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I. ОБЕКТ; ПРЕДМЕТ; ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ОБЩЕСТВЕНАТА 

ПОРЪЧКА 

 

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“/ДП БСТ/ е хазартен оператор 

по чл. 14 от Закона за хазарта /ЗХ/ и реализира дейността си с цел набиране на парични 

средства за подпомагане държавната политика в областта на физическото възпитание и 

спорта. Съгласно ЗХ и Устройствения правилник на ДП „Български спортен 

тотализатор“, същото има лицензи за организиране на следните хазартни игри: 

- Моментни лотарийни игри; 

- Цифрови лотарийни игри; 

- Игри със залагания върху резултатите от спортни състезания. 

ДП БСТ е държавно предприятие по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, с 

принципал Министъра на младежта и спорта и разходва средствата от реализираните от 

него постъпления от хазартните игри, които са определени за негова издръжка, при 

спазване правилата на Закона за обществените поръчки. 

С оглед горното, с цел обезпечаване на административните си потребности и тези, 

произтичащи от необходимостите за оптимална работа на приемателната му мрежа, на 

основание чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), ДП БСТ, провежда 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с наименование: „Предоставяне 

на далекосъобщителни услуги“. 
 

1. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
 

Обект: предоставяне на далекосъобщителни услуги; 

 

Предмет и количество: далекосъобщителни услуги, обезпечаващи потребностите на 

администрация и приемателна мрежа - до 1300 крайни потребителя, с възможност за 

тяхното намаляване и увеличаване по заявка на  ДП БСТ. 

 

Мотиви за неразделяне на обществената поръчка на обособени позиции: 

Видно от посочените дейности, съставляващи основно предмета на настоящата 

обществена поръчка, същата има за краен резултат удовлетворяване на потребности от 

комуникационна обезпеченост при осъществяване на основната дейност на 

предприятието.  

Същността на услугите се състои в обезпечаване на възможността за реализиране на 

комутируеми комуникационни канали, чрез който да се извършва обмен на гласова 

информация и при необходимост факс, обмен на файлове или данни. Комуникационните 

канали се използват за обезпечаване на първичните потребности от комуникационна 

обезпеченост на основната дейност на предприятието. Чрез тях се осъществява 

заявяване, дистанционно диагностициране на възникнали повреди от поддържащите 

звена в предприятието, както и предаване на информация и управление ефективността 

на действие на териториалните подразделения. Всяка от обхванатите функционалности 

в предмета на поръчката е логическо следствие на потребността, която следва да се 

реализира за функциониране на предприятието и са логически обвързани - гласова 

услуга, интерфейс – RJ 11 (за предоставяните услуги обикновен телефонен пост), 

далекосъобщителни услуги, интерфейс – RJ 45 (за услугата ISDN пост), запазване на 

съществуващите към момента на откриване на процедурата географски номера. Поради 

наличието на тези обстоятелства евентуалното им изпълнение от различни доставчици в 

различните подразделения, най-малко би затруднило постигането на крайния резултат, 
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целен с възлагането на поръчката – ползване на далекосъобщителни услуги чрез които 

да се осъществяват комутируеми комуникационни канали за обмен на гласови 

съобщения, факс, файлове или данни. Естеството на услугата, подлежащата на 

изпълнение, не предполага ефективно реализиране на възможността за разделно 

изпълнение на отделните й дейности /т.е., да се раздели предметът на поръчката на 

отделни позиции – в конкретния случай не може да се счете, нито да се обоснове 

целесъобразност за обособяване на дейностите до степен, позволяваща включването им 

в предмета на самостоятелни договори/. Същото се подкрепя и от обичайната бизнес 

логика в областта на далекосъобщителните услуги – доставчикът е този, който управлява 

мрежата чрез която предоставя услугите и е в състояние да диагностицира и отстранява 

в най-кратки срокове възникнали проблеми. По този начин и тъй като доставчикът е в 

