
Приложение № 2 „Избор на оператор за предоставяне на фиксирани телефонни услуги за нуждите на Министерство 

на културата” 

Показа 

тел  

No Описание 

Бр. 

Точки 

 

Космо България 

Мобайл» ЕАД 

 

 

«НЕТ ИС САТ» ООД 

 

«Мобилтел» ЕАД 

 

 

«Българска 

телекомуникационна 

компания» ЕАД 

(VIVACOM) 

 

 

цена точки цена точки Цена  точки Цена  точки 

K1.1 

 

Сума  от  цена  на  месечна  

абонаментна  такса  за  един  

(един )  ISDN PRI,  

включително  автоматичен  

вход ,   за  1  (един )  ISDN BRI и  

цена  на  месечна  абонаментна  

такса  за  всички  прави  

телефонни  постове  съгласно  

Списък  №  1  /A/  

до 25 т. 

 

 

 

1981,96 0 

 

 

 

 

 

1198,95 

 

0 

 

0,00 

 

25 

 

0,00 

 

25 

 

K1.2 

Цена  на  минута  за  селищни  

разговори  в  мрежата  на  

участника  (извън  включените  

безплатни  минути )  /B/  до 5 т. 0,00 5 0,00 5 

 

0,00 

 5 0,00 5 

K1.3 

 

Цена  на  минута  за  селищни  

разговори  към  фиксирани  

мрежи  на  други  участници  

(извън  включените  безплатни  

минути )  /C/  до 10 т.  0,00 10 0,00 10 

0,00 

 
10 0,00 10 

K1.4 

 

Цена  на  минута  за  

междуселищни  разговори  към  

фиксираната  мрежа  на  

участника  (извън  включените  

безплатни  минути )  /D/  до 5 т.  0,00 5 0,00 5 

0,00 

 
5 0,00 5 

K1.5 
Цена  на  минута  за  

междуселищни  разговори  към  

други  национални   

до 5 т.  0,00 5 0,00 5 0,00 5 0,00 5 
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фиксирани  мрежи  (извън  

включените  безплатни  

0минути )  /E/  

 

K1.6 

Цена  на  минута  за  разговори  

към  номера  на  оператори  от  

ЕС  (извън  включените  

безплатни  минути )  /F/  до 10 т. 0,29 0 0,00 10 

0,00 

 10 0,00 10 

K1.7 

Цена  на  първоначално  

таксуване  на  повикване  за  

селищни  и  

междуселищни  разговори  към  

всички  фиксирани  мрежи  /G/ до 5 т.  0,00 5 0,00 5 

0,00 

 5 0,07 0 

K1.8 

Цена  за  месечна  абонаментна  

такса  за  1  (един )  брой  зелен  

телефон  /H/  до 10 т. 15,00 0 0,00 10 

0,00 

 10 0,00 10 

K1.9 

Цена  на  минута  за  разговори  

към  всички  национални  

мобилни  мрежи  / I/  до 5 т. 

 0,00 

 5 0,00 5 

0,10 

 0 0,00 5 

K1.10 

Цена  за  първоначално  

инсталиране  общо  за  всички  

услуги  обект  на  поканата  / J/  до 10 т.  0,00 10 0,00 10 23900 0 0,00 10 

K1.11 

Цена  на  минута  за  разговори  

към  номера  на  оператори  от  

страни  извън  ЕС  (извън  

включените  безплатни  

минути )  /L/  до 10 т.  0,75 0 0,00 10 0,30 0 0,00 10 

Общ брой точки по показател К1 

К1= К 1.1 + K1.2 + K1.3 + K1.4 + K1.5 

+ K1.6 + K1.7 + К1.8 + 

К1.9+К1.10+К1.11  40 точки  75 точки  75 точки  95 точки 
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