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ПРОТОКОЛ № 2 

 

 

Във връзка с Решение № 212/06.08.2018 г. на Изпълнителния директор на БСТ за откриване 

на процедура по реда на ЗОП с наименование: : "Предоставяне на услуги по оптичен пренос 

на данни“, разделена на обособени позиции с наименования, както следва: Обособена 

позиция I: „Предоставяне на услуги по оптичен пренос на данни за нуждите на ДП БСТ: 

Основен център - 3 мобилни оператора, резервен център - 3 мобилни оператора, връзка 

между центровете, връзка ДКХ, връзка между ТВ студио на ДП БСТ – БНТ, доставка на 

интернет до 10 офиса“; Обособена позиция II: „Предоставяне на услуги по оптичен пренос 

на данни за нуждите на ДП БСТ: Основен център - 3 мобилни оператора, резервен център - 

3 мобилни оператора, връзка между центровете, връзка между ТВ студио на ДП БСТ – бТВ 

доставка на интернет до 1 офис“; Обособена позиция III: „Предоставяне на услуги по 

оптичен пренос на данни за нуждите на БСТ - Основен център - 3 мобилни оператора, 

връзка НАП, доставка на интернет до 1 офис, осигуряване на DDoS защита"  и в изпълнение 

на Заповед № 246/13.09.2018 г. - т. II, на Изпълнителния директор на ДП БСТ и на основание 

чл. 103, ал. 3 ЗОП вр. чл. 104, ал. 1 ЗОП и 54 и чл. 56 ППЗОП, комисия в състав: 

1. Рада Гьонова – Директор ДПОП, при ЦУ на ДП БСТ – председател, 

2. Веселин Кюркчиев – Директор ДИТИ при ЦУ на ДП БСТ, член, 

3. Николай Станчев – Системен администратор, инф. и офис системи, ДИТИ, при ЦУ на 

ДП БСТ, член, 

се събра в сградата на ЦУ на ДП БСТ, находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ 

№28, на 14.09.2018 г. в 9.30 часа за продължаване на своята работа съгласно заповедта за 

назначаването й, а именно - разглеждане  документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП представени 

от участниците по обособена позиция I, II и III в процедурата, за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя; за 

разглеждане и оценка на техническите предложения.  

 

По обособена позиция I: 

1. Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за 

подбор, на участника БТК ЕАД, с оферта с вх. № 02-01-1485/11.09.2018 г.: 
Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил: 

1. Опис на представените документи – оригинал, попълнен съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и 

подписан от представляващото участника упълномощено лице; 

2. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП - попълнен 

съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички 

изисквания на възложителя и е подписан от представляващото участника лице. 

3. Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), 

представен на неизтриваем магнитен носител - оригинал, попълнен съгласно 

изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е декларирано съответствие с 

критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участника, 

поставени от възложителя; документът е подписан с електронен подпис от едно 

физическо лице – представляващия по закон дружеството; 
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4. Декларация по чл. 67, ал. 3 ЗОП – оригинал, подписана от представляващото 

дружеството лице – изпълнителен директор, в която е посочен адрес, на който е 

осигурен пряк и неограничен достъп до ЕЕДОП, използван в предходна процедура 

по ЗОП. 

При извършена проверка от комисията за наличие на електронен ЕЕДОП, на 

осигурения от участника адрес, се установи, че е предоставен достъп до девет такива 

документа, подписани с електронен подпис от всяко от лицата – членове на 

управителния съвет /без изпълнителния директор/ и на надзорния съвет на 

дружеството-участник и че в тях се съдържа изискуемата се по закон и от 

възложителя информация, удостоверяваща съответствие на участника с 

изискванията към личното му състояние. 

 

От извършената проверка на по-горепосочените документи от комисията - за 

установяване съответствието на участника БТК ЕАД с поставените от възложителя 

изисквания - за лично състояние и за подбор, бе установено че същият е представил 

документи, без в тях да има липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка и от тях не се установява каквото 

и да било несъответствие с поставените от възложителя изисквания към личното 

състояние и критериите за подбор. 

 

След това комисията разгледа техническото предложение от офертата на участника БТК 

ЕАД и провери нейното съответствие с изискванията на техническите спецификации от 

документацията за участие: 

2. Разглеждане на допуснатата оферта на участника БТК ЕАД с вх. № 02-01-

1485/11.09.2018 г. и проверка за нейното съответствие с предварително обявените 

условия: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил 

техническо предложение, съдържащо: 

2.1. предложение за изпълнение на поръчката – оригинал и на CD, попълнено съобразно 

образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички технически спецификации 

и изисквания на възложителя: 

Предложено е от участника да организира и изпълни поръчката съгласно посочените в 

документацията технически спецификации при следните параметри: 

А) Общи спецификации: 

1. Услугата е предложено да бъде извършвана чрез използване на минимум един 

технически възел в гр. София, който 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 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД. 

2. Услугата ще да бъде предоставена през оптични мрежи на територията на градовете 

София, Стара Загора, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, Русе, Плевен, 

Благоевград и Монтана, и през тях може да се предоставя наземна свързаност чрез 

MAN от точка до точка и от точка до много точки. 
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3. Услугата ще 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. 

4. Услугата ще 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 е представил в офертата си в 

графичен и табличен вид описание на международната Интернет свързаност. 

5. Услугата ще се осъществява с капацитет от минимум 100 Gbps сумарен локален 

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

е представил в офертата си в графичен и табличен вид описание на българския 

Интернет капацитет (BG Peering). 

6. Услугата е предложено 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 три от четирите изискуеми града. Участникът е представил в офертата 

си в графичен и табличен вид описание на международната IP свързаност до Internet 

Echange’s в посочените градове. 

7. Услугата ще 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 ще 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 е посочено, че ще бъде напълно осигурена в срок до 30 дни от влизането в 

сила на договора, включващо изграждането на оптичните трасета, доставка на 

пасивно и/или активно оборудване и конфигуриране. 

 

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, Държавна комисия по хазарта и 

други; помещение Резервен компютърен център, находящ се гр. Стара Загора, ул. 