състояние да управлява собствената си мрежа, то същият е в състояние да извършва 

превантивни действия и отстранява в най-кратък срок възникналите повреди. Това е 

вярно, тъй като той е в състояние да влияе върху сроковете в които възлага на свои 

служители за отстраняването на дадена повреда и създава приоритет на заявките и срока 

за изпълнението им. Тези действия при необходимост от взаимодействие между 

множество доставчици са сведени до възможност единствено до спазване на 

споразумение за ниво на обслужване, чиито параметри обаче се определят от договорите 

сключени по между им и върху които ДП БСТ, не е в състояние да влияе, чрез настоящата 

обществена поръчка. При тези условия от гледна точка интересите на ДП БСТ и 

описаните цели, за които ще се ползват предоставените услуги се явява нецелесъобразно.  

Изпълнението поръчката без разделяне на обособени позиции ще позволи максимална 

бърза и целенасочена употреба на предоставените услуги, чието качество се явява  

зависимо от логически свързани дейности по предоставянето и поддръжката им. Именно 

възможността да се влияе върху изпълнението на тези дейности се оказва, че ще скъси 

времето за въвеждане в употреба на услугите, ще минимизира рискове като неправилно 

разбиране, неподходящ експертен капацитет, недобро управление на човешки персонал, 

неефективна координация и др. Възлагането на обществената поръчка на един 

изпълнител позволява постигането на оптимален административен процес на управление 

на целия работен цикъл, целящ получаването на качествени услуги и минимален срок за 

реакция и отстраняване на възникнал проблем, а така също и дава възможност за 

идентификацията на само едно отговорно лице за изпълнение на дейностите в пълен 

обем, което би позволило по-ефективното разходване на времеви ресурси евентуално 

търсене на отговорност.  

Ефективното изпълнение на настоящата обществена поръчка, предполага възлагането ѝ 

в рамките на един договор и реализирането му от един изпълнител.  

Предвид горното, разделянето на обществената поръчка на обособени позиции би било 

противоречие на бизнес процесите и по-скоро би довело до неефективност при 

изпълнението й на отделни части, а от там – и до нецелесъобразен разход от страна на 

Възложителя на средства, време и човешки ресурс.  
 

2. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 

2.1. Технически изисквания за изпълнение на поръчката: 

Към всяка употреба в текста по-долу на: СТАНДАРТ, СПЕЦИФИКАЦИЯ, 

ТЕХНИЧЕСКО ОДОБРЕНИЕ ИЛИ ДРУГА ТЕХНИЧЕСКА РЕФЕРЕНЦИЯ, както и на 

КОНКРЕТЕН МОДЕЛ, ИЗТОЧНИК, ПРОЦЕС, ТЪРГОВСКА МАРКА, ПАТЕНТ, ТИП, 

ПРОИЗХОД ИЛИ ПРОИЗВОДСТВО по смисъла на чл. 48, ал. 2 и чл. 49, ал. 2 ЗОП, ако 
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изрично не е указано друго, следва автоматично да се счита за добавено: „ИЛИ 

ЕКВИВАЛЕНТНО/И”! 

 

2.1.1. Изисквания за изпълнение на фиксираната далекосъобщителна услуга: 

Основни видове: 

- Гласова услуга, интерфейс – RJ 11 

- Далекосъобщителни услуги, интерфейс – RJ 45 

- Прозрачен преносен канал между крайни точки от мрежата на ДП БСТ; 

- Активиране/деактивиране на ограничения, касаещи международни разговори 

1.1. Услугата, предмет на настоящата поръчка, трябва да бъде предоставяна чрез високо-

надеждна и сигурна обществена фиксирана електронна съобщителна мрежа с 

национално покритие - uptime >= 99.5%. 

1.2. Услугата, предмет на настоящата поръчка, трябва да се осъществява чрез изграден 

от участника/изпълнителя/ достъп до нея като съгласува интерфейсите от мрежата си с 

тези на ДП БСТ - RJ 11 за предоставяните услуги обикновен телефонен пост и RJ 45 за 

услугата ISDN пост. 

