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ПЛАН
за дейността по изграждане, развитие, оптимизация и поддръжка в периода
2016 - 2020 г. на цифровата ТЕТRA система, управлявана от Министерство на
вътрешните работи, с цел постигане на пълно национално покритие на
системата на територията на Република България

гр. София, 2015 г.

ВЪВЕДЕНИЕ
Използваната към момента в МВР радиокомуникационна среда е нехомогенна и се
състои от изграждаща се ТЕТRA система, цифрови и аналогови мрежи. Сходно е
състоянието и при останалите държавни органи и организации в Република България, които
използват регионално изградени и различни като технология радиокомуникационни системи.
Не са налични технически интерфейси, с които може да се осигури подходяща свързаност
между системите. Това затруднява координацията и взаимодействието между реагиращите
структури при изпълнение на съвместни дейности.
Текущото състояние на радиокомуникациите е резултат от въздействието на
множество обективни фактори. Сред основните фактори са икономическото и
геополитическо развитие на страната, както и технологичното развитие в бранша. Бурното
развитие на технологиите и постоянно променящата се конюнктура на пазара в тази област
прави изключително трудно общото планиране и компенсиране на разликата в темповете
между развитие на технологиите и обективните условия за реализация на проекти, свързани с
радиокомуникационните системи.
Планирането, изграждането, развитието, управлението и поддръжката на
ведомствените радиокомуникационни системи (РКС) на Министерството на вътрешните
работи (МВР) е предвидено така, че системите да обезпечат в радио-комуникационно
отношение изпълнението на задачите и отговорностите на ведомството, възложени и
произтичащи от следните нормативни документи:
• Закон за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР);
• Правилник за устройството и дейността на Министерството на вътрешните
работи (ПУДМВР);
• Закон за защита при бедствия (ЗЗБ);
• Закон за движението по пътищата (ЗДвП);
• Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищата (ППЗДвП);
• Национална програма за защита при бедствия 2014-2018 г. и годишните планове
за изпълнението й;
• Постановление № 11 на Министерския съвет от 2014 г. за закриване на
Института по компютърни технологии при Министерството на вътрешните работи (обн. ДВ
бр 10 от 2014 г.);
• Програма на правителството за стабилно развитие на България за периода 20142018 г. /Приоритет 20.6., Цел 9, мярка: Разширяване и постигане на национално покритие на
цифровите радиокомуникационни системи на МВР по ТЕТRA стандарт за осигуряване на
комуникационна среда за управление, взаимодействие и координация на държавните
структури на всички нива при опазване на обществения ред, противодействие на
престъпността, оповестяване и защита при бедствия и аварии/.
• Отчитайки разнородния характер на радиокомуникационните
използвани в МВР и в другите държавни ведомства, имащи отговорноси по:

системи,

• противодействие на престъпността, опазването на обществения ред и защитата
на националната сигурност;
• осъществяване на граничен контрол
граници на Европейския съюз (ЕС);

