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С ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ 
С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ЗАКОНА ЗА 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, С ПРЕДМЕТ:  
 

 
 
 

 
„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ 

НА ОБЩИНА ЯКОРУДА” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:  

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ЧРЕЗ ФИКСИРАНАТА ТЕЛЕФОННА МРЕЖА” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

град Якоруда, 2020 година 

 

ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККАА   

ССППЕЕЦЦИИФФИИККААЦЦИИЯЯ 
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Услугата по обособена позиция 2 следва да се предоставя съгласно изброените по-долу 

изисквания. 

1. Да се свържат към обществена телефонна мрежа географски номера на Възложителя 
с минимални изисквания и параметри, съгласно Техническото задание. Номерата трябва да 
бъдат запазени. Пренасянето на номерата към друг оператор е безплатно за Възложителя. 

2. Осъществяване на входящи и изходящи гласови телефонни и факс обаждания от и 
към всички фиксирани и мобилни национални мрежи и към международни мрежи за 
провеждане на селищни, междуселищни и международни разговори и разговори към 
мобилни оператори чрез използване на телефонна линия /POTS /: 

3. При предоставяне на услугите да може пред викания абонат да се презентира 
географския номер - инициатор на повикването (географския номер ползван понастоящем). 

4. Да осигури преференциални цени за разговори в и извън собствената мрежа на 
оператора. 

5.  Да осигури съвместимост между наличното оборудване на Възложителя 
телефонни терминали, телефонните централи, телефонни апарати/ и мрежата си, 
включително инсталиране и конфигуриране на допълнително оборудване, ако е необходимо 
такова, като разходите за това се включват само и единствено в предложената цена за 
инсталационна такса. 

6. Да осигури запазването на съществуващите, географски номера, ползвани от 
Възложителя, вкл. вътрешно учрежденски номера и запазване на ползваните до момента 
услуги, като географски номера, като се гарантира възможност за преносимост. 

7. Безплатни обаждания към единния европейски номер за спешни повиквания – 112  
до края на съществуването му. 

8. Осигуряване на Безплатни разговори към национални негеографски номера 0800 
ххххх и осигуряване на разговори към номера 0700 ххххх на цената на селищен разговор и 
към услуги с добавена стойност 

9. Интерфейс, съвместим с оборудването на Възложителя, даващ възможност, 
предоставяните телефонни услуги да отговарят на посочените спецификации: 

• Стандарти ЕТSI: EG 201 184; EG 201 188  V1.2.1 (2000-01). 
• Поддържане на audio-codec G.711 a-Law за осигуряване на качество на  гласовата 

услуга. 
10. Да се осигури възможност за използване на следните услуги: 
• представяне идентификацията на викания/викащия абонат (COLP)/(CLIP), като пред 

викания номер следва да се презентира географския номер от който се инициира 
повикването; 

• ограничаване идентификацията на викащия абонат (CLIR); 
• автоматично входящо избиране на номера от учрежденска централа; 
• Предоставяните телефонни услуги следва да отговарят на посочените спецификации 

и да са съвместими с клиентското оборудване: 
• Fax съобщения – възможност за изпращане и получаване на факс съобщения без да е 

необходимо Възложителят да заплаща допълнително за устройства необходими на кандидата 
за предоставяне на услугата, като Изпълнителя да осигури за своя сметка съвместимост 
между наличното оборудване на Възложитeля и мрежата си, включително инсталиране и 
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конфигуриране на допълнително оборудване, ако е необходимо такова, тоест без заплащане 
на свързаните с това еднократни или месечни такси. 

• Пренасочване на повиквания; 
• Ограничаване на изходящи повиквания; 
• Ограничаване на входящи повиквания; 
• Директно повикване; 
• Промяна на номер; 
• Добавяне и премахване на телефонни постове, ползвани от Възложителя, при 

запазване на тарифите и таксите на услугите;  
• безплатно преместване на телефонен пост от един адрес на друг. 
11.  Възможност за провеждане на изходящи телефонни разговори в направления с 

не географски номера. 
12. Осигуряване на справочни телефонни услуги. 
13. Възможност, при поискване от Възложителя, да се предложат условия за 

предоставяне на пакет от допълнителни услуги при преференциални условия. 
14. Да се предоставя информация за метод на тарифиране – условия за отчитане на 

стойността на разговора: период и стойност на начало на тарифиране на разговора, отчитане 
на продължителността на разговора, като в случай, че кандидата прилага такса свързване, то 
за всички предоставени минути включени в абонаментната такса (ако има такива) не следва 
да се прилага такса свързване. 

15. Фиксираната мрежа на кандидата за предоставяне на услугата да има/предостави 
свързаност до оборудването/крайното устройство в сградите на адресите, избрани от 
Възложителя. 

16. Линиите под наем да са със следните параметри: 
 
-  да позволяват галванична връзка 
-  да осигуряват прозрачен канал между двете точки, без да преминават през активно 

оборудване на Участника.   
-  ползване на интерфейс RJ11 
17. Да се отстраняват възникнали технически проблеми и повреди в срок от 24 часа от 

уведомяване от страна на Възложителя.  
18. Да се осигурява денонощна техническа поддръжка и непрекъснато обслужване в 

режим 24Х7Х365. 
19. Тарифните планове/ценовите условия да влязат в сила до 20 календарни дни, 

считано от датата на подписване на договор. 
20. При предоставянето на услугите не се допуска да се поставят допълнителни 

изисквания от Изпълнителя към Възложителя, за използване на префикси, и кодове, 
различни от определените в Националния номерационен план, одобрен от КРС и наредба за 
правилата за разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за 
ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена в съответствие с изискванията 
на ЗЕС. Не се допуска повикванията да се презентират с номера, различни от географските 
номера на учрежденската централа, вкл. вътрешно учрежденската номерация. 

21. По всяко време от срока на действие на договора и след изрично писмено 
уведомление от Възложителя при структурни промени или при напускане или назначаване 
на служители, да извърши промяна в определения брой прави телефонни постове, като 
увеличи или намали броя им с не повече от 10% от общия първоначален обем. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

Телефонен 
номер 

Адрес Вид 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