„Армейска“ № 5А – 3 мобилни оператора, Държавна комисия по хазарта и други; връзка 

между двата центъра: 

1. Предложено е да се осигури и поддържа 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, Държавна 

комисия по хазарта, и други; помещение Резервен компютърен център, находящ се гр. Стара 



 
Протокол № 2/14.09.2018 г. от работата на Комисия, назначена със Заповед № 246/13.09.2018 г. на изпълнителния 

директор на ДП БСТ, по т. II 

 
стр. 4 

  

Загора, ул. „Армейска“ № 5А – 3 мобилни оператора, Държавна комисия по хазарта и други; 

между двата центъра.  

Услугата ще 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. Предложено е да се извърши 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. Предложено е за долупосочените от Възложителя точки за достъп (MAN портове), да се 

изгради оптична свързаност съгласно изискуемото:  

 

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. „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД ще осигури на Възложителя 

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 Държавна комисия по хазарта и от 

всяка една точка на достъп на Възложителя (посочена в т. 3) 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, „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД ще 

осъществява без допълнително заплащане от страна на Възложителя и/или същият да дължи 

за това обезщетения и/или неустойки. 

5. Ще се извърши конфигуриране на логическа свързаност с дефиниране на VLAN-ID 

между точките на достъп по т. 4;  

6. Ще се извърши конфигуриране на OSPF протокол между оборудването на Възложителя 

и това на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД за точките на достъп по т. 4 

(Възложителят не изисква да се конфигурира OSPF протокол на оборудването, което е 

негова собственост); 

7. Ще се имплементира OSPF протокол с цел създаване на динамичен routing между 

точките на достъп по т. 4. OSPF протоколът ще да работи между оборудването на 

Възложителя и това на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД; 
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8. Ще бъде разрешен ICMP протокол изцяло във всички мрежи и подмрежи като средство 

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

9. Ще бъде извършена 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 по оптичен носител до 10 

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

изворче“ № 28 и офиси в градовете Стара Загора, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, 

Русе, Плевен, Благоевград и Монтана: 

1. „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД ще осигури и поддржа 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 и офиси в градовете Стара Загора, 

Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, Русе Благоевград и Монтана. 

2. Предложено е да се извърши доставяне, монтаж, въвеждане в експлоатация и поддръжка 

на крайни устройства за точката на достъп в градовете от Б) т. 1 за осигуряване на порт на 

конектор RJ45. 

3. Предложено е за долупосочените от Възложителя точки за достъп (MAN портове), да се 

изгради оптична свързаност съгласно изискуемото: 

 

Населено място 

/град 

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 

10 Mbps 100 Base TX 1 

Сара Загора ул. Армейска 5А 

– Резервен  

компютърен 

център 

10 Mbps 100 Base TX 1 

Пловдив ул. 

"Абаджийска" 

25 

10 Mbps 100 Base TX 1 

Варна бул. "Мария 

Луиза" 30 

10 Mbps 100 Base TX 1 

Бургас ул. "Калофер" 10 10 Mbps 100 Base TX 1 

Велико Търново ул. "Баба Мота" 

13 

10 Mbps 100 Base TX 1 

Русе бул. "Ген 

Скобелев" 48 

10 Mbps 100 Base TX 1 
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Плевен ул. "Д. 

Константинов" 

23А 

10 Mbps 100 Base TX 1 

Благоевград пл. "Македония" 

2 

10 Mbps 100 Base TX 1 

Монтана ул. "Аспарух" 8 10 Mbps 100 Base TX 1 

 

4. Услугата за международна Интернет свързаност ще бъде симетрична, със 100% 

гарантирана скорост и с капацитет 2 Mbps. 

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

гарантирана скорост и с капацитет 8 Mbps. 

6. Ще бъде осигурена поддръжка на по 8 реални статични IP адреса за всеки от 10-те офиса 

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 ще бъде: 

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

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

8. Ще се осигурят средства за мониторинг на Интернет услугите, в т.ч. дневни, седмични, 

месечни и годишни статистики.  

 

Г) Технически спецификации към осигуряване на услуга по оптичен пренос на телевизионен 

сигнал между точки на достъп: Телевизионно студио, находящо се в гр. София, ул. 

„Хайдушко изворче“ № 28 - Българска национална телевизия: 

1. „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД ще осигури и поддржа две физически 

независими оптични трасета за пренос на данни – дарк файбър, между следната точка за 

достъп на Възложителя: помещение Телевизионно студио, находящо се в гр. София, ул. 

„Хайдушко изворче“ № 28 и Българска национална телевизия.  

Услугата ще се предостави по физическо оптично 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 към Документацията за участие/. 

2. Участникът е представил проект на маршрута на двете независими оптични трасета (дарк 

файбър) между двете точки за достъп. 

 

Представена е информация за начина, по който ще предоставя услугата - за технологията 

която ще използва, организацията на работа, която ще се прилага за предоставяне на 

услугите от обхвата на обособената позиция и методология за реакция и отстраняване на 

проблеми при изпълнение на поръчката. 

Представена е информация за начина, по който ще управлява риска при предоставяне на 

услугата – предвидени мерки за преодоляването риск от отпадане на свързаността, забава 

на изпълнението и от затруднена комуникация и/или липса на съдействие между страните 

Изпълнител/Възложител. 

Декларирано е наличие на правата и възможностите за изпълнение на поръчката на 

изискуемото се място на изпълнение: Република България. 
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2.2. декларация за конфиденциалност по чл. 102 ЗОП за информацията, попълнена в 

техническото предложение 

2.3. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – оригинал 

попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващото участника упълномощено лице; 

2.4. декларация за срока на валидност на офертата – попълнена съобразно образеца от 

Документацията за участие и подписана от представляващото участника упълномощено 

лице; 

2.5. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци 

и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато 

е приложимо – попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана 

от представляващия участника; 

2.6. пълномощно – оригинал, с нотариална заверка на подписа на лицето, представляващо 

участника, с което упълномощава 3 броя физически лица да представляват БТК ЕАД в 

настоящата процедура. 

 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направеното техническо предложение за изпълнение предмета на поръчката с 

поставените от възложителя изисквания, бе установено че офертата на участника БТК 

ЕАД отговаря на предварително обявените условия. 

 

След като констатира, че предвид разгледаните до момента документи, съдържащи се в 

офертата на участника БТК ЕАД, същата отговаря на изискванията на ЗОП и 

документацията за участие в процедурата, пристъпи към оценка на техническото му 

предложение от офертата в съответствие с предварително обявените условия, по посочения 

от възложителя критерий.  