1.3.Услугата, предмет на настоящата поръчка, трябва да осигурява свързаност на 

телефонните постове/абонатите/ на БСТ, към други мрежи за предаване на глас и факс-

данни, в страната и в чужбина. 

1.4. Услугата, предмет на настоящата поръчка, трябва да бъде предоставена чрез 

резервираност, както в собствената на участника/изпълнителя мрежа, така и чрез 

наличие на капацитет достатъчен за покриване нуждите на ДП БСТ на взаимно свързване 

с останалите оператори в и извън страната. 

1.5. Услугата, предмет на настоящата поръчка, трябва да бъде предоставена по начин, по 

който да позволи запазване на съществуващите към момента на откриване на 

процедурата географски номера – посочени в Списък № 1, като се обезпечи провеждането 

на входящи и изходящи разговори и изпращането и получаването на факс от тях.  

1.6. Услугата, предмет на настоящата поръчка, трябва да включва предоставяне на пълна 

месечна информация относно направление, стойност на проведените разговори и 

разговорните минути на хартиен носител за ДП БСТ, както и възможност за справки по 

електронен път. 

1.7. Услугата, предмет на настоящата поръчка, трябва да включва предоставяне на 

телефонни справочни услуги, достъпни за всички крайни телефонни постове /абонати/ 

на ДП БСТ. 

1.8. За остойностяването на услугата, предмет на настоящата поръчка, трябва да бъде 

осигурено издаването на месечни електронни фактури. 

1.9. Тарифните планове/ценовите условия за услугата, предмет на настоящата поръчка, 

трябва да се осигури да влязат в сила до 30 календарни дни, считано от датата на 

подписване на договор за възлагане на поръчката. 

1.10. За услугата, предмет на настоящата поръчка, трябва да бъде предложено 

осигуряването на денонощна техническа поддръжка и непрекъснато обслужване в режим 

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

1.11. За услугата, предмет на настоящата поръчка, трябва да бъде предложено 

регистриране на проблеми (инциденти) и управление на поддръжката на услугите с 

автоматични нотификации при регистриране, актуализиране, ескалация и решаване на 

проблеми(инциденти), чрез система, изградена/ползвана от участника/изпълнителя. 

Системата трябва да позволява регистриране на заявки за инциденти освен по телефон и 

на e-mail, достъпен за служители на ДП БСТ. 

1.12. За услугата, предмет на настоящата поръчка, трябва да бъде предложена схема за 
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реакция в случай на възникнал проблем с предоставянето й. Схемата следва да съдържа 

най-малко: подробно описание на процедурата по уведомяване на Доставчика на 

услугата за възникнал проблем (инцидент), последващи действия, в т.ч. ескалационни 

процедури, документиране на събитията. 

1.13. Предоставяната интегрирана далекосъобщителна услуга, интерфейс - RJ 45, трябва 

да отговаря на стандарти, необходими за функционирането на наличната техника в ДП 

БСТ ISDN BRI –интерфейс (NT) S/T интерфейс 

1.14. Осигуряването на прозрачен преносен канал между крайни точки от мрежата на 

БСТ с крайни интерфейси, трябва да отговарят на стандарт ETSI ETS 300 452, необходим 

за функционирането на наличната техника в ДП БСТ. 

Горепосочените технически изисквания следва задължително да бъдат посочени в 

предложението на участника като подлежащи на изпълнение, както и да бъде 

предложен начина на тяхното реализиране чрез неготовото подробно описание и 

обосноваване.  