и охрана на държавната и външните

• регулиране на миграционните процеси и защитата на финансовите интереси на
ЕС;
• осигуряване на пожарна безопастност и защита на населението при кризи,
бедствия и аварии;
• ранно предупреждение и оповестяване (РПО) на изпълнителната власт и
населението;
• контрола по спазване на правилата за движение по пътищата и безопастността
на движението по пътищата,
се налага изводът, че за ефективно междуинституционално взаимодействие на
национално и регионално ниво, е необходимо планиране, изграждане, управление и
използване на единна радиокомуникационна система, изградена по утвърдени
европейски стандарти.
До подобен извод стига и екипът, подготвил анализа на проведеното ,,Национално
пълномащабно учение ,,Защита-2014“. Участващите сили от Единната спасителна система,
използвайки свои радиокомуникационни средства, са в невъзможност да установявят както
гласова радиокомуникация помежду си, така и обмен на данни. В предложените конкретни
мерки за подобряване на дейността на Единната спасителна система (ЕСС), анализаторите
посочват необходимостта от изграждане на единна радиомрежа за нуждите на ЕСС.
За координация на реагиращите структури при извънредни ситуации, бедствия и
кризи в страните от Европейския съюз (ЕС) се използват радиокомуникационни системи,
изградени по утвърден от ,,Европейския институт по стадартизация в далекосъобщенията“
(ETSI) стандарт – ТЕТRA. За реализация на този вид радиосистеми в международен план са
хармонизирани определени честотни назначения (ТЕТRA emergency), като България не
прави изключение в това отношение. Въз основа на ТЕТRA стандарта на европейско и
регионално ниво се планира и осъществява транс-гранично взаимодействие, чрез
радиокомуникационните системи на реагиращите екипи на съседни държави.
Страните членки на ЕС в момента имат изградени или са в процес на изграждане
радиокомуникационни системи по TETRA стандарт. Това е ясна индикация, че тенденцията
за изграждане на радиокомуникационна система на МВР по TETRA стандарт е в унисон с
общите тенденции в Европа.
Най-голямата TETRA мрежа се изгражда в момента в Германия (58 TETRA
централи, 4500 радио базови станции, 380 000 абоната), като основният доставчик и
организация на мрежата са същите като TETRA системата на МВР в България.
Радиокомуникационните системи за критични комуникации по TETRA стандарт
имат дългосрочна тенденция за развитие.
От 2002 година в МВР са реализирани множество проекти, финансирани по
програми на ЕС и други международни институции, въз основа на които, последователно и
системно се въвежда и развива цифровата клетъчна радиокомуникационна система на МВР

по ТЕТRA стандарт.
Към настоящия момент е постигнато приблизително 67% радиопокритие на
територията на страната. Системата успешно обезпечава взаимодействието и
координацията между всички структури на министерството и разрешава
организационните въпроси, при изпълнение на задачи, в зоните с налично ТЕТRA
радиопокритие. Използването на специфичен въздушен интерфейс, механизъм за
оторизация и контрол, в системата по ТЕТRA стандарт, осигуряват сигурност на
провежданите разговори и оперативност в директен и групов режим на работа в зоната
на покритие на територията на България. Същата система се използва частично и като
комуникационна среда за Националната система за ранно предупреждение и
оповестяване изграждана в изпълнение изискванията на Закона за защита при
бедствия.
Всичко това дава основание за заключението, че за ефективно оперативно
взаимодействие на национално и регионално ниво, с оглед консолидиране на ресурсите и
оптимизиране на финансовите средства за изграждане и поддържане на
радиокомуникации за нуждите на отговорните национални институции, е
целесъобразно изграждането и поддържането на единна национална радиосистема за
Република България.
В настоящият документ е описан пътят за постигане на национално ТЕТRA
покритие, времевата рамка за реализирането й, и необходимите финансови средствата.
Предмет на разглеждане са и въпросите за:
• поетапното технологично обновяване на съществуващата система;
• техническите решения за разширяване на трафика и поддържане на
допълнителен капацитет с увеличаване на броя на потребителите;
• повишаване на ефективността при използване на TETRA оборудването, чрез
включване на други държавни ведомства, с които МВР взаимодейства при извършване на
посочените по-горе дейности;
• Оптимизиране на разходите и повишаване на ефективността на системата с
осъществяван точен контрол на разходите по развитие, управление и поддръжка на TETRA
системата.
Основни цели
1. Определяне на ТЕТRA системата на МВР за единна радиокомуникационна
система за осигуряване на комуникационна среда за управление, взаимодействие и
координация на държавните структури, в т.ч. всички елементи на ЕСС, на всички нива при
опазване на обществения ред, противодействие на престъпността, оповестяване и защита на
населението при бедствия и аварии.
2. Използване на TETRA системата като комуникационна среда за управление
на елементите на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО).
3. Разгръщане на потенциала на ТЕТRA системата, с въвеждане на
организационно-технически решения за свързване на ТЕТRA системата с такива системи,
използвани от други държавни институции в България и такива на съседни държави.

4. Нормативно регулиране на реда за взаимодействие между МВР и други
държавни органи при съвместното използване на системата ТЕТRA.

