
СИМНЕТ
Клъстер на кабелни 

оператори 



Презентация за бъдещи служители
Добре дошли!
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Милен Минев
Оператор/Координатор, мрежа от данни/база данни.

В цялата ни организация винаги сме търсили да съберем подходящите умения и знания, за да подпомогнем развитието 

на технологиите, растежа на мрежата и обслужването на клиентите. С опит, в телекомуникациите, предлагането на 

телевизионни програми и ИТ индустрията, нашата група се фокусира върху най-новите решения на пазара и 

специализирана поддръжка.
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СИМНЕТ



Какво е клъстер?



5За нас

Клъстер на кабелни 
оператори СИМНЕТ

Клъстер на кабелни оператори Сим Нет е регистриран като 
обединение по смисъла на Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел на 07.10.2016 г. 



Учредители 6

ЕТА-Желева ЕООД

ЕТ Ралица Пламенова Петрова

ЕТ Тамара Стоянова Стоева

ЕТ Вероника Цецова Коларска



Участници в клъстера към момента са 7

01 ЕТА Желева ЕООД 

02 ЕТ Тамара Стоянова Стоева

03 ЕТ Ралица Пламенова Петрова

04 ЕТ Вероника Цецова Коларска

05 Галаком 97 ООД - Милен Пиронски

06 Ти Ви Ем 5 ООД - Михаил Йотов

07 ПАС ООД - Пламен Петров Петров

08 МЕР 2005 ООД - Теодора Йорданова

09 МСиМ ООД - Мариан Атанасов 

10 МПМ ООД - Михаил Йотов

11 ТЕЛЕСАТ ООД - Стефан Терзийски

12 Петком 2002 ООД - Пламен Петров

13 Сдружение за подпомагане и развитие 
на младежката заетост и ценности

14 Веселка Атанасова Борисова

15 ММ Механикс ООД - Ангел Чолаков

16 Община Бяла Слатина 

17 Институт за чисти технологии ЕАД -
Красен Петров Матеев



Структура 8

9 члена Далекосъобщителна 
дейност чрез 
фиксирани мрежи 

Други дейности в 
областта на 
информационните 
технологии

Неправителствена 
организация

Публична 
институция

Община Бяла 
Слатина 

Механично 
обработване на 

детайли

Научна 
организация



Кабелен оператор 9
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СТРУКТУРА

ИСТОРИЯ

КЪДЕ СМЕ И 
КАКВО 

ПРЕДСТОИ?
ТЕХНОЛОГИИ

УСЛУГИ



1992

Основана е 
фирмата ЕТА

Започва 
предлагане на 
кабелна 
телевизия.

2004

Стартира се 
предлагане на 
интернет услуги.

2005

Отваря 

магазинът за 

компютри. 

2006

Начало на 

изграждане на 

оптична мрежа в 

Червен бряг.

2008

Начало на 

Интерактивна 

телевизя в 

региона.
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Услуги

• Изграждане на собствено антенно поле;

• Изграждане на далекосъобщителна мрежа;

• Производство на абонатни и отклонителни елементи за мрежата.

Аналогова 
телевизия

Цифрова 
телевизия

• Предлагане на Цифрови приемници;

• Осигуряване на криптиране на ТВ програмите;

• Увеличаване броя на препредаваните програми.
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Услуги

• Изграждане на собствено антенно поле;

• Изграждане на далекосъобщителна мрежа;

• Производство на абонатни и отклонителни елементи за мрежата.

IPTV – Интерактивна телевизия

Предплатени услуги

• Нов билинг софтуер;

• Внедряване на устройства за декодиране на ТВ съдържание;

• Пуснат е първият предплатен канал - HBO.
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Услуги

• Изграждане на LAN мрежата на ЕТА;
• Изграждане на точки за достъп на Мургаш, Драгоица, Маркова могила...;
• Конфигуриране на първия сървър на компанията;
• Изграждане на оптична мрежа;
• Изграждане на DATA център на компанията…

Интернет

Магазин за компютри
• Продажба на компютри и аксесоари;

• Копютри на изплащане;

• Продажба на софтуер.
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Услуги

• Сервиз и инсталация на твоето PC;

• Конфигуриране и настройка на Windows, Linux, MacOS;

• Инсталиране и конфигуриране на периферни устройства.

Сервиз за компютърна техника

Multiscreen TV
• Mobile HDTV ;

• Интерактивна телевизя на всяко твое устройство;

• Гледай Mobile HDTV където и да си.
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Услуги

• Сервиз и инсталация на твоето PC;

• Конфигуриране и настройка на Windows, Linux, MacOS;

• Инсталиране и конфигуриране на периферни устройства.

IP Телефони

Видео наблюдение

• Mobile HDTV ;

• Интерактивна телевизя на всяко твое устройство;

• Гледай Mobile HDTV където и да си.
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ТЕХНОЛОГИИ
РАЗВИТИЕ НА МРЕЖАТА ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

• Коаксиален кабел
• Кабел FTP/M-5E
• Суич

• Оптичен кабел
• Медия конвертор
• Управляеми суичове

• Passive Optical 
Network

LAN

FTTH

PON
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ТЕХНОЛОГИИ 17



ТЕХНОЛОГИИ 18



ТЕХНОЛОГИИ 19



Възможности за реализация 21

Техник кабелни 
мрежи

Включва - проектиране, 

изграждане и поддръжка на 

съответните кабелни трасета

Техник - Мрежов 
инсталатор

Включва - проектиране на 

технически центрове, монтиране 

и поддържане на оборудването в 

тях

Техник - в Call 
център

Включва - посрещане на 

телефонните обаждания, L2 

конфигурация на оборудването и 

разпределяне на задачи към 

техническите групи

Сервизен техник

Включва - работа с клиенти, отстраняване 

на технически неизправности в 

оборудването на клиентите - Компютри, 

рутери, приемници, ONU, медия 

конвертори, принтери...
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Интервю
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Обучение
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Въвеждане в работата
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Поддържащи обучения



Кафе-пауза



Предизвикателствата пред малките оператори 27

Проблемите, с които всички сме се сблъсквали

Липса на квалифициран персонал

Скъпо оборудване

Високи текущи разходи

Труден достъп до know-how



В лабиринта на проблемите 28

Колко пъти сте го минавали?

Квалифицирана 
работна ръка от 

къде?

Авторски права? Скъпи материали?

Know-how?

Скъп интернет трафик?24 часова поддръжка?

Реакция при големи 
аварии и природни 
бедствия?



Характерни особености 29

Компаниите трябва да имат обща 
цел

Трябва да има достатъчен брой 
участници

Компаниите трябва да бъдат 
достатъчно близо, за да има обмен 

на информация и общи ресурси.  

За да има положителен резултат, 
трябва да има и известно активно 

взаимодействие.



30Нашата визия

Членовете се допълват взаимно, като обхващат 

веригата на добавената стойност и постигането 

на синергия между тях.

Ползите от кооперацията се изразяват в увеличаване на добавената стойност на 

създаваните продукти, улеснен достъп до пазари, съкращаване на разходите за основни 

суровини и материали.



Предимства 31

Професионален 
капацитет

Споделена 
апаратура

Добри практики и единно 
качество на 

предоставяните услуги

Споделени call 
центрове

Споделен 
резервиран 

интернет капацитет

Споделяне на 
персонал при 

нужда

Споделени 
технически 
центрове

Помощ при 
екстремни 
ситуации



Благодаря за вниманието!
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