 

Списък № 1  

на съществуващи към момента абоната /телефонни постовете/ на ДП БСТ 
 

# Номер Вид пост Адрес (ПК, населено място, име на улица/бул./пл, номер) 

1.  73884702 Телефонен пост 2700 ГР. БЛАГОЕВГРАД  ПЛ. МАКЕДОНИЯ 2 

2.  73884703 Телефонен пост 2700 ГР. БЛАГОЕВГРАД  ПЛ. МАКЕДОНИЯ 2 

3.  73884704 Телефонен пост 2700 ГР. БЛАГОЕВГРАД  УЛ. ТРАКИЯ 2 

4.  73884707 Телефонен пост 2700 ГР. БЛАГОЕВГРАД  ПЛ. МАКЕДОНИЯ 2  

5.  34445492 Телефонен пост 4400 ГР. ПАЗАРДЖИК УЛ. ХАН КРУМ 9 

6.  73884710 Телефонен пост 2700 ГР. БЛАГОЕВГРАД  ПЛ. МАКЕДОНИЯ 2 

7.  73884711 Телефонен пост 2700 ГР. БЛАГОЕВГРАД  ПЛ. МАКЕДОНИЯ 2 

8.  76606948 Телефонен пост 2300 ГР. ПЕРНИК  УЛ. ПЕТКО КАРАВЕЛОВ 1 

9.  78551043 Телефонен пост 2500 ГР. КЮСТЕНДИЛ  УЛ. НЕОФИТ РИЛСКИ 14 

10.  35952120 Телефонен пост 4600 ГР. ВЕЛИНГРАД БУЛ. СЪЕДИНЕНИЕ 46 

11.  64800293 Телефонен пост 5800 ГР. ПЛЕВЕН УЛ. ДИМИТЪР КОНСТАНТИНОВ 23А 

12.  44625045 Телефонен пост 8800 ГР. СЛИВЕН  УЛ. ГЕНЕРАЛ ДРАГОМИРОВ 4 

13.  46663599 Телефонен пост 8600 ГР. ЯМБОЛ  УЛ. ЦАР ИВ.АЛЕКСАНДЪР 7  

14.  56811962 Телефонен пост 8000 ГР. БУРГАС  УЛ. КАЛОФЕР 10 

15.  56811963 Телефонен пост 8000 ГР. БУРГАС  УЛ. КАЛОФЕР 10 

16.  56811964 Телефонен пост 8000 ГР. БУРГАС  УЛ. КАЛОФЕР 10 

17.  56811965 Телефонен пост 8000 ГР. БУРГАС  УЛ. КАЛОФЕР 10 

18.  56811966 Телефонен пост 8000 ГР. БУРГАС  УЛ. КАЛОФЕР 10 

19.  56811968 Телефонен пост 8000 ГР. БУРГАС  УЛ. КАЛОФЕР 10 

20.  56811969 Телефонен пост 8000 ГР. БУРГАС  УЛ. КАЛОФЕР 10 



 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------стр. 5 

Раздел I от Документация за участие в обществена поръчка с наименование: „Предоставяне на 

далекосъобщителни услуги“ – Обект; Предмет; Технически спецификации на обществената 

поръчка 

 

21.  56811971 Телефонен пост 8000 ГР. БУРГАС  УЛ. КАЛОФЕР 10 

22.  64801392 Телефонен пост 5800 ГР. ПЛЕВЕН УЛ. ДИМИТЪР КОНСТАНТИНОВ 23 А 

23.  86824076 Телефонен пост 7500 ГР. СИЛИСТРА УЛ. МАКЕДОНИЯ 137 

24.  96305283 Телефонен пост 3400 ГР. МОНТАНА УЛ. ХАН АСПАРУХ 8 

25.  2903018 SIP 4 1612 ГР. СОФИЯ УЛ. ХАЙДУШКО ИЗВОРЧЕ 28 

26.  52620681 Телефонен пост 9000 ГР. ВАРНА  БУЛ. М.ЛУИЗА 30 

27.  52620683 Телефонен пост 9000 ГР. ВАРНА  БУЛ. М.ЛУИЗА 30 

28.  52620684 Телефонен пост 9000 ГР. ВАРНА  БУЛ. М.ЛУИЗА 30 

29.  52620685 Телефонен пост 9000 ГР. ВАРНА  БУЛ. М.ЛУИЗА 30 

30.  52620712 Телефонен пост 9010 ГР. ВАРНА  БУЛ. ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК 30 