Специфични цели
• Постигане национално покритие на ТЕТRA системата чрез увеличаване броя на
мрежовите елементи в порядъка на 97 %;
• Повишаване на капацитета на ТЕТRA системата, с цел създаване на възможност
за увеличаване на броя на потребителите до 52 000;
• Поетапна замяна на локалните УКВ системи с централизираната ТЕТRA
система;
• Въвеждане на сервизно обслужване, като модел за поддръжка на ТЕТRA
системата;
• Своевременно внедряване на нови технологични и софтуерни решения и
клиентски приложения в TETRA системата;
• Осигуряване на резервирана свързаност до всички ГКПП по външните граници
на ЕС с радиорелейни системи;
• Разширяване и модернизация на съществуващата РРМ и WiMAX мрежа на
територията на цялата страна. Изграждане на LTE инфраструктура за осъществяване на
широколентов достъп на ЕСС и изпълнителната власт за обмен на данни;
• Оптимално използване на честотния ресурс в държавата и придобиване на нови
честотни ленти в диапазони 7L или 7H GHz, 13 GHz и 23 GHz (с широчина на канала
минимум 28 MHz), 2х10 Mhz в обхват 700 Mhz и допълнителни ленти в ползваните
диапазони, позволяващи въвеждането на нови и високоскоростни технологии в МВР, като
LTE (IEEE 802.16m).
ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА TETRA
Предоставяни услуги от ТЕТRA системата
• Групови разговори (полудуплекс) във всички точки от обхват на системата на
територията на Република България;
• Разговор абонат - абонат (дуплекс) във всички точки от обхват на системата на
територията на Република България;
• Разговори към/от PABX (ведомствена телефонна централа) и PSTN (обществена
телефонна централа вкл. GSM оператор) (дуплекс);
• Директен режим на работа между абонатите (симплекс) без използване на
мрежата;

• Изпращане/получаване на кратки текстови съобщения до абонат или до група
(SDS) (аналогично на SMS в GSM);
• Изпращане и получаване на статус съобщения (допълнителна информация за
абонат с натискане на един бутон) и “Паник” събития;
• Изграждане на DATA канал за достъп до база данни с 4,8 kbit/s. Понастоящем
тези възможности се използват от Главна дирекция „Гранична полиция” (ГДГП)-МВР за
извършване на проверки в Шенгенската информационна система. Служебни таблети са
свързани към ТЕТRA радиотерминали за връзка;
• Централизирана система за автоматично определяне на местоположението
(AVL) чрез вградени в радиотерминалите GPS приемници;
• Обща система за наблюдение и управление на ТЕТRA системата;
• Служи за комуникационна среда както за взаимодействие и координация, така и
за Национална система за ранно предупреждение и оповестяване;
Функционални възможности на ТЕТRA системата
• Гъвкаво управление и ефективно използване на честотния ресурс чрез
технологията TDMA;
• Бързина при изграждане на връзките - под 300 милисекунди;
• Дистанционно създаване на динамични комуникационни групи за
взаимодействие между различни служби за обществен ред и сигурност, защита на
населението и др.;
• Сигурност на информацията чрез криптиране на въздушния интерфейс – TEA3;
• Възможност за работа в режим на ретранслатор (FALLBACK) на базовата
станция при инцидентно отпадане на връзката с централата;
• Функция за удостоверяване на достъпа на абонатите до мрежата (authentication),
посредством удостоверяващи ключове;
• Възможност за дистанционно деактивиране на ТЕТRA терминал, в случай на
загубване или кражба;
• Интегрирани комуникационни услуги за водене на разговори, предаване на
данни и локализиране на абонатите;
• Възможност за използване на Java приложения за предаване на телеметрични
данни, визуална информация и др.
• В системата са създадени организационни блокове, в зависимост от структурата
и задачите.