В документацията за възлагане на поръчката /в т.ч. и в Обявлението/, възложителят е 

посочил, че обществената поръчка ще бъде възложена въз основа на икономически най-

изгодната оферта, която ще бъде определена по критерий „оптимално съотношение 

качество/цена“, съгласно чл.70, ал.2, т.3 ЗОП. Определеният критерий за оценка на 

офертите на участниците в настоящата процедура е икономически най-изгодната оферта. 

Възложителят е определил показателите, относителната им тежест и методиката за 

определяне на оценката по всеки показател, която включва допустимите за него стойности 

в цифрово изражение и оценката му в предварително определени граници.  

 

3. Оценка на оферта на участника БТК ЕАД с вх. № 02-01-1485/11.09.2018 г., по 

показателя, обхващащ параметри от техническото му предложение: 

 

Показатели за оценка – вид, точки и методика, посочени в Документацията за участие: 

Показател Техническа концепция за изпълнение /К1/ - максимален брой точки 30 

По този показател се оценява наличието на предоставена от участник в техническото 

му предложение относима информация за начина, по който ще предоставя услугата - за 

дейностите и поддейностите, свързани с предлаганата техническа концепция за 

изпълнение, аспектите на технологията за изпълнение на поръчката или организация на 
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работа или методология за реакция и отстраняване на проблем. При оценката се отчита 

съответствието носещо повече точки за участника: 

 Ако в техническото предложение на участник е предоставена информация за 

технологията която ще използва за предоставяне на услугите от обхвата на обособената 

позиция, то офертата му по този показател се оценява с 10 точки; 

 Ако в техническото предложение на участник е предоставена информация за 

технологията която ще използва и организацията на работа, която ще прилага за 

предоставяне на услугите от обхвата на обособената позиция, то офертата му по този 

показател се оценява с 20 точки; 

 Ако в техническото предложение на участник е предоставена информация за 

технологията която ще използва, организацията на работа, която ще прилага за 

предоставяне на услугите от обхвата на обособената позиция и методология за реакция 

и отстраняване на проблеми при изпълнение на поръчката, то офертата му по този 

показател се оценява с 30 точки. 

 

Показател Управление на риска при изпълнение /К2/ - максимален брой точки 30  

По този показател се оценява наличието на предоставена от участник в техническото 

му предложение относима информация за начина, по който ще управлява риска при 

предоставяне на услугата – прилаганата методология за управление на риска, дейностите 

и поддейностите, свързани с предлаганите мерки за преодоляване на риска/рисковете 

обхванати от всеки участник в предложението му. При оценката се отчита 

съответствието носещо повече точки за участника: 

 

 Ако в техническото предложение на участник са предвидени мерки за 

преодоляването риск  от отпадане на свързаността, то офертата му по този показател 

се оценява с 10 точки; 

 Ако в техническото предложение на участник са предвидени мерки за 

преодоляването риск  от отпадане на свързаността и риск от забава на изпълнението, 

то офертата му по този показател се оценява с 20 точки; 

 Ако в техническото предложение на участник са предвидени мерки за 

преодоляването риск от отпадане на свързаността, забава на изпълнението и от 

затруднена комуникация и/или липса на съдействие между страните 

Изпълнител/Възложител, то офертата му по този показател се оценява с 30 точки. 

 

Предложение на БТК ЕАД; оценка по показателите К1 и К2: 

По показател К1, участникът е представил информация за начина, по който ще предоставя 

услугата - за технологията която ще използва, а имено посочени са спецификации на 

мрежата, описани са възможности за управление на мрежата, международна и вътрешна 

свързаност. Дадено е описание за организацията на работа, която ще се прилага за 

предоставяне на услугите от обхвата на обособената позиция, включващо осигуряване на 

квалифициран персонал 24х7х365, осигуряване на специализирани софтуери. Предоставена 
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е методология за реакция и отстраняване на проблеми при изпълнение на поръчката, 

включваща дефиниране на видове проблеми, приоритети на проблемите и време за реакция, 

поради което офертата му по този показател се оценява с 30 точки. 

 

По показател К2, участникът е представил информация за начина, по който ще управлява 

риска при предоставяне на услугата – предвидени мерки за преодоляването риск от 

отпадане на свързаността и от забава на изпълнението, включваща дефиниране на ниво на 

риска по десет мерна скала, както и двадесет възможни риска, като за всеки един са описани, 

както възможните причини за възникване, така и съответните превантивни действия за 

намаляване на ефекта им.  

Представена е информация за начина, по който ще управлява риска от затруднена 

комуникация и/или липса на съдействие между страните Изпълнител/Възложител, 

включваща различни методи за комуникация, обработка на съобщения между страните и 

дефинирани отговорности, поради което офертата му по този показател се оценява с 30 

точки. 

 

По обособена позиция II: 

1. Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за 

подбор, на участника „А1 България“ ЕАД, с оферта с вх. № 02-01-1482/11.09.2018 

г.: 
Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил: 

1. Опис на представените документи – оригинал, попълнен съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и 

подписан от представляващото участника упълномощено лице; 

2. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП - попълнен 

съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички 

изисквания на възложителя и е подписан от представляващото участника 

упълномощено лице. 

3. Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), 

представен на неизтриваем магнитен носител - оригинал, попълнен съгласно 

изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е декларирано съответствие с 

критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участника, 

поставени от възложителя; документът е подписан с електронен подпис от всеки от 

лицата – членове на управителния орган на дружеството  – 3 физически лица; 

4. Декларация по чл. 67, ал. 3 ЗОП – оригинал, подписана от двама от 

представляващите дружеството лица, в която е посочен адрес, на който е осигурен 

пряк и неограничен достъп до ЕЕДОП, използван в предходна процедура по ЗОП, а 

така също е посочен и адрес, на който може да се извърши безплатна проверка на 

КЕП-овете, използвани за подписването на този ЕЕДОП. 

При извършена проверка от комисията за наличие на електронен ЕЕДОП, на 

осигурения от участника адрес, се установи, че е предоставен достъп до три такива 

документа, подписани с електронен подпис от всяко от лицата – членове на 

надзорния съвет на дружеството-участник и че в тях се съдържа изискуемата се по 
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закон и от възложителя информация, удостоверяваща съответствие на участника с 

изискванията към личното му състояние; 

5. Уведомление за промяна във фирмата на участника в настоящата обществена 

поръчка – оригинал, подписан от представляващото участника упълномощено лице. 