31.  54832126 Телефонен пост 9700 ГР. ШУМЕН  УЛ. ЦАР И.АЛЕКСАНДЪР 98 

32.  58602405 Телефонен пост 9300 ГР. ДОБРИЧ  БУЛ. 25-ТИ СЕПТЕМВРИ 10 

33.  60163521 Телефонен пост 7700 ГР. ТЪРГОВИЩЕ  УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 8 

34.  62601579 Телефонен пост 5000 ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО  УЛ. БАБА МОТА 13 

35.  62620489 Телефонен пост 5000 ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО  УЛ. БАБА МОТА 13 

36.  62621558 Телефонен пост 5000 ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО  УЛ. БАБА МОТА 13  

37.  62621569 Телефонен пост 5000 ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО  УЛ. БАБА МОТА 13 

38.  62621658 Телефонен пост 5000 ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО  УЛ. БАБА МОТА 13 

39.  62623700 Телефонен пост 5000 ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО  УЛ. БАБА МОТА 13 

40.  62623701 Телефонен пост 5000 ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО  УЛ. БАБА МОТА 13 

41.  66800028 Телефонен пост 5300 ГР. ГАБРОВО     УЛ. СТ. КАРАДЖА 17 А 

42.  30163489 Телефонен пост 4700 ГР. СМОЛЯН  БУЛ. БЪЛГАРИЯ 14 

43.  32264112 Телефонен пост 4000 ГР. ПЛОВДИВ  УЛ. АБАДЖИЙСКА 25 

44.  32264148 Телефонен пост 4000 ГР. ПЛОВДИВ  УЛ. АБАДЖИЙСКА 25 

45.  32264152 Телефонен пост 4000 ГР. ПЛОВДИВ  УЛ. АБАДЖИЙСКА 25 

46.  32625335 Телефонен пост 4000 ГР. ПЛОВДИВ Ж.К. ТРАКИЯ    БЛ.202 ТОТОПУНКТ 

47.  32625972 Телефонен пост 4000 ГР. ПЛОВДИВ  УЛ. АБАДЖИЙСКА 25 

48.  32626035 Телефонен пост 4000 ГР. ПЛОВДИВ  УЛ. АБАДЖИЙСКА 25 

49.  32631712 Телефонен пост 4000 ГР. ПЛОВДИВ  УЛ. АБАДЖИЙСКА 25 

50.  32632922 Телефонен пост 4000 ГР. ПЛОВДИВ  УЛ. АБАДЖИЙСКА 25 

51.  32638268 Телефонен пост 4000 ГР. ПЛОВДИВ  УЛ. АБАДЖИЙСКА 25 

52.  32638270 Телефонен пост 4000 ГР. ПЛОВДИВ  УЛ. АБАДЖИЙСКА 25 

53.  32664086 Телефонен пост 4000 ГР. ПЛОВДИВ  УЛ. АБАДЖИЙСКА 25 
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54.  34445492 Телефонен пост 4400 ГР. ПАЗАРДЖИК  УЛ. ХАН КРУМ 9 

55.  82823986 Телефонен пост 7000 ГР. РУСЕ  УЛ. ПОП ХАРИТОН 4 

56.  82825491 Телефонен пост 7000 ГР. РУСЕ  УЛ. ПОП ХАРИТОН 4  

57.  82825494 Телефонен пост 7000 ГР. РУСЕ  БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 123  