Принципи на изграждане на ТЕТRA системата.
При изграждането на системата са заложени и спазени принципите описани подолу:
• Централизираност на управлението и наблюдението на мрежата;
• Бърз обмен на информация между звената на МВР;
• Своевременност на предоставяне на информацията в срок до точно определен
потребител, както и обратна връзка за вземане на управленско решение;
• Гъвкавост при бързото съсредоточаване на сили и средства и при промяна в
оперативната обстановка, комплексно използване на средствата в целия честотен диапазон;
• Маневреност с каналите за свръзка при възникване на аварийни ситуации или
случайни смущения;
• Надеждност на изградените канали чрез технически решения и скритост на
информацията;
• Възможност за управление на отделни изпълнителски групи или звена през
инстанция и работа в тясно взаимодействие с обединените сили, включващи елементи от
различни структурни звена и ведомства с единно ръководство;
• Използването
комуникационни системи;
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• Мобилност на свързочните сили и средства за постигане на ефективност на
действията на оперативните щабове и групи и постоянната им връзка с центъра (пунктовете
за управление).
Переспективи
Повишава се необходимостта от изграждане и използване на радио системи за
критични комуникации, които имат възможност за широколентов достъп до информация.
Подходящ за целта е стандарта LTE (Long Term Evolution).
За използването на LTE е целесъобразно придобиване на ленти минимум 2х15
MHz в обхвата 700 MHz, чрез постъпка към регулаторните органи за определяне и
назначаване на честоти в посочения обхват за нуждите на сигурността.
Изградената до момента ТЕТRA система на МВР е отлична основа за надграждане
към следващи поколения системи. Изградена е една добра основа за надграждане.
Придобити са голямо количество сайтове, изградена е мрежа за връзки между базовите
станции с резервиран капацитет.
Технологични решения за междусистемни интерфейси и връзки между
различни комуникационни системи
Изграждане на комплексни решения за интегриране на различни комуникационни
системи от различен тип и технологични решения в единна система за комуникация и
управление. Използването на подобни комплексни решения има приложение в междинните
етапи от изграждаенто на единната рдиосистема.

ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ
Началото на изграждането на ТЕТRA системата на МВР е поставено през 2003 г., с
финализирането на проект BG 0005.02.02 ,,Модернизиране на гранично-полицейското
оборудване на българо-турската граница”, финансиран от програма ФАР, като частичен
проект за осигуряване на гласова комуникация на 600 абонати, за ГДГП на българо-турска
граница в района на Свиленград.
Чрез проекти реализирани от МВР, финансирани с европейски средства към 2015
г. Е постигнато постигнало приблизително 67% радио-покритие на територията на страната.
Мрежовото оборудване от базови станции на TETРA системата е изградено с оборудване на
фирма CASSIDIAN, понастоящем Airbus Defence and Space, в съответствие с изискванията на
Еврпейски Институт за Телекомуникационни Стандарти (ETSI) за такива системи. До
момента в изграждането на цифровата клетъчна система по ТЕТRA стандарт са инвестирани
приблизително 100 милиона лева, по европейски фондове и бюджетни средства. Положена е
солидна основа за развитие и надграждане на системата.

Схема на радиопокритието на ТЕТRA системата на МВР към 2015 г.
Състав на ТЕТRA системата
Радиокомуникационната системата на МВР по ТЕТRA стандарт, изградена с
мрежово оборудване на Airbus defence and space, работи и с радиотерминали от различни
производители: Airbus defence and space (EADS), Motorola, Hytera, ако терминалите работят в
съответствие с изискванията на ТЕТRA стандарта.
Към настоящия момент в рамките на ТЕТRA системата са инсталирани и въведени
в експлоатация, както следва:
• 2 броя цифрови централи, едната от които е инсталирана в централната сграда на
МВР в гр. София (поддръжка до 40 000 абоната), а втората в сградата на областната

