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I. ОБЕКТ; ПРЕДМЕТ; ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ОБЩЕСТВЕНАТА 

ПОРЪЧКА 
 

В тази част от документацията за участие, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, 

търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на 

определени лица или продукти - да се чете и разбира „или еквивалент“ 

 

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 следни 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. 

ДП БСТ планира да покрие дългосрочни и краткосрочни цели, които стратегически да 

развиват водената от него политика и съпровождащите я действия, осигуряващи силно 

доверие от обществения сектор. За постигането на тези цели се предприемат действия за 

оптимизиране и повишаване на ефективността на дейността на ДП БСТ и за въвеждане 

на съвременни технологични решения и оборудване, които да улеснят достъпа до игрите, 

да увеличат периода за залагане и да привлекат по-широк кръг участници, включително 

чрез ползване на съвременни технически възможности за залагане, съответно приемане 

на залозите в реално време. 

За целта предприятието е внедрило Информационна и комуникационна система за 

приемане на залози в реално време за организираните от него хазартни игри. Системата 

се състои от два компютърни центъра - Основен компютърен център, находящ се в гр. 

София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28 – сграда „Компютърен център, Телевизионно 

студио и Администрация“ и Резервен компютърен център, находящ се в гр. Стара 

Загора, ул. „Армейска“ № 5-А – помещение „Компютърен център“, административна 

сграда и крайни терминални устройства - до 5 000 бр., разположени в различни точки 

на територията на Р България. За осъществяване на тази дейност – приемане на залози в 

реално време, предприятието се нуждае от предоставяне на услуга по пренос на 

електронни съобщения – данни от двата компютърни центъра до крайните терминални 

устройства и обратно, чрез високо ефективна и сигурна електромагнитна среда по 

стандарт GPRS/3G/ или друга със същите или по-добри параметри/. Като хардуерно 

изискване към Основния компютърен център е необходимо комуникационните 

устройства и решения да осигуряват надеждна и сигурна връзка: 

 между основния център и доставчиците на комуникационна свързаност с 

терминалите в Тото пунктовете; 

 най-малко дублирана, с всеки доставчик на комуникационна свързаност до 

основния център; 

а като хардуерно изискване към Резервния компютърен център комуникационните 

устройства трябва да осигуряват надеждна и сигурна връзка: 
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 между резервния център и доставчиците на комуникационна свързаност с 

терминалите в Тото пунктовете; 

 най-малко дублирана, с всеки доставчик на комуникационна свързаност до 

резервния център. 

Всички комуникационни устройства, използвани за работата на Системата за приемане 

и обработване на залозите на БСТ в Резервния компютърен център имат капацитета да 

извършват всички операции, които се извършват в Основния компютърен център. 

Терминалният хардуер позволява връзка с централната система през IP свързаност 

посредством стандартен интерфейс. 

БСТ има изградена оптична свързаност между всеки един от двата компютърни центъра 

/основен и резервен/ и MAN мрежите в гр. София и гр. Стара Загора. Тази оптична 

свързаност не е обект на настоящата поръчка. 

За функционирането на горепосочената Система е необходимо наличието на 

комуникационна свързаност за пренос на данни посредством електронни съобщения, по 

стандарт GPRS/3G или по-добър, между описаните крайни точки. С оглед това, 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 услуги с национално покритие по осъществяване на електронни съобщения, по 

стандарт GPRS/3G, за нуждите на Информационната и Комуникационна Система за 

приемане на залози в реално време за хазартните игри, организирани от ДП БСТ“, по 

обособени позиции – посочени по-долу. 
 

1. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
 

Обект: услуги 

 

Предмет и количество: предоставяне на услуги по пренос на данни по стандарт 

GPRS/3G, по обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция I: „Предоставяне на основна комуникационна свързаност за 

осъществяване на електронни съобщения, по стандарт GPRS/3G, за нуждите на 

Информационната и Комуникационна Система за приемане на залози в реално време за 

хазартните игри, организирани от ДП БСТ“:  

Осигуряване на основна възможност за осъществяване на електронни съобщения за 

пренос на данни от двата компютърни центъра / Основен – в гр. София и Резервен – в гр. 

Стара Загора/до 5 000 крайни терминални устройства и обратно, чрез високо ефективна 

и сигурна електромагнитна среда по стандарт GPRS/3G /или друга със същите или по-

добри параметри/.  

