие на конфигурационни темплейти за 
конфигуриране, инсталиране и поддръжка на необходимото мрежово оборудване: 
- При оптична кабелна свързаност - менажируеми медия конвертори WizLAN WLM- 
220 .

Като поддейност БТК ЕАД е осигурила избор, доставка и гаранционна 
поддръжка на необходимото активно мрежово оборудване за предоставяне на 
услугите.

• Конфигуриране, управление и поддръжка на логическа свързаност (VLAN id) за 
всеки офис на Възложителя, посочени в Списък към Техническите изисквания.

Като поддейност е предвидено да се извършват преконфигурации при 
необходимост чрез отдалечен достъп и съхраняване на направените 
конфигурации с цел възстановяването им.

За осигуряване на описаните по-горе дейности БТК ЕАД е осигурила свои ресурси и 
технологии. БТК ЕАД гарантира сигурността на физическата свързаност, като всички 
трасета до Възложителя са положени в канална мрегжа (каналната инфраструктура), 
съставена от PVC тръби с размери ф75 мм и ф110 мм и кабелни шахти с един или повече, 
капака. Вторичното уплътнение на PVC тръбите се извършва посредством НОРЕ тръби 
външни размери от ф35 до ф50.
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Приложение Б
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БТК ЕАД е предвидила извършването на поддейности по контрол и управление на 
достъпа до технологичните сгради и канална мрежа на БТК ЕАД, който е ограничен 
(планиран или авариен). Дейностите се контролират от дедикирани екипи 24/7 от ЦУМУ 
(Център за управление на мрежата и услугите) и се осигуряват посредством системи за 
контрол:

» Система за охрана и контрол на достъпа до каналната мрежа -  СОКД1 и СОКД2- 
за връзката между датчиците, монтирани на капаците на шахтите и мрежовите 
елементи. За целта се използват медни чифтове;

• Система за мониторинг и контрол съобщителни кабели - External Alarm monitoring 
- за контрол на целостта на кабелните линии се използват медни чифтове;

“ Контрол на достъпа до технически помещения с телекомуникационно оборудване 
посредством картов достъп и видеонаблюдение.

3. SDH телекомуникационна мрежа, изградена в ъ р х у  оптичен пренос
Освен покритие на национално ниво с оптична кабелна мрежа БТК ЕАД разполага с най- 
добре развита в България синхронна мрежа за предаване на данни и глас базирана на 
SDH технология. Мрежата поддържа STM-1, STM-4, STM-16 и STM-64 канали.
За извършване на описаните по-горе дейности и поддейности БТК ЕАД използва следните 
технологии и ресурси:

* Дедикирани специалисти от Център за управление на Мрежата. Общ брой 
специалисти 50.

* Специалисти за работа на терен, разпределени в регионална структура, 
позволяваща поддръжка на инфраструктурата и услугите в режим 24x7x365,

» ГТ системи за паспортизация, ордери и обслужване на рекламациите:
- Siebel
- DISP
- Tivoli
- Network Performance

n
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4. Описание на ползваната национална MPLS (Multi-protocoi Label Switching  ̂
базирана мрежа ползвана от БТК ЕАД за предоставяне на услугите от 
обхвата на поръчката

За предоставяне на услуги (данни, глас, интернет и др. тип трафик) на национално ниво 
БТК ЕАД е предвидила изпълнението на следните дейности:

* Използване на собствена мрежа от следващо поколение;
* Най-съвременни технологии за предаване на данни;
* Активно мрежово оборудване от водещи производители -  Alcatel, Huawei, CISCO 

Systems и др.;
* 24x7x365 денонощна поддръжка от национален Център за управление на мрежата 

и услугите и Хелп Деск система.
* Постигната наличност на услугите от 99.99%

Напълно управляемата IP мрежа на компанията позволява на БТК ЕАД да приложи и 
поддържа фиксирани параметри на предлаганите IP услуги, с което да осигури на 
клиентите възможността да ползват пълната гама от мрежови IP приложения, както 
ефективното и управление и разширение.
MPLS позволява прилагането на QoS (Quality of Service) c цел приоритизация ^' 
различните видове трафик в зависимост от степента на неговата значимост, с което г ’ 
осигурява едновременната работата на приложения в реално време (real tim 
voice/video traffic) и non-real time приложения (file transfers, Internet browsing, '

/.Т/I
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Приложение Б

Разделянето на потребителските типове трафици е в три основни категории:
« Real Time (Voice/Video) -  100% гарантирана скорост на преноса, с най-висок 

приоритет на IP пакетите маркирани с този клас в клиентската IPVPN мрежа). 
Подходящ за приложения, изискващи комуникация в реално време, като глас и 
видео.