дирекция на МВР в гр. Бургас и 1 бр. в АЕЦ ,,Козлодуй”. Новите версии цифрова TETRA
централа поддържат до 100 000 абоната;
• 136 броя стационарни базови станции, разположени основно по западната,
морската и турска граници на страната, както и по продължение на европейските
трансгранични коридори;
• 220 броя радиорелейни линка;
• 4 броя мобилни базови станции, осигуряващи връзка към DXT през сателит, за
разширяване на обхвата на мрежата при събития, при които се налага работа в райони без
радиопокритие;
• AVL сървър, TCS сървър, AKD сървър, CDD;
• 41 бр. AVL работни места за визуализация на мобилни обекти върху географска
карта на страната, с възможност за визуализация до 6000 потребителя;
• 18 броя диспечерски работни станции за управление и администриране на
абонатите и комуникационните групи;
• Център за наблюдение и управление на системата, разположен в централната
сграда на МВР гр. София;
• 12 000 абоната и лицензи за тях.
За осигуряване на свързаността между цифровата централа/ли и ТЕТRA Базовите
станции, както и за осигуряване на резервираност на връзките в МВР се използват
Радиорелейни системи (РРС) и WiMAX, работещи в честотните диапазони: 3,5GHz, U6GHz,
7HGHz, 15GHz, 18GHz, 26GHz и 38GHz.
Освен за осигуряване на свързаността между компонентите на системата ТЕТRA
радиорелейните и безжични преносни системи (РРБПС) предоставят комуникационна среда
и за:
• УКВ система NEXEDGE;
• Специалното техническо оборудване за охрана на държавната граница на Р
България и локалните координационни центрове (ЛКЦ);
• НСРПО;
• Системите за видеонаблюдение на МВР;
• Резервираност на определени направления от ведомствената ,,Мрежа за
предаване на данни”;
• Резервираност на линии предоставени от Изпълнителна агенция „Електронни
съобщителни мрежи и информационни системи” (ИАЕСМИС) и наетите линии от
предприятия предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, за
осигуряване на комуникационни и информационни услуги за МВР.

• За администриране и наблюдение на радиорелейните и WiMax мрежи на МВР са
въведени в експлоатация 6 броя различни системи на следните производители: ERICSSON 2 бр.; CERAGON (NERA) - 2 бр; AVIAT (HARRIS-STRATEX) и NEC, които са инсталирани
в Центъра за управление и наблюдение на мрежата в гр. София.

Схема на изградените към 2015 г. радиорелейни линкове

АДМИНИСТРИРАНЕ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ТЕТRA СИСТЕМАТА
След заявен интерес и подписани споразумения, към момента министерството е
предоставило достъп до услугите на ТЕТRA системата на МВР на следните държавни
органи:
• Министерство на правосъдието;
• Министерство на икономиката и енергетиката - АЕЦ ,,Козлодуй”;
• Държавно предприятие ,,Радиоактивни отпадъци”;
• Министерство на здравеопазването;
• Прокуратура на Република България;
• Държавна агенция ,,Национална сигурност“;
• Държавна Агенция ,,Технически операции”;
• Българска академия на науките;
• Национална служба за охрана.
Потенциални ползватели
Потенциалните ползватели на системата са всички държваните институци, както и
имащите ангажименти по предотрвратяване кризи, аварии, бедствия и въпроси свързани с
националната сигурност.