 

От извършената проверка на по-горепосочените документи от комисията - за 

установяване съответствието на участника А1 България ЕАД с поставените от 

възложителя изисквания - за лично състояние и за подбор, бе установено че същият е 

представил документи, без в тях да има липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително нередовност или фактическа грешка и от тях не се 

установява каквото и да било несъответствие с поставените от възложителя 

изисквания към личното състояние и критериите за подбор. 

 

След това комисията разгледа техническото предложение от офертата на участника А1 

България ЕАД и провери нейното съответствие с изискванията на техническите 

спецификации от документацията за участие: 

2. Разглеждане на допуснатата оферта на участника А1 България ЕАД с вх. № 02-01-

1482/11.09.2018 г. и проверка за нейното съответствие с предварително обявените 

условия: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил 

техническо предложение, съдържащо: 

2.1. предложение за изпълнение на поръчката, в т.ч. и приложения към него 4 бр. – оригинал 

и на CD, попълнено съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с 

всички технически спецификации и изисквания на възложителя и : 

Предложено е от участника да организира и изпълни поръчката съгласно посочените в 

документацията технически спецификации при следните параметри: 

Техническото предложение на Участника „А1 България“ ЕАД е попълнено в 

съответствие с изискванията на Възложителя и отговаря напълно на техническите 

спецификации за обособената позиция, за която е подадено.  

Предложено е от участника да организира и изпълни поръчката съгласно посочените 

в документацията технически спецификации при следните параметри: 

А) Общи спецификации: 

1. Услугата е предложено да бъде извършвана чрез използване на минимум един 

технически възел в гр. София, който 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 „А1 България“ ЕАД. 

2. Услугата ще 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. Услугата ще бъде предоставена през оптични мрежи на територията на градовете 

София и Стара Загора и през тях може да се предоставя наземна свързаност чрез 

MAN от точка до точка и от точка до много точки. 
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4. Услугата ще 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 е представил в офертата си в 

графичен и табличен вид описание на международната Интернет свързаност. 

5. Услугата ще се осъществява с капацитет от минимум 100 Gbps сумарен локален 

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

е представил в офертата си в графичен и табличен вид описание на българския 

Интернет капацитет (BG Peering). 

6. Услугата е предложено 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 два от четирите изискуеми града. Участникът е представил в офертата 

си в графичен и табличен вид описание на международната IP свързаност до Internet 

Echange’s в посочените градове. 

7. Услугата ще 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 ще 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 е посочено, че ще бъде напълно осигурена в срок до 30 дни от влизането в 

сила на договора, включващо изграждането на оптичните трасета, доставка на 

пасивно и/или активно оборудване и конфигуриране. 

 

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. Предложено е да се осигури и поддържа 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 ще 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 към Документацията за участие/. 
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2. Предложено е да се извърши 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. Предложено е за долупосочените от Възложителя точки за достъп (MAN портове), да се 

изгради оптична свързаност съгласно изискуемото:  

 

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. „А1 България“ ЕАД ще осигури на Възложителя 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 Държавна комисия по хазарта и от всяка една 

точка на достъп на Възложителя (посочена в т. 3) 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, „А1 България“ ЕАД ще осъществява без допълнително 

заплащане от страна на Възложителя и/или ще дължи за това обезщетения и/или неустойки. 

5. Ще се извърши конфигуриране на логическа свързаност с дефиниране на VLAN-ID 

между точките на достъп по т. 4;  

6. Ще се извърши конфигуриране на OSPF протокол между оборудването на Възложителя 

и това на „А1 България“ ЕАД за точките на достъп по т. 4; 

7. Ще се имплементира OSPF протокол с цел създаване на динамичен routing между 

точките на достъп по т. 4. OSPF протоколът ще да работи между оборудването на 

Възложителя и това на „А1 България“ ЕАД; 

8. Ще бъде разрешен ICMP протокол изцяло във всички мрежи и подмрежи като средство 

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

9. Ще бъде извършена 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 по оптичен носител до 1 

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

изворче“ № 28: 
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1. „А1 България“ ЕАД ще осигури и поддържа 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 ще се предоставя 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. 

2. Предложено е да се извърши 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. Предложено е за долупосочената от Възложителя точка за достъп (MAN портове), да се 

изгради оптична свързаност съгласно изискуемото: 

 

Населено място 

/град 

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 

 

4. Услугата за международна Интернет свързаност ще бъде симетрична, със 100% 

гарантирана скорост и с капацитет 100 Mbps. 

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

гарантирана скорост и с капацитет 800 Mbps. 

6. Ще 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 ще бъде: 

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

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

8. Ще се осигурят средства за мониторинг на Интернет услугите, в т.ч. дневни, седмични, 

месечни и годишни статистики.  

 

Г) Технически спецификации към осигуряване на услуга по оптичен пренос на телевизионен 

сигнал между точки на достъп: Телевизионно студио, находящо се в гр. София, ул. 

„Хайдушко изворче“ № 28 - БТВ: 

1. „А1 България“ ЕАД ще осигури и поддържа две физически независими оптични трасета 

за пренос на данни – дарк файбър, между следната точка за достъп на Възложителя: 

помещение Телевизионно студио, находящо се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28 

и БТВ. Услугата ще се предостави по физическо оптично 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 към Документацията за участие/. 
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2. Представен е проект на маршрута на двете независими оптични трасета (дарк файбър) 

между двете точки за достъп. 

 

Представена е информация за начина, по който ще предоставя услугата - за технологията 

която ще използва, организацията на работа, която ще се прилага за предоставяне на 

услугите от обхвата на обособената позиция и методология за реакция и отстраняване на 

проблеми при изпълнение на поръчката. 

Представена е информация за начина, по който ще управлява риска при предоставяне на 

услугата – предвидени мерки за преодоляването риск от отпадане на свързаността, забава 

на изпълнението и от затруднена комуникация и/или липса на съдействие между страните 

Изпълнител/Възложител. 

Декларирано е, че участника има правата и възможностите да изпълни поръчката на 

изискуемото се място на изпълнение: Република България. 

 

2.2. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – оригинал 

попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващото участника упълномощено лице; 

2.3. декларация за срока на валидност на офертата – попълнена съобразно образеца от 

Документацията за участие и подписана от представляващото участника упълномощено 

лице; 

2.4. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци 

и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато 

е приложимо – попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана 

от представляващия участника; 

2.5. два броя пълномощни – заверено за вярност с оригинала пълномощно и пълномощно – 

оригинал, с нотариална заверка на подписа на лицето, представител на законните 

представители участника, с което упълномощава 7 броя физически лица да представляват 

А1 България ЕАД в настоящата процедура. 