» Business Data -  100% гарантирана скорост, с по-нисък приоритет на IP пакетите 
в сравнение с Real Time пакетите в клиентската IPVPN мрежа. Подходящ за 
критични за бизнеса приложения.

• Standard Data (Best effort) -  100% гарантирана скорост на преноса без 
приоритизация на IP пакетите в клиентската IP VPN мрежа. Подходящ клас на 
приоритизация за всеки тип IP пренос некритичен на времезакъснения.

На базата на комбинация от посочените мрежови категории трафик се изготвя 
потребителски профил и се предлагат следните стандартни типове VPN портове:

* Централен IP VPN порт -  конфигурира се към централния офис на клиента;
Economy порт - подходящ за клиенти, които не използват критични бизнес 
приложения (категория трафик Best Effort). Конфигурира се към отдалечени 
офиси;

« Best порт -  подходящ за пренос на трафик в реално време и критични бизнес 
приложения (категории трафик Real Time, Business Data или комбинация от 
двете). Конфигурира се към отдалечени офиси.

Характеристики и възможности:
■S' Предоставяне на услуги тип L2 и L3 VPN;
« Пренос на глас от Next Generation Voice платформата на БТК ЕАД; 
« Преносни услуги за Интернет с висок капацитет;
« Преносни услуги за видео приложения.
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Приложение Б

Услугата IP VPN е реализирана на базата на label-switching технология на Cisco Systems 
и Juniper, която представлява Multiprotocol Label Switching (MPLS) стандарта на Internet 
Engineering Task Force (IETF). MPLS обединява в едно предимствата на layer 3 routing и 
layer 2 switching. Технологията MPLS позволява прилагането на QoS no отношение на 
клиентите с цел приоритизация на различните видове трафик в техните мрежи и степента 
на значимост на различните типове трафик за всеки един конкретен клиент. Осигурява 
се едновременната работата на приложения в реално време (real time - volce/video traffic) 
и non-real time приложения (file transfers, www, e-mail). IP MPLS опорната мрежа на БТК 
ЕАД поддържа двуйерархичен модел. Тя се състои от Core част и Edge част. Пример за 
такава топология е даден на следващата фигура.

VPN-Aware Network Routing Architecture
fBGP

IGP (e.g, O S P F )  / 
LDP e B G P /O S P F

statIc/RIP

1. Se rv ice  P ro v ide r  Network  
uses  an IGP like O S P F  to 
ex change  lo ca l  Info

2. Cu& tom er Edge  (CE)  & 
P ro v ide r  Edge  (PE)  ex change  
routing info (IP) v ia E -B G P  or 
stat ic  rou tes

3. PE  ex change  VPN  routing 
Info and labe l b in d in g s  (VPN* 
IP) v ia  l -BGP

4. Labe l  D is t r ibu t ion  P ro t o c o l  
is used to bind labe ls  to rou tes  
in the core

u s to m a rŜ.■

VPN-Aware мрежова архитектура

Технологичните центрове на БТК ЕАД се базират на съвременно и високопроизводително 
оборудване, производство на доказани водещи фирми-производители. Центровете на 
тази мрежа са разположени съответно в градовете София, В. Търново, Пловдив, Варна, 
Бургас, Стара Загора, Русе и др. Edge частта е разположена в останалите областни 
центрове и някои по-малки населени места, като към нея е свързана мрежата за достъп 
към клиентското оборудване (Access).
Всички връзки в мрежата на БТК ЕАД са изградени на базата на междуселищни оптични 
трасета, като топологията на мрежата е напълно свързана и/или двойно свързана и е 
подсигурена изцяло с алтернативни маршрути между всички свои възли (core и edge). 
Връзките към всеки един от основните възли са двойно резервирани, което гарантира 
максимална надеждност на работа на мрежата и високия процент на достъпност на 
всички услуги, над 99,99%, предлагани върху нея.
Във всички възли на мрежата, БТК ЕАД използва високопроизводителни маршрутизаторк 
от водещите производители, което позволява използване на най-съвременг  ̂
телекомуникационни технологии при предоставяне на услуги. Двойната свързанос.' / 
основните възли осигурява алтернативност на маршрутите и резервиране с цел нал ;■ 
на безотказност на услугите. Маршрутизацията в интелигентната IP мрежа се упраь ;г