Управление и администриране на системата
Управление и администриране на системата се осъществява от МВР, на база
извършени разчети и заявена необходимост от страна на държавните институции. Включва
параметризиране на терминали и устройства, предоставяне на права за работа в системата и
отнемането им, съгласно постъпили искания от ведомствата. Дейностите включват също и
създаване на подходяща за ситуацията организация на свръзката (динамично изменение на
организационни блокове и др.)
Успешното осъществяване на дейностите изисква необходимото кадрово
обезпечаване, както и реорганизиране на административното звено, управляващо системата
към момента. Реорганизацията включва създаване на: дежурен център за наблюдение и
управление на TETRA системата; звено терминални устройства; звено мрежи; звено
поддръжка; звено упрвление абонати; звено планиране.
НАПРАВЛЕНИЯ И ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА
НАЦИОНАЛНО ПОКРИТИЕ
Планиране на топологията и капацитета на мрежата
Целта на тази дейност е осигуряване на радиопокритие за цялата територия на
Република България, взаимна свързаност между елементите на системата, както и
необходимия капацитет. Дейността включва определяне на подходящо местоположение за
разполагане на базовите станции, подготовка на разчети за броя и вида на оборудването на
системата, определяне на финансовата рамка. Разработване на изходните данни за планиране
на TETRA мрежата с национално покритие е условие за постигане на целите заложени в
настоящия план. Правилното дефиниране на изходните данни е гарант на добре изградена и
оразмерена система, недопускаща претоварване, гарантиране на капацитета и наличието на
услугите, гарантиране на ефективното във финансово отношение планиране и оптимизиране
на разходите.
Дейностите по планиране на TETRA системата са, както следва:
1. Планиране на основните параметри на мрежата.
1.1. Планиране на радиопокритието – определяне на топологията на мрежата и
резервираността между елементите на системата.
1.2. Номерационен план – определяне на подходящ номерационен план.
1.3. Планиране на капацитета на ТЕТRA мрежата – проучване и придобиване на
входни данни за прогнозен брой на потребители на системата.
1.4. Честотно планиране.
1.5. Определяне на местата за разполагане на апаратурата, включващо
придобиване на сайтове, колокациоя, охрана, застраховки, помещения за разполагане на
апаратурата.
2. Проучване и анализ на броя потребители на потенциалните ползватели и
ползвани услуги.
3. Определяне и оразмеряване на трафичния капацитет.
4. Приложения и интерфейси – проучване на потребителските потребности от
специфични приложения за максимално използване на възможностите на системата и
повишаване на ефективността от направените вложния.

Проектиране на разширението на TETRA мрежата
Предвижда се, техническото проектиране на системата да се извърши от външен
изпълнител на база натрупани входни данни за необходимия капацитет, национално
покритие, придобиване и изграждане на обекти, строително-монтажни дейности,
необходими услуги и други фактори, определени като компоненти на проектирането.
Придобиване и изграждане на обекти от системата и въвеждането им в
експлоатация
Придобиването и изграждането на обекти от мрежовата инфраструктура на
системата следва да се изгради поетапно. Предвижда да се да сключи рамково споразумение
с външен изпълнител за изграждане на инфраструктурата, включително активно оборудване
и дейности по интеграция към системата, за законо допустимия срок, съгласно Закона за
обществените поръчки.
Придобиване на оборудване
Дейността включва доставка на крайни потребителски устройства, в това число
работни места за различните системи – управление на системата и абонатите, управление на
клиентски приложения.
Поддръжка на ТЕТRA системата
Основен елемент от надеждноста на една система е осигуряване на регулярна и
надеждна поддръжка.
За организиране на поддръжката и ремонта на оборудването на TETRA системата,
като икономически най-изгоден е вариант за сключване на договор поне за 3 години със
следните параметри:
• Сключване на договор/договори за извънгаранционна поддръжка на
радиокомуникационните системи - непълна поддръжка;
В договора за поддръжка се включват следните дейности:
• диагностика на повреденото оборудване;
• поддръжка възловите конмпоненти на централно ниво - 24/7 и регионалните
компоненти - 8/7;
• поддръжка на софтуера;
• подмяна на дефектиралите модули;
• ремонт на повреденото оборудване до 30 дни;
• софтуерно обновяване на радиокомуникационното оборудване с нови издания и
обновявания (releases & updates);
• Изпълнителят по
оборудване;

договора поддържа в

склад

необходимото резервно

• плащането се извършва по рамково споразумение за всяко възникнало ремонтно
събитие поотделно;