 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направеното техническо предложение за изпълнение предмета на поръчката с 

поставените от възложителя изисквания, бе установено че офертата на участника А1 

България ЕАД отговаря на предварително обявените условия. 

 

След като констатира, че предвид разгледаните до момента документи, съдържащи се в 

офертата на участника А1 България ЕАД, същият отговарят на изискванията на ЗОП и 

документацията за участие в процедурата, пристъпи към оценка на техническото му 

предложение от офертата в съответствие с предварително обявените условия, по посочения 

от възложителя критерий.  

В документацията за възлагане на поръчката /в т.ч. и в Обявлението/, възложителят е 

посочил, че обществената поръчка ще бъде възложена въз основа на икономически най-

изгодната оферта, която ще бъде определена по критерий „оптимално съотношение 

качество/цена“, съгласно чл.70, ал.2, т.3 ЗОП. Определеният критерий за оценка на 

офертите на участниците в настоящата процедура е икономически най-изгодната оферта. 

Възложителят е определил показателите, относителната им тежест и методиката за 
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определяне на оценката по всеки показател, която включва допустимите за него стойности 

в цифрово изражение и оценката му в предварително определени граници.  

 

3. Оценка на оферта на участника А1 България ЕАД с вх. № 02-01-1482/11.09.2018 г., 

по показателя, обхващащ параметри от техническото му предложение: 

 

Показатели за оценка – вид, точки и методика, посочени в Документацията за участие: 

Показател Техническа концепция за изпълнение /К1/ - максимален брой точки 30 

По този показател се оценява наличието на предоставена от участник в техническото 

му предложение относима информация за начина, по който ще предоставя услугата - за 

дейностите и поддейностите, свързани с предлаганата техническа концепция за 

изпълнение, аспектите на технологията за изпълнение на поръчката или организация на 

работа или методология за реакция и отстраняване на проблем. При оценката се отчита 

съответствието носещо повече точки за участника: 

 Ако в техническото предложение на участник е предоставена информация за 

технологията която ще използва за предоставяне на услугите от обхвата на обособената 

позиция, то офертата му по този показател се оценява с 10 точки; 

 Ако в техническото предложение на участник е предоставена информация за 

технологията която ще използва и организацията на работа, която ще прилага за 

предоставяне на услугите от обхвата на обособената позиция, то офертата му по този 

показател се оценява с 20 точки; 

 Ако в техническото предложение на участник е предоставена информация за 

технологията която ще използва, организацията на работа, която ще прилага за 

предоставяне на услугите от обхвата на обособената позиция и методология за реакция 

и отстраняване на проблеми при изпълнение на поръчката, то офертата му по този 

показател се оценява с 30 точки. 

 

Показател Управление на риска при изпълнение /К2/ - максимален брой точки 30  

По този показател се оценява наличието на предоставена от участник в техническото 

му предложение относима информация за начина, по който ще управлява риска при 

предоставяне на услугата – прилаганата методология за управление на риска, дейностите 

и поддейностите, свързани с предлаганите мерки за преодоляване на риска/рисковете 

обхванати от всеки участник в предложението му. При оценката се отчита 

съответствието носещо повече точки за участника: 

 

 Ако в техническото предложение на участник са предвидени мерки за 

преодоляването риск  от отпадане на свързаността, то офертата му по този показател 

се оценява с 10 точки; 

 Ако в техническото предложение на участник са предвидени мерки за 

преодоляването риск  от отпадане на свързаността и риск от забава на изпълнението, 

то офертата му по този показател се оценява с 20 точки; 
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 Ако в техническото предложение на участник са предвидени мерки за 

преодоляването риск от отпадане на свързаността, забава на изпълнението и от 

затруднена комуникация и/или липса на съдействие между страните 

Изпълнител/Възложител, то офертата му по този показател се оценява с 30 точки. 

 

Предложение на А1 България ЕАД; оценка по показателите К1 и К2: 

По показател К1, участникът е представил информация за начина, по който ще предоставя 

услугата - за технологията която ще използва, а имено посочени са възможности за 

управление на мрежата чрез, описана е международната и вътрешна свързаност на 

участника. Дадено е описание за организацията на работа, която ще се прилага за 

предоставяне на услугите от обхвата на обособената позиция, включващо осигуряване на 

квалифициран персонал 24х7х365, начина за комуникация с Възложителя. Предоставена е 

методология за реакция и отстраняване на проблеми при изпълнение на поръчката, 

включваща отчитане и разрешаване на проблеми, описани са и времеви параметри за 

реакция, поради което офертата му по този показател се оценява с 30 точки. 

 

По показател К2, участникът е представил информация за начина, по който ще управлява 

риска при предоставяне на услугата – предложено е комплексно техническо решение, 

предвидени са мерки за преодоляването риск от отпадане на свързаността и от забава на 

изпълнението, включваща предоставяне на отделен оптичен медия конвертор във всеки 

един от адресите до които предоставя услугата, проверка и изпитание на изградената 

физична свързаност. Представена е информация за начина, по който ще управлява риска от 

затруднена комуникация и/или липса на съдействие между страните 

Изпълнител/Възложител, включваща различни нива и лица за комуникация, дефинирани 

отговорности по ниво на ескалиране и на оперативно нови, поради което офертата му по 

този показател се оценява с 30 точки. 

 

По обособена позиция III: 

1. Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор, 

на участника Еволинк АД, с оферта с вх. № 02-01-1480/11.09.2018 г.: 
Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил: 

1. Опис на представените документи – оригинал, попълнен съобразно образеца от 

Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и 

подписан от представляващите участника лица; 

2. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП - попълнен 

съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички 

изисквания на възложителя и е подписан от представляващите участника лица; 

3. Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), 

представен на неизтриваем магнитен носител - оригинал, попълнен съгласно 

изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е декларирано съответствие с 

критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участника, 
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поставени от възложителя; документът е подписан с електронни подписи от всички 

задължени по ЗОП лица 

4. Представени са 3 броя декларации, касаещи критериите за подбор и лично състояние 

на участника, подписани от представляващите участника лица. 

