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I. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТАЦИОНАРНИ ТЕЛЕФОННИ УСЛУГИ С ВЪЗМОЖНОСТ 
ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СЕЛИЩНИ, МЕЖДУСЕЛИЩНИ, 
МЕЖДУНАРОДНИ РАЗГОВОРИ, КАКТО И РАЗГОВОРИ КЪМ МОБИЛНИ 
МРЕЖИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА КРИЧИМ 

1. Обем на поръчката: 

29 телефонни носта 

Посоченият брой е ориентировъчен с възможност за увеличаване и намаляване на 
броя в рамките на 10% на абонатите от групата но искане на Възложителя. 

СПИСЪК НА АДРЕСИТЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 
ФИКСИРАНА ТЕЛЕФОННА УСЛУГА 

по 
ред 

Адрес на представяне на телефонния пост Брой и вид на услугата 
по 

ред 

1. гр. Кричим, пл. „Обединение" № 3 22 броя - стационарни 
телефонни услуги 

2. гр. Кричим, пл. „Обединение" № 3 
2 броя - факс услуги 

3. гр. Кричим, ул. „Н. Вапцаров" № 8А, ОДЗ „Ралица" 
1 брой - стационарни 

телефонни услуги 

4. 
гр. Кричим, ул. „А. Стамболийски" № 63, ОДЗ 
„Незабравка" 

1 брой - стационарни 
телефонни У С Л У Г И 

5. 
гр. Кричим, ул. ,.А. Стамболийски" № 27, ДТ^СХ, 
ДСП 

2 броя - стационарни 
телефонни У С Л У Г И 

6. гр. Кричим, ул. „Н. Петков" № 11, МД 
1 брой — стационарни 

телефонни У С Л У Г И 

2. Общи условия: 

Предмет на услугата е предоставяне и ползване па стационарни телефонни 
услуги с възможност за осъществяване на селищни, междуселищни, международни 
разговори, както и разговори към мобилни мрежи за абонатите на Възложителя, 
съгласно списъка на телефонните постове. Изискване на Възложителя е наличие на 
непрекъсната техническа поддръжка и система за обслужване на клиентите. 
Телефонните услуги да бъдат предоставени на адресите на Възложителя. 

В предмета се включва осигуряване на комплексна услуга, включваща 
фиксирана телефонна услуга, заедно с определен пакет от допълнителни гласови 
услуги, позволяваща реализацията на комутируеми връзки в мрежата на оператора, 
както и връзки към други фиксирани и мобилни мрежи на територията на Република 
България за всички телефонни абонати на Възложителя. 
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3. Специфични условия: 
1. Кандидатът за предоставяне на услугата да бъде действащ на 

телекомуникационния пазар обществен телекомуникационен оператор, притежаващ 
Разрещение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс-номера за 
осъществяване на обществени електронни съобщения чрез обществена електронна 
съобщителна мрежа и предоставяне на фиксирана телефонна услуга, издадено от 
Комисия за регулиране на съобщенията (копие от разрешението да бъде приложено в 
офертата). 

2. Кандидатът да приложи в офертата си Общи условия за взаимоотношения 
между Оператора и крайните потребители на фиксирана телефонна услуга. 

3. Кандидатът да декларира, че ще осигури възможност за запазване на 
географските номера, ползвани от Възложителя при промяна на доставчика на 
фиксираната телефонна услуга и/или при промяна на адреса си в рамките на един 
географски национален код за направление. 

4. Технически изисквания към предоставяната фиксирана телефонна 
услуга: 

1. Кандидатът трябва да осигури възможност за провеждане на селищни, 
междуселищни, международни повиквания и да осигурява възможност за 
осъществяване на входящи и изходящи гласови телефонни обаждания от и към всички 
фиксирани и мобилни национални мрежи и към международни мрежи. 

2. Фиксираните услуги предмет на настоящата поръчка трябва да отговарят на 
утвърдените стандарти. 

3. Фиксираните услуги, който ще се предоставят съгласно списъка на телефонните 
постове, предмет на настоящата поръчка, трябва да се доставят през оптична свързаност 
и да отговарят на утвърдените стандарти за изграждане на комуникационна мрежа за 
пренос на глас. 

4. Кандидатът трябва да предостави активно оборудване с интерфейс, съвместим 
с оборудването на Възложителя, даващо възможност предоставените услуги да 
отговарят напълно на посочените спецификации в документацията. 

5. Кандидатът трябва да осигурява свързаност за абонатите на Възложителя в 
зависимост от необходимостта за обслужване на телефонния трафик. 

6. Кандидатът трябва да осигури запазването на съществуващите фиксирани 
телефонни номера. 

7. Кандидатът трябва да предложи преференциални цени за разговори в мрежата 
си. 

8. Кандидатът трябва да осигурява възможност за разширение и развитие на 
услугите. 

9. Кандидатът трябва да освободи от заплащане услуги като: подробно електронно 
месечно извлечение, добавяне на нови абонати в корпоративната група, изваждане на 
абонати от корпоративната група. 

10. Възможност за осъществяване на безплатни повиквания към национални 
номера за достъп до спешни повиквания- 150,160,166, 112. 