Очакван брой на първоначално ползваните SIM карти е до 1 500 броя с общ трафик до 

20 GВ месечно. 

За целите на провеждане на настоящата поръчка и за целите на договора „основна 

комуникационна свързаност“ е предоставянето на възможност на изпълнителя да 

предоставя свързаност от и до активните крайни терминални устройства на 

възложителя.  

 

Подлежащите на ползване SIM карти са съобразно текущите нужди и подлежащи на 

инсталиране терминални устройства, като всяка SIM карта се доставя /съответно 

активира и деактивира/ само след предварителна заявка от страна на Възложителя. В 
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рамките на съответен договор Възложителят може да заявява, да иска активиране или 

деактивиране, както и да връща неограничено количество SIM карти.  

 

Обособена позиция II: „Предоставяне на резервна комуникационна свързаност за 

осъществяване на електронни съобщения, по стандарт GPRS/3G, за нуждите на 

Информационната и Комуникационна Система за приемане на залози в реално време за 

хазартните игри, организирани от ДП БСТ“: 

Осигуряване на резервна възможност за осъществяване на електронни съобщения за 

пренос на данни от двата компютърни центъра / Основен – в гр. София и Резервен – в гр. 

Стара Загора/ до 5 000 крайни терминални устройства и обратно, чрез високо ефективна 

и сигурна електромагнитна среда по стандарт GPRS/3G /или друга със същите или по-

добри параметри/.  

Очакван брой на първоначално ползваните SIM карти е до 1 300 броя с общ трафик до 

15 GВ месечно. 

За целите на провеждане на настоящата поръчка и за целите на договора „резервна 

комуникационна свързаност“ е предоставянето на възможност на изпълнителя да 

предоставя свързаност от и до активните крайни терминални устройства на 

възложителя в случаите когато, основната комуникационна свързаност от и до 

дадено активно крайно терминално устройство на възложителя е невъзможно да 

бъде осъществена или свързаността е с влошено качество. 

 

Подлежащите на ползване SIM карти са съобразно текущите нужди и подлежащи на 

инсталиране терминални устройства, като всяка SIM карта се доставя /съответно 

активира и деактивира/ само след предварителна заявка от страна на Възложителя. В 

рамките на съответен договор Възложителят може да заявява, да иска активиране или 

деактивиране, както и да връща неограничено количество SIM карти.  

 

Обособена позиция III: „Предоставяне на дублирана резервна комуникационна 

свързаност за осъществяване на електронни съобщения, по стандарт GPRS/3G, за 

нуждите на Информационната и Комуникационна Система за приемане на залози в 

реално време за хазартните игри, организирани от ДП БСТ“: 

Осигуряване на дублирана резервна възможност за осъществяване на електронни 

съобщения за пренос на данни от двата компютърни центъра / Основен – в гр. София и 

Резервен – в гр. Стара Загора/ до 5 000 крайни терминални устройства и обратно, чрез 

високо ефективна и сигурна електромагнитна среда по стандарт GPRS/3G /или друга със 

същите или по-добри параметри/.  

Очакван брой на първоначално ползваните SIM карти е до 1000 броя с общ трафик до 

12 GВ месечно. 

За целите на провеждане на настоящата поръчка и за целите на договора 

„дублирана резервна комуникационна свързаност“ е предоставянето на 

възможност на изпълнителя да предоставя свързаност от и до активните крайните 

терминални устройства на възложителя в случаите когато, основната и/или 

резервната комуникационна свързаност от и до дадено активно крайно терминално 

устройство на възложителя е невъзможно да бъде осъществена или свързаността е 

с влошено качество. 
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Подлежащите на ползване SIM карти са съобразно текущите нужди и подлежащи на 

инсталиране терминални устройства, като всяка SIM карта се доставя /съответно 

активира и деактивира/ само след предварителна заявка от страна на Възложителя. В 

рамките на съответен договор Възложителят може да заявява, да иска активиране или 

деактивиране, както и да връща неограничено количество SIM карти.  