 

От извършената проверка на по-горепосочените документи от комисията - за 

установяване съответствието на участника Еволинк АД с поставените от възложителя 

изисквания - за лично състояние и за подбор, бе установено че същият е представил 

документи, без в тях да има липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка и от тях не се установява каквото 

и да било несъответствие с поставените от възложителя изисквания към личното 

състояние и критериите за подбор. 

 

След това комисията разгледа техническото предложение от офертата на участника 

Еволинк АД и провери нейното съответствие с изискванията на техническите 

спецификации от документацията за участие: 

2. Разглеждане на допуснатата оферта на участника Еволинк АД с вх. № 02-01-

1480/11.09.2018 г. и проверка за нейното съответствие с предварително обявените 

условия: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил 

техническо предложение, съдържащо: 

2.1. предложение за изпълнение на поръчката, ведно с 10 броя приложения към него – 

оригинал и на CD, попълнено съобразно образеца от Документацията за участие, в 

съответствие с всички технически спецификации и изисквания на възложителя: 

Предложено е от участника да организира и изпълни поръчката съгласно посочените в 

документацията технически спецификации при следните параметри: 

А) Общи спецификации: 

1. Услугата е предложено да бъде извършвана чрез използване на минимум един 

технически възел в гр. София, който 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 „Еволинк“ АД. 

2. Услугата ще 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. Услугата ще да бъде предоставена през оптична мрежа на територията на град 

София, през която може да се предоставя наземна свързаност чрез MAN от точка до 

точка и от точка до много точки. 

4. Услугата ще се осъществява с капацитет от минимум 20 Gbps сумарен международен 

Интернет капацитет, обезпечаван по минимум два независими наземни оптични 

канали от/към минимум два оператора. Участникът е представил в офертата си в 

графичен и табличен вид описание на международната Интернет свързаност. 

5. Услугата ще се осъществява с капацитет от минимум 100 Gbps сумарен локален 

български Интернет капацитет (BG Peering) по наземни оптични канали. Участникът 
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е представил в офертата си в графичен и табличен вид описание на българския 

Интернет капацитет (BG Peering). 

6. Услугата е предложено да оперира с IP свързаност до поне 2 точки за  обмяна на IP 

трафици (Internet Echanges) в два от четирите изискуеми града. Участникът е 

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

IP свързаност до Internet Echange’s в посочените градове. 

7. Услугата ще 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 ще 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 е посочено, че ще бъде напълно осигурена в срок до 30 дни от влизането в 

сила на договора, включващо изграждането на оптичните трасета, доставка на 

пасивно и/или активно оборудване и конфигуриране. 

 

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, Национална агенция по приходите и 

други: 

1. Предложено е да се осигури и поддържа 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, Национална 

агенция по приходите и други.  

Услугата ще 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 към Документацията за участие/. 

2. Предложено е да се извърши 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. Предложено е за долупосочените от Възложителя точки за достъп (MAN портове), да се 

изгради оптична свързаност съгласно изискуемото:  

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 – 

100 Mbps 100 Base TX 1 
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Основен  

компютърен 

център 

4. „Еволинк“ АД ще осигури на Възложителя 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 НАП и от всяка една точка на достъп на Възложителя (посочена в т. 3), до 

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

България, 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, „Еволинк“ АД ще 

осъществява без допълнително заплащане от страна на Възложителя и/или същият да дължи 

за това обезщетения и/или неустойки. 

5. Ще се извърши конфигуриране на логическа свързаност с дефиниране на VLAN-ID 

между точките на достъп по т. 4;  

6. Ще се извърши конфигуриране на OSPF протокол между оборудването на Възложителя 

и това на „Еволинк“ АД за точките на достъп по т. 4; 

7. Ще се имплементира OSPF протокол с цел създаване на динамичен routing между 

точките на достъп по т. 4. OSPF протоколът ще да работи между оборудването на 

Възложителя и това на „Еволинк“ АД; 

8. Ще бъде разрешен ICMP протокол изцяло във всички мрежи и подмрежи като средство 

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

9. Предложено е осигуряване и поддържане за нуждите на Възложителя на възможност за 

заявяване и конфигуриране на VLAN-ID от точката на достъп на Възложителя (посочена в 

т. 3 по-горе) до Национална агенция по приходите според изискването на т.4 по-горе, а така 

също и осигуряване, предоставяне и поддържане за срока на договора на 1 бр. 

комуникационно маршрутизиращо устройство CISCO2811-V3PN/K9. Това устройство ще 

бъде инсталирано в Национална агенция по приходите и отговаря на посочените в 

документацията за участие минимални изисквания, както следва: 

  а) Оперативна памет: 256Mbytes с възможност за ъпгрейд то 768Mbytes; 

  б) Flash памет: 64Mbytes с възможност за ъпгрейд до 256Mbytes; 

  в) Вградени USB 1.1 порта: 2 броя; 

  г) Вградени LAN портове: 10/100: 2 броя; 

  д) Слотове за интерфейсни карти: 4 броя; 

  е) Слотове за мрежов модул: 1 брой; 

  ж) Възможност за монтиране в 19 inch рак; 

  з) Захраване : AC (220vac); 

  и) Производителност на рутера в режим на машрутизация на 64 байтови пакети: 120 

000 хиляди пакета на секунда; 

  й) Хардуерен акселериращ модул за криптиране на данни, поддържащ следните 

протоколи: 

  • 3DES or DES, AES; 

  • Rivest, Shamir, and Adelman algorithm (RSA) signatures and Diffie-Hellman; 

  • Secure Hash Algorithm 1 (SHA-1), Message Digest 5 (MD5) hashing algorithms; 

  • IPsec (RFC 2401-10); 

  • IPsec ESP using DES and 3DES (RFC 2406); 

  • IPsec authentication header using MD5 or SHA (RFC 2403-4); 
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  • IKE (RFC 2407-9);  

  • AES (NIST) - Advanced Encryption Standard and The National Institute of Standards 

and Technology с VPN производителност: 20 Mbps за криптирани IPSec 3DES/AES тунели 

(IMIX трафик); 

к) Voice-over-IP поддръжка; 

  л) Quality of Service (QoS) методи за управление на претоварването: 

IP Precedence, IP DSCP, Generic Traffic Shaping (GTS) и Class-based Traffic Shaping, Weighted 

Random Early Detection (WRED), Class-based Fair Queuing (CBWFQ), Low Latency Queuing 

for PPP; 

  м) Quality of Service (QoS) параметри: IP RTP, cRTP, IP RTP priority over Frame Relay, 

Frame Relay Traffic Shaping (FRTS) with per VC queuing 

  н) Поддръжка на следните маршрутизиращи протоколи: BGP, OSPF, IS-IS, RIP v1&2. 