% . . /5/
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Приложение Б

от йерархични протоколи за маршрутизиране, така че не се налага никаква намеса при 
евентуално временно отпадане на отделна магистрална връзка.
БТК ЕАД осъществява постоянен мониторинг на използваемостта на транзитните 
връзките на мрежата си и при средно-дневно натоварване, превишаващо 60% от 
капацитета на дадена линия, започва незабавна процедура за увеличаването му. Във 
всички опорни и агрегиращи маршрутизатори се конфигурира вътрешен динамичен 
маршрутизиращ протокол. Маршрутизаторите за доспзп също са конфигурирани с такъв 
маршрутизиращ протокол към съответния агрегиращ маршрутизатор, с което се улеснява 
конфигурацията на схемата за резервиране на връзките.

Характеристики:
» Висока степен на наличност на услугите;
« Гъвкавост на скоростта на достъп за IP VPN терминални портове;
• Две възможности за обмен на маршрутизираща информация (рутинг) -• статичен 

или динамичен (BGP/OSPF);
* Възможност за ползване на частни или публични IP адреси в IP VPN мрежата на 

клиента;
« Достъпност на услугата в повече от 300 града в над 50 държави в света.

За реализация на предлаганото решение, БТК ЕАД е предвидила изпълнението на 
следните дейности по;

* Изграждане и конфигурация на физическа и логическа свързаност на Централно 
Управление на Възложителя;

* Изграждане и конфигуриране на физическа и логическа свързаност на 
териториални офиси на възложителя.

Описаните по-горе дейности включват следните поддейности:
Предоставяне и поддържане на наземна кабелна мрежа със следните симетрични и 
напълно гарантирани скорости на физическата свързаност към MAN мрежата на БТК ЕАД: 

1 Gbps с параметри: метод на предаване -  Full duplex, вид на порта -  Trunk, 
оптичен интерфейс (?v=1310nm, SMF, GE SFP), IEEE 802.3z, Gigabit Ethernet.
100 Mbps c параметри c параметри: метод на предаване -  Full Duplex, вид на порта 
- Access, интерфейс към клиентското оборудване -  LAN /RJ45, Ethernet protocol. 

Изграждане на IP VPN свързаност по така предлаганата физическа среда, като достъпът 
до VPN-a ще се осъществява чрез логическа връзка (VLAN) от всяка точка в съответното 
населено място до РоР на БТК ЕАД.

Осигуряване на възможност за лесно увеличаване на скорости и гъвкаво добавяне на 
нови точки, посочени от Възложителя към изградената мрежа без това да се отрази върху 
непрекъсваемостта на услугата и работоспособността на клиентската мрежа.

БТК ЕАД разполага с IP MPLS (L2/L3) (Multiprotocol Label Switching (Layer 2/Layer 3) мре> 
за пренос на данни на територията на цялата страна, която да разполага с алтернати- 
маршрути между всички опорни възли на Възложителя.

ac ii-л =1
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Приложение Б
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5. Отказоустойчивост на Core мрежата.
БТК ЕАД изпълнява дейност за осигуряване на отказоустойчивост на MAN и MPLS, която 
се реализира чрез пълно дублиране на всички компоненти, и свързване в mesh и 
пръстенови топологии. Маршрутизаторите имат по два комутиращи модула, по две 
захранвания, по два управляващи модула. Отделно имаме по два маршрутизатора на 
всяка точка, закачени към два комутатора - всеки към всеки. Edge участъците на 
мрежата са градските МАН-ове на БТК ЕАД, които се състоят от високоустойчиви 
комутатори, свързани в пръстенова топология. Като поддейност при изпълнение на 
техническата концепция, комуникацията между мрежата на Възложителя и МАН мрежата 
на БТК ЕАД ще се изгради чрез цифрова преносна среда, с използване на различни 
трасета, свързани към различни комутатори от МАН мрежата. Така при отпадане на 
кабел, или комутатор, или единично устройство, захранване или където и да е, няма да 
се загуби свързаността.
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В Core мрежата се използва I5-IS за маршрутизиращ протокол, който е конфигуриран и 
реализира изключително бързо премаршрутизиране при отпадане на връзка (под 50 
милисекунди). DWDM преносната мрежа е също дублирана, и на ниво DWDM има 
реализирана отказоустойчивост (превключване под 50мс). В мрежата има реализиран 
национален MPLS пренос и MPLS ТЕ, който подсигурява превключване под 50 мс във 
всички случаи, когато по-долния слой не се е справил с проблема преди това. Както се 
вижда от графиката на свързаността, всичките преноси са реализирани през множество 
различни физически трасета. Това е единствената телекомски тип преносна мрежа при 
която отказоустойчивостта е над 99,99%.