 

Обособени позиции: Настоящата поръчка включва 3 обособени позиции, наименовани 

както следва: 

Обособена позиция I: „Предоставяне на основна комуникационна свързаност за 

осъществяване на електронни съобщения, по стандарт GPRS/3G, за нуждите на 

Информационната и Комуникационна Система за приемане на залози в реално време за 

хазартните игри, организирани от ДП БСТ“;  

Обособена позиция II: „Предоставяне на резервна комуникационна свързаност за 

осъществяване на електронни съобщения, по стандарт GPRS/3G, за нуждите на 

Информационната и Комуникационна Система за приемане на залози в реално време за 

хазартните игри, организирани от ДП БСТ“;  

Обособена позиция III: „Предоставяне на дублирана резервна комуникационна 

свързаност за осъществяване на електронни съобщения, по стандарт GPRS/3G, за 

нуждите на Информационната и Комуникационна Система за приемане на залози в 

реално време за хазартните игри, организирани от ДП БСТ“ 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 

2.1. Технически изисквания за изпълнение на поръчката: 

За обособена позиция I „Предоставяне на основна комуникационна свързаност за 

осъществяване на електронни съобщения, по стандарт GPRS, за нуждите на 

Информационната и Комуникационна Система за приемане на залози в реално време за 

хазартните игри, организирани от ДП БСТ“: 

1. Услугата трябва да бъде представена чрез обществена мобилна наземна мрежа по 

стандарта GPRS/3G/или друг със същите или по-добри параметри/ за пакетна 

комуникация на данни, с национално покритие, за нуждите на Възложителя. 

2. Услугата трябва да бъде предоставена като се осигури покритие на GSM/UMTS 

мрежата за пренос на данни на поне 90 % от територията на България– 

обстоятелството изрично се декларира от участник в процедурата. 

3. Услугата трябва да бъде предоставена като се осигурят минимум два географски 

независими GGSN /Gateway GPRS Support Nodes/. 

4. Услугата трябва да бъде поддържана в режим 7х24х365. 

5. Услугата трябва да бъде предоставена при следните минимални параметри за 

реакция при проблем: 

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

за проблем. Времето за реакция да 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. Времето за отстраняване на технически проблем 

в мрежата да 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. 
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6. Услугата трябва да осигурява възможност за пренос на данни чрез създаване на 

частен APN за достъп специално за целите на Информационната и комуникационна 

система за приемане на залози в реално време на Възложителя, с цел пренос на 

данни от двата компютърни центъра /Основен - в гр. София и Резервен - в гр. Стара 

Загора/ до всички крайни терминални устройства и обратно. Изисква се цялата 

информация от Основния и Резервния компютърни центрове към терминалните 

устройства и обратно да преминава през отделен APN. Задължително условие за 

него е да няма никакви допирни точки и рутинги от/към други APN-и, гейтуеи, 

интранети и Интернет - публични и други частни мрежи в и извън мрежата на 

Участника. 

7. Услугата трябва да се предоставя възможност за:  

 Ползване на общ пакет с 20 GB количество данни, от всички ползвани и 

активни на до 1500 дейта СИМ карти  

 Допълнително тарифиране на  всеки започнати 1 GB данни, след изчерпване 

на заявения пакет споделен трафик. 

8. Услугата трябва да се предоставя при условието, че Възложителят е единственият 

който ще има право да индивидуализира и оторизира за пренос на данни крайните 

терминални устройства /като генерира уникални user name/password или др. 

подобни комбинации/ 

9. Услугата трябва да се предоставя при условието, че Възложителят ще може да 

раздава динамично IP адреси от частни мрежи за терминалните си устройства; 

10. Услугата трябва да се предоставя при условието, че Възложителят ще има право 

на ICMP протокол изцяло във всички мрежи и подмрежи като средство за тестване 

на връзката от и към терминалните си устройства. 

11. Услугата трябва да се предоставя при условието, че Възложителят ще има право 

самостоятелно да определя във всеки един момент броя на заявяваните и/или 

ползваните, и/или активни SIM карти. 

12. Услугата трябва да се предоставя при условието, че Възложителят ще има право 

на пълна месечна информация относно размера на пренесеното количество данни 

и тяхната стойност на хартиен носител, както и възможност за справки по 

електронен път. 

13. Услугата трябва да се предоставя при осигуряване на дубликат на открадната или 

изгубена SIM карта. 

14. Услугата трябва да бъде с качество, съгласно изискванията на разрешението за 

предоставяне на електронните съобщителни услуги, предмет на поръчката, 

издадено от Комисията за регулиране на съобщенията. 

15. Отстраняване на повреди в мрежи, посредством които се осъществява услугата, 

трябва да бъде осъществено в най-кратък практически възможен срок, като 

Възложителят бъде информиран за засегнатия район. 

