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Приложение №2 – Технически спецификации 

 

За обособена позиция II „Предоставяне на услуги по оптичен пренос на данни за нуждите 

на БСТ  - Основен център - 3 мобилни оператора, резервен център - 3 мобилни оператора, 

връзка между центровете, доставка на интернет до 1 офис“: 

А) Общи спецификации: 

1. Услугата следва да бъде извършвана, използвайки минимум един технически възел 

в гр. София, който да е оборудван със системи за резервирано електрозахранване, 

климатизация, пожароизвестяване и пожарогасене, контрол на достъпа и който да се 

намира под пълен технически и административен контрол на Участника. 

2. Услугата трябва да бъде с осигурена денонощна техническа поддръжка, 

позволяваща непрекъснато обслужване на възложителя в режим 24 часа в 

денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. 

3. Предоставянето на услугата трябва да се осъществи през оптични мрежи на 

територията на гр. София и гр. Стара Загора,  през които да може да се предоставя 

наземна свързаност чрез MAN от точка до точка и от точка до много точки. 

4. Услугата следва да се осъществява с капацитет от минимум 40 Gbps сумарен 

международен Интернет капацитет, обезпечаван по минимум два независими 

наземни оптични канали от/към минимум два оператора. Участникът следва да 

представи в офертата си в графичен и табличен вид описание на международната 

Интернет свързаност. 

5. Услугата следва да се осъществява с капацитет от минимум 100 Gbps сумарен 

локален български Интернет капацитет (BG Peering) по наземни оптични канали. 

Участникът следва да представи в офертата си в графичен и табличен вид 

описание на българския Интернет капацитет (BG Peering). 

6. Услугата следва да се осъществява чрез оперативен капацитет от минимум 20 Gbps 

сумарна IP свързаност до поне 2 точки за  обмяна на IP трафици (Internet Echanges) 

в някои от посочените градове: Франкфурт, Амстердам, Лондон и Париж. 

Участникът следва да представи в офертата си в графичен и табличен вид 

описание на международната IP свързаност до Internet Echange’s в посочените 

градове. 

7. Услугата следва да се осъществява при поддържана динамична маршрутизация с 

протокола BGP4 по всички негови външни линии – за достъп до международното и 

локалното българско Интернет пространства. 

8. Услугата трябва да бъде доставена със следните минимални параметри: 

* Време за реакция при заявяване на повреда - до 1 час след получаване на заявка 

за проблем /без значение дали денят е работен, почивен и/или обявен за национален 

празник/. Времето за реакция се отчита от момента на подаване до момента на 

потвърждаване регистрирането на повредата; 

* Време за отстраняване на технически проблеми в мрежата и възстановяване на 

услугата при отпадане - до 8 часа /без значение дали денят е работен, почивен и/или 

обявен за национален празник/. Времето за отстраняване на технически проблем в 

мрежата се отчита от момента на потвърждаване на приемането му (т.е. след 

изтичане на Времето за реакция) до момента на възстановяване на нормалната 

работоспособност на комуникационната свързаност. 

9. Услугата трябва да бъде напълно осигурена към 30.09.2016 г. 
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Б) Технически спецификации към предоставянето на услуга по оптичен пренос на данни 

между точки на достъп: помещение Основен компютърен център, находящ се гр. София, 

ул. „Хайдушко изворче“ № 28 – 3 мобилни оператора и други; помещение Резервен 

компютърен център, находящ се гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 5А – 3 мобилни 

оператора и други; връзка между двата центъра: 

1. Осигуряване и поддръжка на физическо трасе за оптичен 

пренос на данни между следните основни точки на достъп: 

помещение Основен компютърен център, находящо се в гр. 

София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28 – 3 мобилни оператора и 

други; помещение Резервен компютърен център, находящ се 

гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 5А – 3 мобилни оператора 

и други; помещения на двата центъра.  

Услугата следва да се предостави по физическо трасе за пренос на данни с входна точка към 

помещението, находящо се в гр. София, указано му от Възложителя, при условията, 

посочени в проекта на договор /Приложение № 11 към Документацията за участие/. 

