
Технически спецификации /техническо задание/ за избор на оператор за 
предоставяне на обществена електронна съобщителна услуга чрез обществена 
електронна наземна мобилна мрежа по стандарта GSM и UMTS с национално 

покритие и допълнителни услуги, свързани с тази дейност за нуждите на Главна 
дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ 

 
Общи изисквания за предоставяне на електронни съобщителни услуги по стандарти 

GSM и UMTS 
 
I. Електронните съобщения да се осъществяват въз основа на издадени от 

Комисия за регулиране на съобщенията Разрешения за ползване на индивидуално 
определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на обществени 
електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа съответно по стандарти GSM и 
UMTS c национално покритие. 
 

II. Предприятието, предоставящо обществени електронни съобщителни услуги по 
стандарти GSM и UMTS да предоставя електронни съобщителни услуги чрез мобилна 
наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Главна 
дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ и специализирани доставки и 
услуги, свързани с тази дейност. 

III.  Предприятието, предоставящо обществени електронни съобщителни услуги 
по стандарти GSM и UMTS да предоставя всички електронни съобщителни услуги 
съгласно GSM/UMTS стандарта, както следва: 

 
1. Допълнителни изисквания: 
1.1. Провеждане на безплатни разговори в корпоративна група. 
1.2 Провеждане на разговори в мобилната наземна мрежа пo стандарт GSM/UMTS на 

кандидата. 
1.3 Провеждане на разговори с крайни потребители на други мобилни и фиксирани 

мрежи. 
1.4. Провеждане на международни разговори с мобилни и фиксирани мрежи (по 
международни зони). 
1.5. Провеждане на разговори в роуминг с мобилни наземни и фиксирани мрежи. 
1.6. Първоначален период на таксуване – 30 секунди. 
1.7. Не се допуска начисляване на такса свързване при провеждане на разговори от 

мобилните номера на Възложителя. 
2.  Предоставяне на услуга "мобилен достъп до интернет". 
3. Предоставяне на услуга кратки съобщения (текстови - SMS и мултимедийни - 

MMS). 
 
4. Безплатно предоставяне на SIM карти. 
5. Предоставяне на безплатен дубликат на открадната или загубена SIM карта. 
6. Предоставяне на възможност за преносимост на предоставените мобилни номера. 
7. Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез мобилна наземна мрежа 

по стандарт GSM/UMTS при преференциални условия на служители на Възложителя, като 
ползватели извън корпоративната група. 
 
 
 
 
  
 