16. При възникване на вероятност от затруднения или временно спиране на 

предоставянето на услугите, същото трябва да бъде сведено до знанието на 

Възложителя в срок, не по-кратък от два дни преди появата на дадено препятстващо 

предоставянето услугата събитие, ако това е обективно възможно. 

17. Услугата трябва да може да започне да се предоставя в срок от 15 дни от влизането 

в сила на договора, като до тогава трябва и да се извършат и всички необходими за 

предоставянето й доставки, инсталации и конфигурации, в т.ч. и не ограничаващо 
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се само до създаването на частен APN, доставка и активация на заявените SIM 

карти. 

 

За обособена позиция II „Предоставяне на резервна комуникационна свързаност за 

осъществяване на електронни съобщения, по стандарт GPRS, за нуждите на 

Информационната и Комуникационна Система за приемане на залози в реално време за 

хазартните игри, организирани от ДП БСТ“: 

1. Услугата трябва да бъде представена чрез обществена мобилна наземна мрежа по 

стандарта GPRS/3G/или друг със същите или по-добри параметри/ за пакетна 

комуникация на данни, с национално покритие, за нуждите на Възложителя. 

2. Услугата трябва да бъде предоставена като се осигури покритие на GSM/UMTS 

мрежата за пренос на данни на поне 90 % от територията на България – обстоятелството 

изрично се декларира от участник в процедурата. 

3. Услугата трябва да бъде предоставена като се осигурят минимум два географски 

независими GGSN /Gateway GPRS Support Nodes/. 

4. Услугата трябва да бъде поддържана в режим 7х24х365. 

5. Услугата трябва да бъде предоставена при следните минимални параметри за реакция 

при проблем: 

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

за проблем. 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. 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. 

6. Услугата трябва да осигурява възможност за пренос на данни чрез създаване на частен 

APN за достъп специално за целите на Информационната и комуникационна система за 

приемане на залози в реално време на Възложителя, с цел пренос на данни от двата 

компютърни центъра /Основен - в гр. София и Резервен - в гр. Стара Загора/ до всички 

крайни терминални устройства и обратно. Изисква се цялата информация от Основния и 

Резервния компютърни центрове към терминалните устройства и обратно да преминава 

през отделен APN. Задължително условие за него е да няма никакви допирни точки и 

рутинги от/към други APN-и, гейтуеи, интранети и Интернет - публични и други частни 

мрежи в и извън мрежата на Участника. 

7. Услугата трябва да предоставя възможност за:  

● Ползване на общ пакет с 15 GB количество данни, от всички ползвани и 

активни на до 1300 дейта СИМ карти  
● Допълнително тарифиране на  всеки започнати 1 GB данни, след изчерпване 

на заявения пакет споделен трафик. 
8. Услугата трябва да се предоставя при условието, че Възложителят е единственият 

който ще има право да индивидуализира и оторизира за пренос на данни крайните 

терминални устройства /като генерира уникални user name/password или др. подобни 

комбинации/ 

9. Услугата трябва да се предоставя при условието, че Възложителят ще може да раздава 

динамично IP адреси от частни мрежи за терминалните си устройства; 
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10. Услугата трябва да се предоставя при условието, че Възложителят ще има право на 

ICMP протокол изцяло във всички мрежи и подмрежи като средство за тестване на 

връзката от и към терминалните си устройства. 

11. Услугата трябва да се предоставя при условието, че Възложителят ще има право 

самостоятелно да определя във всеки един момент броя на заявяваните и/или ползваните, 

и/или активни SIM карти. 

12. Услугата трябва да се предоставя при условието, че Възложителят ще има право на 

пълна месечна информация относно размера на пренесеното количество данни и тяхната 

стойност на хартиен носител, както и възможност за справки по електронен път. 

13. Услугата трябва да се предоставя при осигуряване на дубликат на открадната или 

изгубена SIM карта. 

14. Услугата трябва да бъде с качество, съгласно изискванията на разрешението за 

предоставяне на електронните съобщителни услуги, предмет на поръчката, издадено от 

Комисията за регулиране на съобщенията. 

15. Отстраняване на повреди в мрежи, посредством които се осъществява услугата, 

трябва да бъде осъществено в най-кратък практически възможен срок, като 

Възложителят бъде информиран за засегнатия район. 