• DWDM възли имат наличност от 99,99%, което е еквивалентно на 20 мин от 
прекъсване на година.

• IP / MPLS рутери имат наличност от 99,99%, което е еквивалентно на 20 минути 
от прекъсване на година.

• Последна миля до клиент има наличност на 99,9%.

БТК ЕАД изпълнява дейност за следене на тези параметри на мрежата посредством 
използването HP Network Node Manager (NNMi) система за наблюдение, мониторинг и 
мениджмънт на мрежата със възможности за изготвяне на статистика, справки, която 
притежава следната функционалност:

» Auto discovery of Network Elements
• Incident Management:

o Centralized Status Polling 
o SNMP traps collector

• Threshold Management:
o High/Low Thresholds 
o Baseline Thresholds

• Performance Statistics (Graphs) : iSPI for Metrics
• Performance Reports:

o Customization (topology, options, time, formats) 
o Scheduling

« Inventory
• Quality Assurance (IPSLA configuration and presentation): iSPI for QA
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• Netflow collector (Traffic Analysis) -  supports any version of Netflow, i.e. 9, 10 : iSPI 
for Traffic

• MPLS discovery : iSPI for MPLS

Приложение Б

Обхват на HP NNMi системата (39900 managed elements; 128000 interfaces);

• MAN Мрежови елементи (CISCO)
« MMAD Мрежови елементи (Nokia , HUAWEI)
» IP CORE (NOKIA) 
o IPSLA инфраструктура 
« MAN CPEs (HUAWEI )
• Internet Node (CISCO)
. FTTB AGG
« FTTB ACC
• ADSL (Ericsson)
• Mobile (all manageable switches/routers/FWs)
• IPTV/DTH Headends (all manageable switches/routers)

O
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Практически HP NNMi системата извършва и предлага:

« Incident Management (NOC monitoring) 
o Status changes 
o Thresholds

» Predefined Reports (weekly)
o TOP N > Interface & Component (i.e. CPU, Memory) Utilization 
0 MOST CHANGED > difference between two consecutive periods 
c IP SLA

Availabilities > Nodes/Interface groups 

» Ad-hoc reports
o i.e. custom periods, NETFLOW, custom grouping of metrics....
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Достъп на клиенти се извършва чрез оторизация на web site 
qlobal.nnmc. btk.bg/nnm/

- http://nnm-

Приложение Б

На база регистрирана информация от мониторинг системата, мрежата на БТК ЕАД постига 
достъпност от над 99,9 % в цялата страна.

NNM iSPI Perfofmqnie

7  НЬ 17.1017 IZ.’OdOOAU-Mtf 70.2017 fTLOCOQ AM а*Я 1 Month) IS«ry»f Г«т«Х0А fmtxt Num » Suiin«uD«u 

2  Grouped byiSoufce Site: Destination Site

Rank Source Site Destination Site Reachability tavg) RiTund Trip Time imsecs) (avg)

t Rj^yj loaoos ттз
2 1CO.OOS 2aei
3 S>rtn loaoos 20.13
4 Smiilytft 10Q.O0X 27.C3
5 Н»л««3 loaoot 24.2S
е icerm 25 Л2
7 Rin« lOOOOK 25Л
i Пита ICO.OOIC 2523
) ИИ40*0 K»Dca 2522
10 T*rrê TiM4> looLKa 2512
11 10002% 251ГГ
12 ftiryrvl looota 25.CS
13 Eioi loacox 24.S7
и ilggid tco.00% 24.75
15 ico.oox 24.73
К Saia moot 2461
17 lioarila t SnwJvjrt l«XC« 2451

