
Приложение № 1 към Протокол „Избор на оператор за предоставяне на фиксирани телефонни услуги за нуждите на 

Министерство на културата” 

No Описание 
Максимален брой 

оценявани минути 

Брой 

точки 

 

«Космо България 

Мобайл» ЕАД 

 

«НЕТ ИС САТ» 

ООД 

 

«Мобилтел» ЕАД 

 

«Българска 

телекомуникационна 

компания» ЕАД (VIVACOM) 

 

Макс.бр. 

оценявани 

минути 

 

 

Брой 

точки 

Макс.бр. 

оценявани 

минути 

 

 

Брой 

точки 

Макс.бр. 

оценявани 

минути 

 

 

Брой 

точки 

Макс.бр. 

оценявани 

минути 

 

 

Брой точки 

К2.1 

Брой безплатни минути селищни 

разговори към фиксираната мрежа на 

БТК ЕАД общо за всички вътрешни и 

прави телефонни постове - /M/ на 

месец   до 13957 минути до 10 т.  44640 бр. 10  13957 бр. 10  44640 бр. 10  13957 бр. 10 

К2.2 

Брой безплатни минути междуселищни 

разговори към фиксираната мрежа на 

БТК ЕАД общо за всички вътрешни и 

прави телефонни постове - /N/ на месец 

до 2534 минути 

 до 10 т. 44640 бр. 10 2534 бр. 10 44640 бр. 10 2534 бр. 10 

К2.3 

Брой безплатни минути селищни 

разговори към другите фиксирани 

мрежи общо за всички вътрешни и 

прави телефонни постове - /O/ на месец до 704 до минути до 10 т. 44640 бр. 10 704 бр. 10 44640 бр. 10 704 бр. 10 

К2.4 

Брой безплатни минути междуселищни 

разговори към другите фиксирани 

мрежи общо за всички вътрешни и 

прави телефонни постове - /P/ на месец до 92 минути до 10 т. 44640 бр. 10 92 бр. 10 44640 бр. 10 92 бр. 10 

К2.5 

Брой безплатни минути общо за всички 

вътрешни и прави телефонни постове 

към мобилната мрежа на Виваком (БТК 

ЕАД) - /Q/ на месец до 1302 минути до 10 т. 44 640 бр. 10 1302 бр. 10 1302 бр. 10 1302 бр. 10 

К2.6 

Брой безплатни минути общо за всички 

вътрешни и прави телефонни постове 

към мобилната мрежа на Глобул 

(Космо България Мобайл ЕАД) - /R/ на 

месец до 1404 минути до 10 т. 44 640 бр. 10 1404 бр. 10 1404 бр. 10 1404 бр. 10 

К2.7 

Брой безплатни минути общо за всички 

вътрешни и прави телефонни постове 
към мобилната мрежа на МОБИЛТЕЛ 

ЕАД - /S/ на месец до 1590 минути до 10 т. 44 640 бр. 10 1590 бр. 10 1590 бр. 10 1590 бр. 10 

К2.8 

Брой безплатни минути за 

международни разговори към страни от 
ЕС на месец (T) До 448 минути  до 15 т. 0 0 448 бр. 15 44640 бр. 15 448 бр. 15 

К.2.9 

Брой безплатни минути за 

международни разговори към страни 

извън ЕС на месец (U) До 322 минути  до 15 т. 0 0 322 бр. 15 322 бр. 15 322 бр. 15 

ОБЩО ТОЧКИ:  

K2= К2.1+ К2.2 К2.3+ К2.4+ К2.5+ К2.6+К2.7+К2.8+К2.9 
 

70 т.  100 т.  100 т.  100 т. 

 