• специалистите от МВР извършват предварителна диагностика – първо ниво
поддръжка, регулярна поддръжка, управление на системите и основните дейности по монтаж
и демонтаж на дефектирало оборудване.
Този вариант е добър баланс между надеждност и стойност на поддръжката
Прогнозната сума за извършване на следгаранционна поддръжка на сега
съществуващата TETRA система на МВР е 1 900 000 лева за една година, при горепосочения
вариант. Към момента системата е без следгаранционна поддръжка и посочената сума следва
да се осигури, независимо от това дали ще се приеме вариант за изграждане и използването й
като национална.
Статистиката показва, че за поддръжка на система с национално покритие, при
максимално натоварване и оптимално използване на предлаганите услуги и капацитет, са
необходими средства в порядъка на 2% до 5% от стойността на оборудването и софтуера
включени в състава или около 4 500 000 лева годишно.
В разчетите при планиране на разходите за поддръжка следва да се предвидят и
разходи за застраховане на имуществото. Голяма част от обектите с оборудването е
разположено извън населени места в труднодостъпни терени, без възможност за бърз достъп
при получаване на технически сигнал за посегателство. Нарушаването на функционалността
на един обект, без възможност за бързо възстановяване на липсите би довело до
неработоспособност на големи части от системата поради характера на топологията.
Кадрово осигуряване и подготовка на персонала, ангажиран с изграждането,
поддръжката и управлението на системата
Към момента наличния човешки ресурс в МВР е предвиден за планиране,
управление и поддръжка на мрежова система от различен мащаб, от гледна точка на
управление на системата. Определяне на TETRA системата за национална, повишава
отговорността и обема от дейности свързани с управление на абонатите и потребителските
приложения. Това изисква увеличаване на състава, ангажиран с гореизброените дейности.
Предвижда се провеждане на обучение в учебни центрове на
изпълнителя/изпълнителите на дейностите по изграждане на обектите и доставка на
оборудване и програмно осигуряване.
За подготовка на служителите на МВР и останалите ползватели на системата е
необходимо да бъдат създадени и поддържани учебни центрове. В тях се следва да се
извършва обучение (в т.ч. практически занятия) на служители по утвърдени програми,
съгласно функционалните им задължения.
ЕТАПИ И ВРЕМЕВИ ПЕРИОДИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ
За всички етапи на изпълнение на плана да бъде определен
изпълнител/изпълнители, с цел последователно изпълнение на всички точки от плана при
първоначално подготвено пълно радиопланиране на системата. При реализация на плана ще
бъдат интегрирани, съществуващи софтуерни приложения и въведени нови такива, за
подобряване на взаимодействието между ползвателите на системата и повишаване на
ефективността на използване на TETRA системата.
Броя на обектите на TETRA системата е изчислен на база, планиране чрез
прилагане на математически модел и проучвания за областите, в които ще се извършва
разширението на системата и на база статистика от досега изградените обекти. При наличие

на по-подробни данни относно броя на абонатите е възможно по-долу посочените бройки да
претърпят корекция, предвид необходимостта от увеличаване на капацитета на системата.
Предвидено е използването на съществуващата преносна среда на ИАЕСМИС от
центарланата част до всички регионални центрове от където чрез радиорелейни ситеми ще се
осъщесви свързаността до TETRA базовите станции и възли.
Приблизителните финансови средства, необходими за реализиране на плана
са в размер 145 млн. лева с ДДС. Дейностите по плана могат да бъдат изпълнени до
края на 2020 г.
ПЪРВИ ЕТАП: Осигуряване на пълно TETRA радиопокритие на областно ниво.
От гледна точка на радиопокритието на областно ниво, няма административна
област в България, която да е с цялостно радиопокритие. Причините за това са обусловени от
факта, че европейските финансови инструменти, използвани при финансирането на
основните проекти за изграждане на системата са били тематично насочени към осигуряване
на теритиории с комуникации без да се съобразява административно-териториалното
разделение. Като пример може да се посочи Шенгенския финансов механизъм, с основна
задача осигуряване на 30 километровата гранична зона по границите, външни за ЕС.
ВТОРИ ЕТАП: Осигуряване на TETRA услуги в зоните без радиопокритие.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ЕТАП: Оптимизиране на TETRA системата.
След извършване на цялостното изграждане на TETRA радимрежата на
територията на страната, в последващия заключителен етап ще се извърши реинженеринг и
оптимизация на изградената мрежа, като това е принцип, заложен при изграждането на
подобен тип мрежови системи.
Времеви периоди и териториално разпределение