58.  82825495 Телефонен пост 7000 ГР. РУСЕ  УЛ. ГЕН. СКОБЕЛЕВ 48  

59.  82825496 Телефонен пост 7000 ГР. РУСЕ  УЛ. ПОП ХАРИТОН 7  

60.  82825499 Телефонен пост 7000 ГР. РУСЕ  УЛ. ГЕН. СКОБЕЛЕВ 48  

61.  84661241 Телефонен пост 7200 ГР. РАЗГРАД  Ж.К. ОСВОБОЖДЕНИЕ    БЛ.8  

62.  86824076 Телефонен пост 7500 ГР. СИЛИСТРА  УЛ. МАКЕДОНИЯ 137 

63.  36165244 Телефонен пост 6600 ГР. КЪРДЖАЛИ  УЛ. ЕКЗАРХ ЙОСИФ 4  

64.  38622048 Телефонен пост 6300 ГР. ХАСКОВО  УЛ. ДУНАВ 20 

65.  42252086 Телефонен пост 6000 ГР. СТАРА ЗАГОРА  УЛ. АРМЕЙСКА 5 

66.  42259145 Телефонен пост 6000 ГР. СТАРА ЗАГОРА  УЛ. АРМЕЙСКА 11 

67.  42620366 Телефонен пост 6000 ГР. СТАРА ЗАГОРА  УЛ. АРМЕЙСКА 5 

68.  42632198 Телефонен пост 6000 ГР. СТАРА ЗАГОРА  УЛ. АРМЕЙСКА 5 

69.  42639001 Телефонен пост 6000 ГР. СТАРА ЗАГОРА  УЛ. КНЯЗ АЛ. БАТЕНБЕРГ 19 

70.  42645026 Телефонен пост 6000 ГР. СТАРА ЗАГОРА  УЛ. АРМЕЙСКА 5 

71.  42649146 Телефонен пост 6000 ГР. СТАРА ЗАГОРА  УЛ. АРМЕЙСКА 5А  

72.  43164738 Телефонен пост 6100 ГР. КАЗАНЛЪК  УЛ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 11 

73.  28500740 Телефонен пост 

тип ISDN  

1612 ГР. СОФИЯ  УЛ. ХАЙДУШКО ИЗВОРЧЕ 28 

74.  28500745 Телефонен пост 

тип ISDN  

1612 ГР. СОФИЯ  УЛ. ХАЙДУШКО ИЗВОРЧЕ 28 

75.  28500750 Телефонен пост 

тип ISDN  

1612 ГР. СОФИЯ  УЛ. ХАЙДУШКО ИЗВОРЧЕ 28 

76.  28500755 Телефонен пост 

тип ISDN  

1612 ГР. СОФИЯ  УЛ. ХАЙДУШКО ИЗВОРЧЕ 28 

77.  28500760 Телефонен пост 

тип ISDN  

1612 ГР. СОФИЯ  УЛ. ХАЙДУШКО ИЗВОРЧЕ 28 

78.  28500765 Телефонен пост 

тип ISDN  

1612 ГР. СОФИЯ  УЛ. ХАЙДУШКО ИЗВОРЧЕ 28 

79.  28500775 Телефонен пост 

тип ISDN  

1612 ГР. СОФИЯ  УЛ. ХАЙДУШКО ИЗВОРЧЕ 28 

80.  28500780 Телефонен пост 

тип ISDN  

1612 ГР. СОФИЯ  УЛ. ХАЙДУШКО ИЗВОРЧЕ 28 

81.  2903018 Телефонен пост 

тип ISDN  

1612 ГР. СОФИЯ  УЛ. ХАЙДУШКО ИЗВОРЧЕ 28 

82.  281818хх Телефонен пост – 

автоматичен вход 

1612 ГР. СОФИЯ  УЛ. ХАЙДУШКО ИЗВОРЧЕ 28 

83.  28223318 Телефонен пост 1309 ГР. СОФИЯ  УЛ. ДИМИТЪР ПЕТКОВ  333  

84.  28328109 Телефонен пост 1000 ГР. СОФИЯ Ж.К. БАНИШОРА БУЛ. ГЕН. Н. СТОЛЕТОВ  5 