1В 7tmbc< locLOca 24.40
1S nihfftvfl ICCtCOK 23J96
20 fiJOil IttOJTd too 00% 23.73

21 T«rj[;pvaht« lO&OOK 2X70
22 Ptmrtjbf loaoos 2355
а Ywnt>ol too.oox 2350

24 IVtsvatn. IOOlOOS 2X46
25 Ktfl* S5!?{)S?n loacm 23.37
26 T*ng--̂ h4 yimn loaoos 2311

V fWftn £2ce& 1CO.OOS 23jK
м fijan T»n??vnM< toa.eos 2253

B изпълнение на техническата концепция, аспектите на изпълняваните от БТК ЕАД 
дейности за експлоатация на мрежови ресурси, включващи РоР (точки на присъствие) и 
регионални технически центрове за административно и техническо обслужване на 
клиенти в технологична близост до всички посочени от Възложителя точки в Списък 1 от 
Техническата спецификация, както и с представителства във всички областни градове 
на страната. Това са собствени Технологични възли (сгради) в цялата страна. 3 
обезпечаване изискванията на Възложителя, БТК ЕАД е предвидила извършване 
дейности по:

K 4 S
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Приложение Б

Осигуряване на специалисти с опит за поддръжка на мрежата; 
Монтиране/инсталиране и конфигуриране на съвременно, високопроизводително 
оборудване от водещи фирми-производители;
Поддръжката на съвременни стандарти и препоръки:

О

БДС -  ISO за сграден фонд и помещения, защита при земетресения и други 
бедствия, кабелни рамки, скари и стелажи;
IEEE -  за P&BES: захранване, климатизация, вентилация, кабелни системи; 
ГГи-Т -  за пренос: наети линии, STM, А, организация на симетрични, 
коаксиални и оптични репартитори (дистрибутивни рамки);
Индустриални стандарти -  за комуникационни шкафове, системи за 
регулиране на достъпа, видеонаблюдение, системи за откриване и 
автоматично потушаване на пожари;
Cisco сертификат -  за персонала на центровете;
Стандарти за охрана, аналогични на прилаганите в обекти със специално 
предназначение.

220VAC,50Hz -  непрекъсваемо, резервирано с връзка към отдалечен
трансформатор с АВР, инверторно захранване или UPS, 220VAC захранване от 
дизелов генератор; -60VDC от батериен комплект; -48VDC от батерии или през 
СПН;
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: постоянна температура от 21°С, влажност 60% и 
запрашеност под 25mg/m3;
Електрозахранването заедно с вентилацията се изчислява на база 650W/nri2; 
Система от димни и термични сензори за целия периметър, както и отделни 
сензори за обособени обеми от помещението, прахови пожарогасители - по един 
на всеки 1бт2 площ, опционна система за автоматизирано потушаване на пламък 
FM200 за обособени обеми от помещението.
Физическа охрана, обучена за боравене със системи за достъп и наблюдение и 
оказване на първа помощ;
Видеонаблюдение;
Видеозапис;
Достъп с персонифицирани магнитни карти при отчитане на събитието и неговата 
продължителност;
Опционна биометрична система за достъп.

За обезпечаване изискванията на Възложителя БТК ЕАД извършва подддейности по 
осигуряване, поддържа и конфигурира следните технически ресурси:

1)

2)

Оборудване Alcatel-Lucent 
маршрутизатори и комуникационно оборудване 

о 7950 XRS 
о 7750 SR12, 7750 SR7 
о SAS-M

средства за наблюдение и управление на мрежи 
о 5620 SAM

Оборудване на Cisco Systems 
DWDM оборудване 

о ONS 15454

:V
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3)

4)

5)
6)

V i w \ i z a M
Приложение Б

маршрутизатори и комуникационно оборудване 
о Cisco CRS, ASR9000 
о 7600, 6500, МЕ-3400, МЕ-3750 

Оборудване за клиенти
о Cisco 3900, 2900, 1900, 800;

Huawei
DWDM оборудване 

с OSN 8800
маршрутизатори и комуникационно оборудване

о СХ600-Х16, СХ600-Х8, СХ600-ХЗ, СХ600-Х2, СХ600-Х1 
о Quidway S9300, Quidway S5300, Quidway S2300 

средства за наблюдение и управление на мрежи 
о U2000 

Hewlett-Packard
средства за наблюдение и управление на мрежи 

о HP OpenView Network Node Manager 
HP - мрежови сървъри, софтуер;
Microsoft -  софтуер;

C всеки производител/местен представител БТК ЕАД има сключен договор за сервизно 
обслужване. Поддържа се оборудване на склад с цел бърза подмяна на дефектирало 
оборудване/модули. Това дава възможност на БТК ЕАД да предлага висока надеждност, 
сигурност и защита на интересите на клиентите.