Легенда:
• с ,,1” са отбелязани районите за изпълнение на дейностите през времеви период
1: 2016 г. - 2017 г.;
• с ,,2” са отбелязани районите за изпълнение на дейностите през времеви период
2: 2017 г. - 2018 г.
• с ,,3” са отбелязани районите за изпълнение на дейностите през времеви период
3: 2018 г. - 2019 г.
• с ,,4” са отбелязани районите за изпълнение на дейностите през времеви период
4: 2019 г. - 2020 г.
Сроковете и периодите са определени на база наличния в МВР технически и
административен капацитет и ресурс и зависят от осигуряването на заложените финансови
средства.
Времеви период 1: 2016 г. - 2017 г.
Проектиране на разширението на TETRA системата и реализиране на цялостно
радиопокритие на териториите на области София, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик,
Смолян, Кърджали.
• Проектиране на системата;
• 35 бр. ТБС, в т.ч. захранване монтаж и оживяване;
• 86 бр. радиорелейно оборудване за свързване на ТБС към системата, в т.ч.
лицензи;
• Придобиване и изграждане на обекти, шелтери и жерета;
• 10000 TETRA радиотерминали и лицензии за работа в системата;
• Статистическа система (Billing);
• Цифрова TETRA централа поддържаща до 128 ТБС;
• Провеждане на обучение за TETRA системата;
• Монтажни дейности;
• Лицензи за AVL, DWS;
• Софтуерни приложения за нуждите на потребителите на системата;
• Мобилни работилници;
• Гаранционна поддръжка.
Необходимите финансови средства за периода са на приблизителна стойност:
45 млн. лева, с ДДС
Времеви период 2: 2017 г. – 2018 г.

Реализиране на цялостно радиопокритие на териториите на области Пловдив,
Ловеч, Плевен, Велико Търново, Русе.
• 35 бр. ТБС, в т.ч. захранване монтаж и оживяване;
• 66 бр. радиорелейно оборудване, в т.ч. лицензи;
• Цифрова TETRA централа поддържаща до 128 ТБС
• Придобиване и изграждане на обекти, шелтери и жерета;
• 10000 TETRA радиотерминали и лицензии за работа в системата;
• Монтажни дейности;
• Лицензи за AVL, DWS;
• TCS сървър за връзка с външни приложения;
• Обновяване на софтуерните версии на елементите на системата (DXT, ТБС
AVL);
• Софтуерни приложения за нуждите на потребителите на системата;
• Мобилни работилници;
• Гаранционна поддръжка.
Необходимите финансови средства за периода са на приблизителна стойност:
32 млн. лева с ДДС.
Времеви период 3: 2018 г. – 2019 г.
Реализиране на цялостно радиопокритие на териториите на области Стара загора,
Сливен, Варна, Добрич, Ямбол.
• 35 бр. ТБС, в т.ч. захранване монтаж и оживяване;
• 64 бр. радиорелейно оборудване, в т.ч. лицензии;
• Придобиване и изграждане на обекти, шелтери и жерета;
• 10000 TETRA радиотерминали и лицензии за работа в системата;
• Монтажни дейности;
• Лицензи за AVL, DWS;
• Софтуерни приложения за нуждите на потребителите на системата;
• Мобилни работилници;
• Гаранционна поддръжка.
Необходимите финансови средства за периода са на приблизителна стойност:
34 млн. лева с ДДС.

Времеви период 4: 2019 г. – 2020 г.
Реализиране на радиопокритие и TETRA услуги на териториите на области
Търговище, Шумен, Разград, Силистра.
• 35 бр. ТБС, в т.ч. захранване монтаж и оживяване;
• 48 бр. радиорелейно оборудване, в т.ч. лицензи;
• Изграждане на Шелтери и Жерета;
• Монтажни дейности;
• Лицензи за AVL, DWS;
• Софтуерни приложения за нуждите на потребителите на системата;
• 10000 TETRA радиотерминали и лицензии за работа в системата;
• Мобилни работилници;
• Гаранционна поддръжка.
Необходимите финансови средства за периода са на приблизителна стойност:
34 млн. лева с ДДС.
Реализацията на целите на плана за развитие на TETRA системата ще създаде
необходимите условия за постигане на основните приоритети стоящи пред държавата,
свързани с ефективна превенция в борбата с престъпността, противодействие на
миграционния натиск, свързан с външни геополитически фактори и защита на населението
при бедствия и аварии.