Възложителят поставя това изискване с цел да си осигури сигурност за непрекъсваемост на 

услугата, обект на поръчката. 

2. Доставяне, монтаж, въвеждане в експлоатация и поддръжка на 

крайни устройства за точките на достъп в гр. София и в гр. 

Стара Загора за осигуряване на порт на конектор RJ45. 

3. Точки за достъп (MAN портове) на Възложителя и изисквания 

към тях:  

 

Населено място Адрес на 

точка за 

достъп 

Скорост на 

порта за 

достъп 

Интерфейс на 

порта за 

достъп 

Брой точки на 

достъп (MAN 

портове) 

София ул. Хайдушко 

изворче 28 – 

Основен  

компютърен 

център 

100 Mbps 100 Base TX 1 

Стара Загора ул. Армейска 

5А – Резервен  

компютърен 

център 

100 Mbps 100 Base TX 1 

 

4. Осигуряване на Възложителя на възможност за заявяване 

конфигурирането на VLAN-ID със скорости до 10 Mbps от 

точките на достъп на Възложителя (посочени в т. 3 по-горе) до 

други идентифицирани от Възложителя адреси, в т.ч. и три 

мобилни оператора в Р България, като общо броят на тези 

адреси е до 20 броя. При временно спиране ползването на 

VLAN-ID или преместване и конфигурирането му на друг 

адрес следва да се осъществява без допълнително заплащане от 
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страна на Възложителя и/или същият да дължи за това 

обезщетения и/или неустойки. 

5. Конфигуриране на логическа свързаност с дефиниране на 

VLAN-ID между точките на достъп по т. 4;  

6. Конфигуриране на OSPF протокол между оборудването на 

Възложителя и това на участника, определен за изпълнител за 

точките на достъп по т. 4 (Възложителят не изисква да се 

конфигурира OSPF протокол на оборудването, което е негова 

собственост); 

7. Имплементиране на OSPF протокол с цел създаване на 

динамичен routing между точките на достъп по т. 4. OSPF 

протоколът трябва да работи между оборудването на 

Възложителя и това на участника, определен за изпълнител; 

8. Разрешаване на ICMP протокол изцяло във всички мрежи и 

подмрежи като средство за тестване на връзката от и към 

точките на достъп по т. 4; 

9. Поддръжка на точките за достъп по т. 4, осигуряваща:  

- загуби на пакети в мрежата на участника, определен за изпълнител, по-малки от 

1% на годишна база, 

- достъпност на мрежата – 99,5 % на годишна база; 

 

В) Технически спецификации към предоставянето на интернет през оптичен носител до 1 

офис: помещение Основен компютърен център, находящ се гр. София, ул. „Хайдушко 

изворче“ № 28  

1. Осигуряване и поддръжка на физическо оптично трасе за пренос на данни, през което ще 

бъдат осигурени Интернет услугите, до следната точка за достъп  на Възложителя: 

помещение Основен компютърен център, находящо се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ 

№ 28.  

Услугата следва да се предостави по физическо трасе за пренос на данни с входна точка към 

помещението, находящо се в гр. София, указано му от Възложителя, при условията, 

посочени в проекта на договор /Приложение № 11 към Документацията за участие/. 

Възложителят поставя това изискване с цел да си осигури сигурност за непрекъсваемост на 

услугите, обект на поръчката. 

2. Доставяне, монтаж, въвеждане в експлоатация и поддръжка на крайни устройства за 

точката на достъп в гр. София за осигуряване на порт на конектор RJ45. 

3. Точка за достъп до Интернет услугите (MAN порт) на Възложителя и изискване към нея: 

 

Населено място Адрес на 

точка за 

достъп 

Скорост на 

порта за 

достъп 

Интерфейс на 

порта за 

достъп 

Брой точки на 

достъп (MAN 

портове) 

София ул. Хайдушко 

изворче 28 – 

Основен  

компютърен 

център 

1000 Mbps 1000 Base TX 1 
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4. Услугата за международна Интернет свързаност следва да бъде симетрична, със 100% 

гарантирана скорост и с капацитет 100 Mbps. 