16. При възникване на вероятност от затруднения или временно спиране на 

предоставянето на услугите, същото трябва да бъде сведено до знанието на Възложителя 

в срок, не по-кратък от два дни преди появата на дадено препятстващо предоставянето 

услугата събитие, ако това е обективно възможно. 

17. Услугата трябва да може да започне да се предоставя в срок от 15 дни от влизането в 

сила на договора, като до тогава трябва и да се извършат и всички необходими за 

предоставянето й доставки, инсталации и конфигурации, в т.ч. и не ограничаващо се 

само до създаването на частен APN, доставка и активация на заявените SIM карти. 

 

За обособена позиция III „Предоставяне на дублирана резервна комуникационна 

свързаност за осъществяване на електронни съобщения, по стандарт GPRS, за нуждите 

на Информационната и Комуникационна Система за приемане на залози в реално време 

за хазартните игри, организирани от ДП БСТ“: 

1. Услугата трябва да бъде представена чрез обществена мобилна наземна мрежа по 

стандарта GPRS/3G/или друг със същите или по-добри параметри/ за пакетна 

комуникация на данни, с национално покритие, за нуждите на Възложителя. 

2. Услугата трябва да бъде предоставена като се осигури покритие на GSM/UMTS 

мрежата за пренос на данни на поне 90 % от територията на България– обстоятелството 

изрично се декларира от участник в процедурата. 

3. Услугата трябва да бъде предоставена като се осигурят минимум два географски 

независими GGSN /Gateway GPRS Support Nodes/. 

4. Услугата трябва да бъде поддържана в режим 7х24х365. 

5. Услугата трябва да бъде предоставена при следните минимални параметри за реакция 

при проблем: 

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

за проблем. 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. Времето за отстраняване на технически проблем 

в мрежата се отчита от момента на потвърждаване на приемането му (т.е. след 
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изтичане на Времето за реакция) до момента на възстановяване на нормалната 

работоспособност на комуникационната свързаност. 

6. Услугата трябва да осигурява възможност за пренос на данни чрез създаване на частен 

APN за достъп специално за целите на Информационната и комуникационна система за 

приемане на залози в реално време на Възложителя, с цел пренос на данни от двата 

компютърни центъра /Основен - в гр. София и Резервен - в гр. Стара Загора/ до всички 

крайни терминални устройства и обратно. Изисква се цялата информация от Основния и 

Резервния компютърни центрове към терминалните устройства и обратно да преминава 

през отделен APN. Задължително условие за него е да няма никакви допирни точки и 

рутинги от/към други APN-и, гейтуеи, интранети и Интернет - публични и други частни 

мрежи в и извън мрежата на Участника. 

7. Услугата трябва да предоставя възможност за:  

 Ползване на общ пакет с 12 GB количество данни, от всички ползвани и 

активни на до 1000 дейта СИМ карти  

 Допълнително тарифиране на  всеки започнати 1 GB данни, след изчерпване 

на заявените пакети споделен трафик. 

8. Услугата трябва да се предоставя при условието, че Възложителят е единственият 

който ще има право да индивидуализира и оторизира за пренос на данни крайните 

терминални устройства /като генерира уникални user name/password или др. подобни 

комбинации/ 

9. Услугата трябва да се предоставя при условието, че Възложителят ще може да раздава 

динамично IP адреси от частни мрежи за терминалните си устройства; 

10. Услугата трябва да се предоставя при условието, че Възложителят ще има право на 

ICMP протокол изцяло във всички мрежи и подмрежи като средство за тестване на 

връзката от и към терминалните си устройства. 

11. Услугата трябва да се предоставя при условието, че Възложителят ще има право 

самостоятелно да определя във всеки един момент броя на заявяваните и/или ползваните, 

и/или активни SIM карти. 

12. Услугата трябва да се предоставя при условието, че Възложителят ще има право на 

пълна месечна информация относно размера на пренесеното количество данни и тяхната 

стойност на хартиен носител, както и възможност за справки по електронен път. 

13. Услугата трябва да се предоставя при осигуряване на дубликат на открадната или 

изгубена SIM карта. 

14. Услугата трябва да бъде с качество, съгласно изискванията на разрешението за 

предоставяне на електронните съобщителни услуги, предмет на поръчката, издадено от 

Комисията за регулиране на съобщенията. 