10. Ще бъде извършена 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 по оптичен носител до 1 

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

изворче“ № 28: 

1. „Еволинк“ АД ще осигури и поддържа 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 ще 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 към Документацията за участие/, което ще бъде 

изградено и поддържано по различен физически маршрут от трасето по буква Б) по-горе. 

2. Предложено е да се извърши 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. Предложено е за долупосочената от Възложителя точка за достъп (MAN портове), да се 

изгради оптична свързаност съгласно изискуемото: 

 

Населено място 

/град 

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 

 

4. Услугата за международна Интернет свързаност ще бъде симетрична, със 100% 

гарантирана скорост и с капацитет 200 Mbps. 
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5. Услугата за локална българска Интернет свързаност ще бъде симетрична, със 100% 

гарантирана скорост и с капацитет 750 Mbps. 

6. Ще 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 ще бъде: 

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

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

8. Ще се осигурят средства за мониторинг на Интернет услугите, в т.ч. дневни, седмични, 

месечни и годишни статистики.  

 

Г) Технически изисквания към предоставянето на услуга за осигуряване на DDoS защита 

на мрежата на Възложителя 

1. Предложено е да бъде осигурена услуга за защита от DDoS (Distributed Denial of Service) 

атаки за всички мрежи на Възложителя и за всички негови публични интернет услуги, 

включващи уеб сървъри, сървъри за електронна поща и други. 

2. Услугата ще осигурява минимум: 

a. Защита от атаки на протоколно ниво; 

b. Защита от атаки на транспортно ниво; 

c. Защита от DNS атаки; 

d. Защита от HTTP/web атаки; 

e. Защита за IP v.4 и IP v.6; 

3. Участникът „Еволинк“ АД е представил подробен списък типовете DDoS атаки, за които 

ще се осигурява защита. 

4. Участникът „Еволинк“ АД е представил описание на механизмите за защита от атаки, 

които са включени в списъка по т.2. 

5. Подлежащата на предоставяне услуга за защита от DDoS атаки е предвидено да сработва 

автоматично при детекция на атака, без нужда от заявка от страна на Възложителя и без 

нужда от технически преконфигурации при Възложителя. 

6. Услугата за защита от DDoS атаки ще позволява пречистване на международен IP 

капацитет с минимална скорост на пречистения трафик към Възложителя от 200 Мbps.  

7. Услугата ще осигурява защита за входящ международен IP трафик даже в случаите, 

когато изходящият трафик е излязъл през друг (резервен) Интернет доставчик на 

Възложителя, ако има  такъв. 

8. Услугата за защита от DDoS атаки ще позволява пречистване на атаки с капацитет от 

минимум 20 Gbps и 10 mpps (10 000 000 pps). 

9. Платформата за пречистване на DDoS атаки е изцяло под контрола на Участника 

„Еволинк“ АД. Участникът е посочил в кой технически възел е разположена тази 

платформа и как обезпечава контрола върху него. 

10. Услугата ще осигурява незабавна нотификация на Възложителя по електронна поща и 

SMS в случай на детекция на подозрителен трафик или DDoS атака. 

11. В услугата е предложено да бъде включено и изпращането на подробен ежедневен отчет 

за ползването на услуга включващ информация за отчетените атаки, техния тип и брой, 

атакувани хостове и продължителност на атаките. 
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12. Услугата ще дава възможност и има осигурен WEB интерфейс за наблюдение и отчет 

на услугата, чрез който Възложителят да може наблюдава в реално време информация за 

текущи DDoS атаки и подозрителен трафик. WEB интерфейсът ще осигурява и възможност 

за генериране на справки за DDoS атаки през изминали периоди. 

13. Участникът „Еволинк“ АД е предоставил демонстрационен/тестов акаунт до уеб 

интерфейс, осигуряващ възможностите по т.11. 

14. При реализацията на услугата за защита от DDoS атаки, е предложено международният 

IP трафик на Възложителя да не се премаршрутизира през други междинни AS (автономни 

системи). 

15. Услугата за защита ще сработва автоматично за срок не по-висок от 180 сек. 

16. Посочено е, че таксуването на услугата няма да бъде функция от броя и капацитета на 

възникналите DDoS атаки за отчетния период. 

17. Поддръжка на услугата ще осигурява достъпност на платформата за защита от DDoS 

атаки – 99,5 % на годишна база. 

 

Представена е информация за начина, по който ще предоставя услугата - за технологията 

която ще използва, организацията на работа, която ще се прилага за предоставяне на 

услугите от обхвата на обособената позиция и методология за реакция и отстраняване на 

проблеми при изпълнение на поръчката. 

Представена е информация за начина, по който ще управлява риска при предоставяне на 

услугата – предвидени мерки за преодоляването риск от отпадане на свързаността, забава 

на изпълнението и от затруднена комуникация и/или липса на съдействие между страните 

Изпълнител/Възложител. 

Декларирано е, че участника има правата и възможностите да изпълни поръчката на 

изискуемото се място на изпълнение: Република България. 

 

Представена е информация за начина, по който ще предоставя услугата - за технологията 

която ще използва, организацията на работа, която ще се прилага за предоставяне на 

услугите от обхвата на обособената позиция и методология за реакция и отстраняване на 

проблеми при изпълнение на поръчката. 

Представена е информация за начина, по който ще управлява риска при предоставяне на 

услугата – предвидени мерки за преодоляването риск от отпадане на свързаността, забава 

на изпълнението и от затруднена комуникация и/или липса на съдействие между страните 

Изпълнител/Възложител. 

Декларирано е, че участника има правата и възможностите да изпълни поръчката на 

изискуемото се място на изпълнение: Република България. 

 

2.2. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – оригинал 

попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от 

представляващите участника лица; 

2.3. декларация за срока на валидност на офертата – попълнена съобразно образеца от 

Документацията за участие и подписана от представляващите участника лица; 

2.4. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци 

и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато 
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е приложимо – попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана 

от представляващите участника лица; 

2.5. други неизискуеми документи – декларации 4 бр., подписани от представляващите 

участника лица, а една от тях – от член на Съвета на директорите на дружеството-участник. 

 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направеното техническо предложение за изпълнение предмета на поръчката с 

поставените от възложителя изисквания, бе установено че офертата на участника 

Еволинк АД отговаря на предварително обявените условия. 