ТОТО ПУНКТ 
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85.  28401370 Телефонен пост 1000 ГР. СОФИЯ Ж.К. ХАДЖИ ДИМИТЪР    БЛ.55 ТОТО ПУНКТ 

86.  29272038 Телефонен пост 1359 ГР. СОФИЯ Ж.К. ЛЮЛИН 4 ДО БЛ.421 ТРАФОПОСТ 

87.  29316171 Телефонен пост 1303 ГР. СОФИЯ  УЛ. ПИРОТСКА 48 

88.  29832141 Телефонен пост 1202 ГР. СОФИЯ  БУЛ. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА 87 

89.  29880859 Телефонен пост 1000 ГР. СОФИЯ БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 75  

90.  29315098 Телефонен пост 1233 ГР. СОФИЯ, УЛ. СТРУГА БЛ.41  

91.  71422272 Телефонен пост 2030 ГР. КОСТЕНЕЦ   УЛ. ТЪРГОВСКА 2А 

92.  71815062 Телефонен пост 2070 ГР. ПИРДОП    УЛ. 6-ТА  2 

93.  72062094 Телефонен пост 2180 ГР. ЕТРОПОЛЕ  БУЛ. РУСКИ 90  

94.  72166135 Телефонен пост 2230 ГР. КОСТИНБРОД   АДРЕС КООПЕР.ПАЗАР ТЪРГ. 

ПАВИЛИОН 22 

95.  72266627 Телефонен пост 2000 ГР. САМОКОВ  УЛ. МАКЕДОНИЯ 36 

96.  72482024 Телефонен пост 2050 ГР. ИХТИМАН  УЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 151 

97.  72566881 Телефонен пост 2100 ГР. ЕЛИН ПЕЛИН  ПЛ. НЕЗАВИСИМОСТ 7 

98.  72622117 Телефонен пост 2260 ГР. СВОГЕ  УЛ. ЦАР СИМЕОН 17 

99.  64800293 Телефонен пост ГР. ПЛЕВЕН, УЛ. ДИМИТЪР КОНСТАНТИНОВ 23 А 

 

В техническото си предложение участник трябва да предостави информация за 

ползваната мрежа, технология и инфраструктура, които предвижда да ползва при 

изпълнение предмета на поръчката.  

Участник в настоящата процедура следва да предложи предоставянето на тези 

далекосъобщителни услуги до 1300 крайни потребителя, с възможност за тяхното 

намаляване и увеличаване по заявка на  ДП БСТ. Участникът трябва да може да 

предоставя на Възложителя ежемесечна детайлизирана сметка за ползваните услуги, 

съдържаща най-малко следната информация: всички видове ползвани услуги през 

разплащателния период, брой на ползваните услуги, обща стойност на всеки вид 

ползвани услуги, общ размер на сметката, размер на данъчните начисления върху 

сметката, изразен както в проценти към размера на сметката, така и в абсолютни 

стойности, размер на договорените отчисления, общ размер на дължимата сума без ДДС.  

Към техническото си предложение, участника следва да представи и Общите си условия, 

които ще бъдат приложими в случай на липса на изрична договорна уредба между 

страните по отношение предоставянето на дадена услуга или в случай, че условията по 

предоставянето й са по-добри за Възложителя. В случай на тяхна промяна, 

потенциалният изпълнител ще трябва да уведоми изрично Възложителя, който може да 

откаже да ги приеме, в случай че с промените се засягат неблагоприятно негови права.  

 

2.1.2. Изисквания за изпълнение на други далекосъобщителни услуги: 

Участник в настоящата процедура следва да предложи и предоставянето и на поне една 

друга далекосъобщителна услуга /различна от тези по т. 2.1.1 от настоящото; всяка една 

от услугите по т. 2.1.1. трябва да може да се ползва от Възложителя в пълен обем 

самостоятелно и независимо от ползването на услуга по т. 2.1.2/, която/които по преценка 

на Възложителя могат да бъдат предоставени за ползване от до 1300 крайни потребителя, 
с възможност за тяхното намаляване и увеличаване по заявка на  ДП БСТ. В техническото 
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си предложение, участника трябва подробно да посочи тези услуги и условията на 

тяхното предоставяне, а в ценовото си предложение трябва да посочи цена/начин на 

ценообразуване.  