11. Кандидатът трябва да осигури справочни телефонни услуги. 
12. Кандидатът трябва да осигури възможност за: тонално номеронабиране, 

идентификация на линията на викащия и идентификация на свързаната линия. 
Задължително при провеждането на всеки разговор от телефонните постове на 
Възложителя да предоставя възможност за идентификация на викащия номер/CLIP/ и 
предаването му към викания номер. 

13. Кандидатът да предложи пакет от безплатни минути за селищни и 
междуселищни разговори. 
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14. Кандидатът трябва да осигурява предварително уведомяване за прекъсване на 
услугите при извършване на ремонти или поради развитие на съобщителна мрежа, 
както и за сроковете на прекъсването или влошаването на качеството на услугата. 

15. Кандидатът трябва да осигури като оператор на обществени фиксирани 
телефонни мрежи и предоставяне на гласова телефонна услуги, услугите без такса 
инсталация и/или каквито и да било еднократни такси за активиране, деактивиране, 
промяна, преместване и други по предоставяните фиксирани услуги. 

16. Недопустимо е начисляването на първоначална такса свързване на 
предложените безплатни минути, както и при провеждането на селищни, 
междуселищни разговори в групата на Възложителя, международни разговори и 
разговори към мобилни оператори. 

17. Изисквания към таксуването на продължителността на разговорите и на 
предложените минути: максимален период на първоначално таксуване - 30 секунди, 
след това таксуването да се извършва на всяка секунда. 

18. Кандидатът трябва да осигурява отстраняване на повреда по сигнал на 
Възложителя в срок до 24 часа. 

Кандидатът за предоставяне на услугата да декларира, че ще пусне в действие 
фиксираната мрежа за срок, не по-дълъг от 10 (десет) календарни дни, считано от 
датата на писменото уведомление от страна на Възложителя за стартиране на 
изпълнението на Договора. 

П. ТЕХНРТЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ 
ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА ПОДВИЖНА КЛЕТЪЧНА 
МРЕЖА ПО СТАНДАРТ GSM / UMTS С НАЦИОНАЛНО ПОКРИТИЕ ОТ 
ЛИЦЕНЗИРАН ОПЕРАТОР ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА КРИЧИМ" 

1. Обем на поръчката: 

100 SIM карти. 

Посоченият брой е ориентировъчен с възможност за увеличаване и намаляване на 
броя в рамките на 10% на абонатите от групата по искане на Възложителя. 

2. Общи условия: 

Предмет на услугата е предоставяне и ползване на далекосъобщителни услуги 
чрез обществена лалекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт 
GSM/UMTS с национално покритие от лицензиран оператор за нуждите Община 
Кричим. 

3. Специфични условия: 

1. Кандидатът трябва да притежава валидна индивидуална лицензия 
(разрешение) издадена от „Комисията за регулиране на съобщенията" за територията на 
Република България съгласно Закона за електронните съобщения, за осъществяване на 
далекосъобщения (електронни съобщения) чрез далекосъобщителна клетъчна мрежа 
(електронна съобщителна мрежа). 
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2. Кандидатът е необходимо да притежава покритие на електронната си мобилна 
мрежа по стандарт GSM и UMTS над 96% по територия и по население на страната 
(доказва се с удостоверения издадени от КРС). 

4. Технически изисквания към предоставяните далекосъобщителни услуги 
чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа но стандарт 
GSM/UMTS: 

Всеки кандидат следва: 
1. Да предостави на Възложителя абонаментни SIM-карти, за включване към 

своята мобилна клетъчна мрежа, по стандарт GSM, след заявка, по видове абонаментни 
планове, зададени от Възложителя, съгласно нуждите и потребностите на различните 
абонати в Корпоративната група, за срока на договора. 

2. Да предоставя, по необходимост на Възложителя допълнителни SIM-карти, 
със срок на действие, съответстващ на сключения договор. 

3. Да предоставя възможност за смяна на тарифните планове според 
необходимостта на Възложителя. 

4. Да включи в една корпоративна група всички предоставени абонаменти (SIM-
карти) по точка 1 и 2 и разговорите между абонатите в корпоративната група да са 
безплатни и без лимит. 

5. Да осигури включване към корпоративната група на Възложителя на 
„присъединени абонати" - посочени от Възложителя служители, притежаващи лични 
SIM-карти — до 4 броя SIM карти на служител, за които да важат ценовите условия по 
настоящата обществена поръчка, като с „присъединените абонати" се подписват 
отделни договори и разходите за използваните услуги са за тяхна сметка. 

6. По указания на Възложителя да извърщва ограничения на възможностите за 
избиране на направления от абонатите на корпоративната груна. 

7. Да предоставя на Възложителя справки за проведени разговори на абонатите 
по направления, време и стойност. 

8. По указание на Възложителя да активира и деактивира услугата Роуминг за 
определени абонати. 

9. Да се издава дубликат на открадната или загубена карта. 
10. Да предоставя услугата „мобилен интернет" на подадени от Възложителя 

номера и предоставяне на услугата „мобилен интернет" при необходимост на 
допълнително подадени номера. 

Кандидатът за предоставяне на услугата да декларира, че ще пусне в действие 
далекосъобщителните услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна 
мрежа по стандарт GSM/UMTS за корпоративната група на Възложителя в срок, не по-
дълъг от 10 (десет) календарни дни, считано от датата на писменото уведомление от 
страна на Възложителя за стартиране на изпълнението на Договора. 