 

След като констатира, че предвид разгледаните до момента документи, съдържащи се в 

офертата на участника Еволинк АД, същият отговарят на изискванията на ЗОП и 

документацията за участие в процедурата, пристъпи към оценка на техническото му 

предложение от офертата в съответствие с предварително обявените условия, по посочения 

от възложителя критерий.  

В документацията за възлагане на поръчката /в т.ч. и в Обявлението/, възложителят е 

посочил, че обществената поръчка ще бъде възложена въз основа на икономически най-

изгодната оферта, която ще бъде определена по критерий „оптимално съотношение 

качество/цена“, съгласно чл.70, ал.2, т.3 ЗОП. Определеният критерий за оценка на 

офертите на участниците в настоящата процедура е икономически най-изгодната оферта. 

Възложителят е определил показателите, относителната им тежест и методиката за 

определяне на оценката по всеки показател, която включва допустимите за него стойности 

в цифрово изражение и оценката му в предварително определени граници.  

 

3. Оценка на оферта на участника Еволинк АД с вх. № 02-01-1480/11.09.2018 г., по 

показателя, обхващащ параметри от техническото му предложение: 

 

Показатели за оценка – вид, точки и методика, посочени в Документацията за участие: 

Показател Техническа концепция за изпълнение /К1/ - максимален брой точки 30 

По този показател се оценява наличието на предоставена от участник в техническото 

му предложение относима информация за начина, по който ще предоставя услугата - за 

дейностите и поддейностите, свързани с предлаганата техническа концепция за 

изпълнение, аспектите на технологията за изпълнение на поръчката или организация на 

работа или методология за реакция и отстраняване на проблем. При оценката се отчита 

съответствието носещо повече точки за участника: 

 Ако в техническото предложение на участник е предоставена информация за 

технологията която ще използва за предоставяне на услугите от обхвата на обособената 

позиция, то офертата му по този показател се оценява с 10 точки; 

 Ако в техническото предложение на участник е предоставена информация за 

технологията която ще използва и организацията на работа, която ще прилага за 

предоставяне на услугите от обхвата на обособената позиция, то офертата му по този 

показател се оценява с 20 точки; 

 Ако в техническото предложение на участник е предоставена информация за 

технологията която ще използва, организацията на работа, която ще прилага за 

предоставяне на услугите от обхвата на обособената позиция и методология за реакция 
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и отстраняване на проблеми при изпълнение на поръчката, то офертата му по този 

показател се оценява с 30 точки. 

 

Показател Управление на риска при изпълнение /К2/ - максимален брой точки 30  

По този показател се оценява наличието на предоставена от участник в техническото 

му предложение относима информация за начина, по който ще управлява риска при 

предоставяне на услугата – прилаганата методология за управление на риска, дейностите 

и поддейностите, свързани с предлаганите мерки за преодоляване на риска/рисковете 

обхванати от всеки участник в предложението му. При оценката се отчита 

съответствието носещо повече точки за участника: 

 

 Ако в техническото предложение на участник са предвидени мерки за 

преодоляването риск  от отпадане на свързаността, то офертата му по този показател 

се оценява с 10 точки; 

 Ако в техническото предложение на участник са предвидени мерки за 

преодоляването риск  от отпадане на свързаността и риск от забава на изпълнението, 

то офертата му по този показател се оценява с 20 точки; 

 Ако в техническото предложение на участник са предвидени мерки за 

преодоляването риск от отпадане на свързаността, забава на изпълнението и от 

затруднена комуникация и/или липса на съдействие между страните 

Изпълнител/Възложител, то офертата му по този показател се оценява с 30 точки. 

 

Предложение на Еволинк АД; оценка по показателите К1 и К2: 

По показател К1, участникът е представил информация за начина, по който ще предоставя 

услугата - за технологията която ще използва, а имено описани са използването на 

собствено оборудване /сървърно и комуникационно/, системни лицензирани софтуерни 

продукти, технически възел и др. Дадено е описание за организацията на работа, която ще 

се прилага за предоставяне на услугите от обхвата на обособената позиция, включващо 

описание на последователно извършвани дейности и периоди за изпълнение. Предоставена 

е методология за реакция и отстраняване на проблеми при изпълнение на поръчката, 

включваща уведомяване, отчитане и разрешаване на проблеми, описани са и времеви 

параметри за реакция и приоритети, поради което офертата му по този показател се оценява 

с 30 точки. 

 

По показател К2, участникът е представил информация за начина, по който ще управлява 

риска при предоставяне на услугата – предвидени са мерки за преодоляването риск от 

отпадане на свързаността и от забава на изпълнението, включваща идентификация на риск, 

негова оценка по вероятност от възникване и влияние, предложен е постоянен мониторинг, 

тройна резервираност, идентифицирани са 20 риска за отпадане на свързаност и мерки за 

преодоляването им, идентифицирани са 21 риска за забава на изпълнението и мерки за 

преодоляването им. Представена е информация за начина, по който ще управлява риска от 
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затруднена комуникация и/или липса на съдействие между страните 

Изпълнител/Възложител, включваща различни нива и лица за комуникация, дефинирани 

отговорности, описани са софтуерни модули, спомагащи комуникацията между страните, 

поради което офертата му по този показател се оценява с 30 точки. 

 

След извършване на горното, комисията, в 12:05 ч на 14.09.2018 г., приключи настоящото 

заседание и прие, че обявяване на резултатите по обособени позиции I, II и III, от 

оценяването на подадените оферти по техническите показатели, посочени в методиката за 

оценка, отваряне на ценовите предложения и тяхното оповестяване, ще се състои на 

19.09.2018 г., в 10.00 часа в сградата на ЦУ на БСТ - гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 

28. Комисията възлага на г-жа Рада Гьонова – председател, да организира публикуване на 

съобщение за това със съдържанието по чл. 57, ал. 3, изр. 1 ППЗОП. 

 

Настоящият протокол, състоящ се от 25 страници, се състави и подписа днес: 14.09.2018 г. 

в 12.05 часа, от назначената със Заповед № 246/13.09.2018 г. на изпълнителния директор на 

ДП БСТ, комисия както следва: 

 

/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/          /подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

……………………………..          ………………………… 

Рада Гьонова, председател            Веселин Кюркчиев, член 

 

 

          /подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

………………………….           

Николай Станчев, член           