15. Отстраняване на повреди в мрежи, посредством които се осъществява услугата, 

трябва да бъде осъществено в най-кратък практически възможен срок, като 

Възложителят бъде информиран за засегнатия район. 

16. При възникване на вероятност от затруднения или временно спиране на 

предоставянето на услугите, същото трябва да бъде сведено до знанието на Възложителя 

в срок, не по-кратък от два дни преди появата на дадено препятстващо предоставянето 

услугата събитие, ако това е обективно възможно. 

17. Услугата трябва да може да започне да се предоставя в срок от 15 дни от влизането в 

сила на договора, като до тогава трябва и да се извършат и всички необходими за 

предоставянето й доставки, инсталации и конфигурации, в т.ч. и не ограничаващо се 

само до създаването на частен APN, доставка и активация на заявените SIM карти. 
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2.2. Място на изпълнение, по всяка от обособените позиции: 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.  

Предвиденият от Възложителя максимален финансов ресурс за изпълнение на целия 

предмет на поръчката е 340 000 (триста и четиридесет хиляди) лева без ДДС, 

разпределен по обособени позиции: 

- до 120 000 лева без ДДС по обособена позиция I /но не повече от: 65 000 лв. за 

първата година на действие на договора; 55 000 лв. + евентуален остатък от предходната 

година – за втората година на действие на договора/; 

- до 120 000 лева без ДДС по обособена позиция II /но не повече от: 65 000 лв. за 

първата година на действие на договора; 65 000 лв. + евентуален остатък от предходната 

година – за втората година на действие на договора/; 

- до 100 000 лева без ДДС по обособена позиция III /но не повече от: 55 000 лв. за 

първата година на действие на договора; 45 000 лв. + евентуален остатък от предходната 

година – за втората година на действие на договора/. 

 

В ценовото си предложение участника трябва да посочи цена за: 

- инсталационна такса /включваща и покриваща осъществяването на дейностите по т. 17, 

от т.2.1 по-горе/; 

-месечна абонаментна такса за: активни до 1500 дейта СИМ карти и за ползване на пакет 

от 20 GВ споделен трафик (по обособена позиция I), или за активни до 1300 дейта СИМ 

карти и за ползване на пакет от 15 GВ споделен трафик (по обособена позиция II), или за 

активни до 1000 дейта СИМ карти и за ползване на пакет от 12 GВ споделен трафик (по 

обособена позиция III) – в зависимост от обособената позиция, за която се подава 

офертата; 

-пренос на всеки започнат 1 GB споделен трафик след изчерпването на пакета споделен 

трафик  

Дължимата сума като инсталационна такса се заплаща ведно със заплащането на 

стойността на услугата, предоставена за първия месец от действието на сключения 

договор. 

Заплащането за предоставената услуга, се извършва ежемесечно, по банков път чрез 

платежно нареждане до 15 (петнадесет) работни дни след предоставяне на фактура за 

дължимата за предходния месец сума, формирана по реда, описан по-долу, придружена 

с информация относно осъществения месечен пренос на данни и при условията, 

посочени в проекта на договора.   

Формиране на месечна стойност за предоставяне на услугите, предмет на поръчката: 

Първо: всеки участник следва да предложи цена за активни до 1500 дейта СИМ карти и 

за ползване на пакет от 20 GВ споделен трафик (по обособена позиция I), цена за активни 

до 1300 дейта СИМ карти и за ползване на пакет от 15 GВ споделен трафик (по обособена 

позиция II) и цена за активни до 1000 дейта СИМ карти и за ползване на пакет от 12 GВ 

споделен трафик (по обособена позиция III); и цена за пренос на всеки започнат 1 GB 

споделен трафик след изчерпването на пакета споделен трафик. Второ: възложителят 
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заявява броят на ползваните и активни СИМ карти. Трето: дължимата месечна сума се 

определя като се сумира цената за активни СИМ карти и пакет GB споделен трафик, 

съгласно обособената позиция, със стойността за пренос на всеки започнат 1 GВ 

споделен трафик, след изчерпване на заявения пакет споделен трафик. 

Предложената цена по всяка от позициите трябва да включва всякакви разходи /данъци 

/без ДДС/, мита, такси, възнаграждения, други необходими/ на потенциалния изпълнител 

за изпълнение на услугата. 

 

2.4. Срок на договор, по всяка една от обособените позиции - от датата на влизането му 

в сила, определена в договора, до изтичане на 24 месеца от тази дата. 
 