В техническото си предложение участник трябва да предостави информация за 

ползваната мрежа, технология и инфраструктура, които предвижда да ползва при 

изпълнение предмета на поръчката за тази/тези допълнителни услуги.  

Участникът трябва да може да предоставя на Възложителя ежемесечна детайлизирана 

сметка за ползваните допълнителни услуги, отделно от тази, за далекосъобщителната 

услуги по т. 2.1.1, съдържаща най-малко следната информация: всички видове ползвани 

услуги през разплащателния период, брой на ползваните услуги, обща стойност на всеки 

вид ползвани услуги, общ размер на сметката, размер на данъчните начисления върху 

сметката, изразен както в проценти към размера на сметката, така и в абсолютни 

стойности, размер на договорените отчисления, общ размер на дължимата сума без ДДС.  

Към техническото си предложение, участника следва да представи и Общите си условия 

/ако такива има и същите са различни от тези, предоставени по предложението за 

изпълнение на услугата по т. 2.1.1. от настоящото/, които ще бъдат приложими в случай 

на липса на изрична договорна уредба между страните по отношение предоставянето на 

дадена услуга или в случай, че условията по предоставянето й са по-добри за 

Възложителя. В случай на тяхна промяна, потенциалният изпълнител ще трябва да 

уведоми изрично Възложителя, който може да откаже да ги приеме, в случай че с 

промените се засягат неблагоприятно негови права. 

Услугата/услугите, предложени от участник по тази точка, не са свързани с 

оценяването на офертата му.  

 

Възложителят – ДП БСТ, не се ангажира с потребление на всички оферирани 

далекосъобщителни услуги от участника, избран за изпълнител; Възложителят ще 

заявява ползването им съобразно нуждите и финансовите си възможности. 

 

2.2. Място на изпълнение: Република България 

  

2.3. Максимална прогнозна стойност за изпълнение предмета на поръчка, начин на 

плащане на цената: 

Финансирането на изпълнението на предмета на поръчката е от средствата за издръжка 

на ДП “Български спортен тотализатор”, набрани самостоятелно от юридическото лице 

чрез осъществяване предмета му на дейност.  

За изпълнение предмета на настоящата обществена поръчка Възложителят е предвидил 

максимален финансов ресурс в размер на до 560 000 (петстотин и шестдесет хиляди) лева 

без ДДС, от които: 280 000 (двеста и осемдесет хиляди) лева без ДДС се предвиждат за 

изпълнение на предмета на договора, сключен в резултат на провеждане на настоящата 

процедура и 280 000 (двеста и осемдесет хиляди) лева без ДДС се предвиждат за 

изпълнение предмета на договор, сключен в резултат на евентуално провеждане на 

процедура по реда на чл. 79, ал. 1, т. 10 ЗОП.  

 

Възложителят ще заплаща реално потребените от него услуги, като същият има 

право да не ползва всички от изброените услуги, без от това за него да произтичат 

каквито и да са неблагоприятни последици. 

Остойностяването на услугите ще се осъществява на база единична цена за дадена 

услуга, посочена в ценовата оферта на изпълнителя. 

Условията и начина на плащане са посочени в проекта на договор – Приложение № 12. 
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2.4. Срокът на действие на договора е до 24 месеца, считано от датата на подписването 

му, или до достигане на сума от 280 000 лева без ДДС – което от двете събития настъпи 

първо.   

Срок на действие на договор, сключен след евентуално провеждане на процедура по чл. 

79, ал. 1, т. 10 ЗОП - до 24 месеца, считано от датата на подписването му, или до 

достигане на сума от 280 000 лева без ДДС – което от двете събития настъпи първо. 
 