б. Описание на използвана технология за предоставяне на напълно 
функционираща мрежа спрямо изискванията на Възложителя

За осигуряване на услугите, предмет на настоящата обществена поръчка БТК ЕАД ще 
използва описаните по-горе технологични и мрежови ресурси.

Техническа реализация за предоставяне на комуникационна свързаност за предоставяне 
на напълно функционираща мрежа.
Съгласно техническите изисквания от тръжната документация и съобразно Списък към 
документацията и изискванията в техническото задание за осигуряване на напълно 
функционираща IP мрежа и осигуряване на безпроблемна работа всички подразделения 
на Възложителя БТК ЕАД ще извърши следните дейности:

• Изграждане и конфигурация на физическа и логическа свързаност на Централно 
Управление на Възложителя

• Изграждане и конфигуриране на физическа и логическа свързаност на 
териториални дирекции на Възложителя.

Описаните по-горе дейности включват следните под-дейности:

ЦУ на Възложителя (HQ), гр.София, бул. Васил Левски 54
БТК ЕАД ще предостави свързаност за Централно управление, през оптично трасе до POP 
на Доставчика;
Предлаганото от БТК ЕАД техническо решение включва следните дейности:

Сь '̂Л<яс<-+о С/ч- ^



Приложение Б

За точка с адрес бул. Васил Левски 54 HQ ще се конфигурира и поддържа 
физически порт 1 Gbps, като се използва наземна кабелна мрежа с параметри: 
метод на предаване -  Full duplex, вид на порта -  Trunk, оптичен интерфейс 
(X=1310nm, SMF, GE SFP), IEEE 802.3z, Gigabit Eithernet.
Конфигуриране и инсталиране на комутатор Router BOARD 1100Ahx2 в 
Централния офис. Също така ще се изпълни исканата съвместимост със 
съществуващото клиентско активно мрежово оборудване на посочените адреси.

X“-

Териториални дирекции на Възложителя в страната, посочени Списък
Изграждане на линия със 100% гарантираност на трафика и характеристики в 
съответствие с посочените технически спецификации в Списък към 
документацията.

• Точки с капацитет на свързаност 100 Mbps - кабелни трасета вид на порта -  Trunk, 
метод на предаване -  Full Duplex, интерфейс към клиентското оборудване -  
LAN/RJ45, Ethernet lOBase-T или Fast Ethernet 100Base-TX. с конфигуриран VLAN 
към РоР на БТК ЕАД.

* Конфигурация на портове за достъп до MAN мрежата на БТК ЕАД с капацитет от 
съответстващ на техническото задание на Възложителя.

• Конфигурация на дедикирани VLAN мрежи за осигуряване на логическия пренос 
между локациите на Възложителя и MPLS мрежата на БТК ЕАД.

е Конфигурация на IP VPN терминални портове за достъп с гарантираност на 
трафика в реално време за данни, глас и видео и с капацитети равни на 
комуникационните канали съобразно посочените в Списък към документацията.

* Конфигурация на Терминалните портове за достъп към VRF (логическа 
маршрутизираща таблица) за осигуряване на транспорт на клиентския трафик 
единствено през мрежа собственост на БТК ЕАД.

« Конфигурация на активно мрежово оборудване -  Mikrotlk RB750Gr3-hEX.
Конфигурация на динамични маршрутизиращи протоколи за осигуряване на 
агрегиране на трафика от териториалните подразделения на Възложителя през 
MPLS мрежата и Централно Управление на Възложителя,
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1. Марка и модел на оборудването, което ще се монтира в сградите на 
Възложителя

Активно оборудване, което ще се монтира в сградите на Възложителя

За предоставяне на исканите услуги (Интернет и VPN) и за да отговори изцяло на 
описаните по-горе изисквания, БТК ЕАД ще конфигурира и поддържа в ЦУ на 
Възложителя маршрутизатор Mikrotik Router BOARD 1100АНх2, със следната 
конфигурация:
DESCRIPTION PRODUCT
Mikrotik Router BOARD li00AHx2 Router EiOARD li00AHx2
GE SFP, LC connector LX/LH transceiver SFP
AC Power Cord AC Power