5. Услугата за локална българска Интернет свързаност следва да бъде симетрична, със 100% 

гарантирана скорост и с капацитет 800 Mbps. 

6. Следва да бъде осигурена поддръжка на Автономната система за Възложителя за срока 

на договора и маршрутизиране на адресното пространство на Възложителя; 

7. Поддръжката на физическото оптично трасе за пренос на данни, през което ще бъдат 

осигурени и поддържани Интернет услугите, на услугата за международна Интернет 

свързаност и на услугата за локална българска Интернет свързаност следва да бъде: 

- загуби на пакети по-малки от 0,5% на годишна база; 

- достъпност на всяка една услуга – 99,5 % на годишна база; 

8. Осигуряване на средства за мониторинг на Интернет услугите, в т.ч. дневни, седмични, 

месечни и годишни статистики.  

 

Г) Технически спецификации за осигуряване на услуга по оптичен пренос на данни между 

точки на достъп: Телевизионно студио, находящо се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ 

№ 28 - Българска национална телевизия: 

1. Осигуряване и поддръжка на физическо оптично трасе за пренос на данни, между 

следната точка за достъп на Възложителя: помещение Телевизионно студио, находящо се в 

гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28 – Българска национална телевизия.  

Услугата следва да се предостави по физическо трасе за пренос на данни с входна точка към 

помещението, находящо се в гр. София, указано му от Възложителя, при условията, 

посочени в проекта на договор /Приложение № 11 към Документацията за участие/. 

Възложителят поставя това изискване с цел да си осигури сигурност за непрекъсваемост на 

услугите, обект на поръчката. 

2. Доставяне, монтаж, въвеждане в експлоатация и поддръжка на крайни устройства за 

точката на достъп в гр. София за осигуряване на порт на конектор RJ45. 

3. Точка за достъп до Интернет услугите (MAN порт) на Възложителя и изискване към нея: 

 

Населено място Адрес на 

точка за 

достъп 

Скорост на 

порта за 

достъп 

Интерфейс на 

порта за 

достъп 

Брой точки на 

достъп (MAN 

портове) 

София ул. Хайдушко 

изворче 28 – 

Телевизионно 

студио 

100Mbps 100 Base T 1 

 

4. Осигуряване на Възложителя на възможност за заявяване конфигурирането на VLAN-ID 

със скорости до 10 Mbps от точките на достъп на Възложителя (посочени в т. 3 по-горе) до 

Българска национална телевизия от всяка една точка на достъп на Възложителя (посочена 

в т. 3) до други идентифицирани от Възложителя адреси, като общо броят на тези адреси е 

до 10 броя. При временно спиране ползването на VLAN-ID или преместване и 

конфигурирането му на друг адрес следва да се осъществява без допълнително заплащане 

от страна на Възложителя и/или същият да дължи за това обезщетения и/или неустойки. 

5. Конфигуриране на логическа свързаност с дефиниране на VLAN-ID между точките на 

достъп по т. 4;  
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6. Конфигуриране на OSPF протокол между оборудването на Възложителя и това на 

участника, определен за изпълнител за точките на достъп по т. 4 (Възложителят не изисква 

да се конфигурира OSPF протокол на оборудването, което е негова собственост); 

7. Имплементиране на OSPF протокол с цел създаване на динамичен routing между точките 

на достъп по т. 4. OSPF протоколът трябва да работи между оборудването на Възложителя 

и това на участника, определен за изпълнител; 

8. Разрешаване на ICMP протокол изцяло във всички мрежи и подмрежи като средство за 

тестване на връзката от и към точките на достъп по т. 4; 

9. Поддръжка на точките за достъп по т. 4, осигуряваща:  

- загуби на пакети в мрежата на участника, определен за изпълнител, по-малки от 

1% на годишна база, 

- достъпност на мрежата – 99,5 % на годишна база. 
 