1. За Централно управление:

БТК ЕАД ще осигури оборудване Mikrotik RB 1100АНх2 със следните минимална 
възможности:
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WAN интерфейси 3 Enhanced High-Speed WAN Interface Card slots

LAN интерфейси 4 X 10/100/1000 Ethernet ports with 2 SFP ports

Поддържани протоколи • IPv4, IPv6, static routes, Open Shortest Path First 
(OSPF), Border Gateway Protocol (BGP), BGP 
Router Reflector, Intermediate System-to- 
Intermediate System (IS-IS), Multicast Internet 
Group Management Protocol (IGMPv3), Protocol 
Independent Multicast sparse mode (PIM SM), PIM 
Source Specific Multicast (SSM), Distance Vector 
Multicast Routing Protocoi (DVMRP), IPv4-to-IPv6 
Multicast, MPLS, Layer 2 and Layer 3 VPN, IPSec, 
Layer 2 Tunneling Protocol Version 3 (L2TPv3), 
Bidirectional Forwarding Detection (BFD), 
IEEE802.1ag, and IEEE802.3ah.

Енкапсулации • Generic routing encapsulation (GRE), Ethernet, 
802.Iq VLAN, Point-to-Point Protocol (PPP), 
Multilink PoInt-to-Point Protocol (MLPPP).

Управление на трафика • QoS, Class-Based Weighted Fair Queuing 
(CBWFQ), Weighted Random Early Detection 
(WRED), Hierarchical QoS, Policy-Based Routing 
(PBR) and NBAR..

RJ-45 портове 10/100/1000 4

SFP портове 10/100/1000 3

Захранване AC, 220VA
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2. Активно мрежово оборудване (маршрутизатори^ за териториалните с труктури  на 
Възложителя.
В съответствие с посочените технически изисквания към документацията, БТК ЕАД ще 
конфигурира и поддържа за срока на договора маршрутизатори Mikrotik RB750Gr3-hEX, 
за териториалните структури на Възложителя.
Description Product
Mikrotik RB750Gr3-hEX Mikrotik RB750Gr3-hEX
АС Power Cord (Europe) Power

За териториалните с трукт ури  на СБР:

БТК ЕАД ще осигури оборудване Mikrotik RB750Gr3-hEX със следните възможности:

WAN интерфейси 1x10/100 Base-T, FastEthernet 100 BaseTX

LAN интерфейси 4x10/100 Base-T

Поддържани протоколи • IPv4, IPv6, static routes, Open Shortest Path First 
(OSPF), Border Gateway Protocol (BGP), BGP 
Router Reflector, Intermediate System-to- 
Intermediate System (IS-IS), Multicast Internet 
Group Management Protocol (IGMPv3), Protocol 
Independent Multicast sparse mode (PIM SM), PIM 
Source Specific Multicast (SSM), Distance Vector 
Multicast Routing Protocol (DVMRP), IPv4-to-IPv6 
Multicast, MPLS, Layer 2 and Layer 3 VPN, IPSec, 
Layer 2 Tunneling Protocol Version 3 (L2TPv3), 
Bidirectional Forwarding Detection (BFD), 
IEEE802.1ag, and IEEE802.3ah.

Енкапсулации • Generic routing encapsulation (GRE), Ethernet, 
802.Iq VLAN, Point-to-Point Protocol (PPP), 
Multilink Point-to-Point Protocol (MLPPP).

Управление на трафика • QoS, Class-Based Weighted Fair Queuing 
(CBWFQ), Weighted Random Early Detection 
(WRED), Hierarchical QoS, Policy-Based Routing 
(PBR), Performance Routing, and NBAR.

Захранване AC,220VA
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При изграждането на VPN, БТК ЕАД ще изготви IP адресация, като се съобрази със 
схемата на вътрешната IP адресация на Възложителя. Предложеният адресен план ще 
бъде предварите / V  гъгласуван с Възложителя и след това имплементиран.
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Веселин Цанг> н̂ов.
Мениджър Търгове, упълномощен представител на 
Изпълнителния директор на БТК ЕАД ~ Атанас Илиев Добрев

гр. София,
06.02.2019 г.
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