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П Р О Т О К О Л № 2 

От заседанието на Комисията за провеждане на открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на услуги по резервиране 

на телекомуникационни услуги и интернет мрежа за нуждите на БНР”. 

 

I. Заседанието на Комисията, назначена със Заповед № ОП-01-213/31.07.2018 г. 

на Генералния директор на БНР се проведе на 24.08.2018 г. от 10:00 часа в програмно-

редакционната сграда на БНР. 

 

II. Комисията заседава в състав: 

Председател: Андрей Петренко – ръководител отдел „Информационни 

технологии“, 

Членове: 1. Силвия Бояджиева – счетоводител в отдел „Счетоводство“; 

        2. Милен Митев – директор на дирекция „Правна и ЧР“. 

 

III. Комисията установи, че в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП са постъпили 

допълнителни документи от следните участници: 

1. „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, вх. № ОП-02-71/20.08.2018 г., 

11:50 ч. 

ІV. Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените 

документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, както следва: 

 

1. Участникът „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД е представил 

следните документи на основание чл.54, ал. 9 от ППЗОП: 

- Декларация по чл. 67, ал. 3 от ЗОП и чл. 44, ал. 2 от ППЗОП, декларирал, че желае 

да използва ЕЕДОП, използван при предходна процедура, до който е осигурен пряк и 

неограничен достъп на интернет адрес: https://www.vivacom.bg/bg/espd1. Участникът 

декларира и потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в 

изготвените и подписани ЕЕДОП. 

На посочения интернет адрес е публикуван ЕЕДОП, по образец, утвърден от 

Европейската комисия, подписан от членовете на Управителния съвет Асен Великов, 

Атанас Добрев, Димитриос Лиупис, Мирослав Петров и Радослав Златков и членовете 

на Надзорния съвет Боян Иванович, Бруно Дюшарм, Зено Майер, Спас Русев и Франц 

Хьорхагер. В подписаният от членовете на Управителния и Надзорния съвет ЕЕДОП се 

декларира липсата на основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените 

от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, както и липсата на специфични 

основания за отстраняване съгласно националното законодателство. 

https://www.vivacom.bg/bg/espd1
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След разглеждането на документите, представени от участника, включително 

допълнителните документи, представени на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията 

взе следното решение: Допуска участника „Българска телекомуникационна компания“ 

ЕАД до следващия етап на процедурата – разглеждане на техническите предложения. 

Решението е взето единодушно. 

 

VI. С извършване на посочените действия приключи заседанието на комисията. 

 

VII. Комисията се събра на ново заседание за разглеждане на техническото 

предложение на участника на 28.08.2018 г. от 11:00 часа в програмно-редакционната 

сграда на БНР. Комисията заседава в състав: 

Председател: Андрей Петренко – ръководител отдел „Информационни 

технологии“, 

Членове: 1. Силвия Бояджиева – счетоводител в отдел „Счетоводство“; 

        2. Милен Митев – директор на дирекция „Правна и ЧР“. 

 

VIII. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на 

участниците, които са доказали съответствието си с критериите за подбор: 

 

1. Предложение на участника „А1 България“ ЕАД 

1.1. Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката 24 (двадесет и 

четири) месеца. Заявил е, че може да пусне мрежата в експлоатация в срок до 2 (два) 

месеца от пускането на договора.  

Участникът предлага да предостави на БНР напълно функционираща мрежа за 

осъществяване на свързаността, да предостави достъп до българското и 

международно интернет пространство. Декларира, че ще отговаря за първоначалното 

изграждане на комуникационната мрежа, внедряването и пускането й в действие и 

пълната поддръжка на свързаността; ще осигури денонощна техническа поддръжка. 

Декларира, че притежава висока надеждност и сигурност и ще осигури наличност на 

услугата над 99,5%; ще кореспондира само с една точка за контакт на доставчика; ще 

осигури време за закъснение на трафика не повече от 100ms. Участникът осигурява 

споразумение за качеството на предоставяните услуги като част от техническото си 

предложение за изпълнение на поръчката, със следните минимални параметри: време 

за реакция при заявяване на повреда до 1 час, време за отстраняване на технически 

проблеми – до 8 часа след изтичане на времето за реакция. Декларира, че ще 

предостави възможност за мониторинг в реално време на параметри на услугите; 

разполага и оперира с технология и инфраструктура за предоставяне на свързаността, 

отговаряща на изискванията на международните стандарти за Ethernet на територията 

на населените места, в които възложителят има присъствие, описани в списък; ще 
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предложи физическа наземна резервираща свързаност до всяка точка на възложителя 

и абонатен интерфейс Ethernet 10 BaseT, Fast Ethernet 100 BaseTX или еквивалентен; ще 

предложи допълнително резервираща аналогова наета линия съгласно стандартите 

БДС EN 300 448, БДС EN 300 449, БДС EN 300 451, БДС EN 300 452. Декларира, че ще 

предостави резервиращ достъп до интернет пространството със следните параметри: 

адрес за предоставяне на услугата – гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 4, капацитет 

до международното интернет пространство – 100 Mbps, капацитет до българското 

интернет пространство – 200 Mbps, 100% гарантиран капацитет без ограничение за 

ползване между международен и български трафик, съотношение на трафика към 

клиента/от клиента 1:1, предоставяне на 32 реални статични IP адреса, осигуряване на 

доставка до крайните точки на възложителя чрез подземна кабелна мрежа и физически 

оптични трасета, собственост на А1 България ЕАД. Декларира, че ще осигури 

техническото оборудване за своя сметка. Посочва скорост на връзката към MAN 

мрежата на „А1 България“ ЕАД, както следва: за адрес гр. София, бул. „Драган Цанков“ 

№ 4 – 1000 Mbps, за адрес гр. София, пл. „Народно събрание“ № 2 – 10 Mbps, за адрес: 

гр. София, ул. „Аксаков“, зала „България“ – 10 Mbps. Участникът описва процеса по 

предоставяне на услугата по етапи. Декларира, че ще осигури маршрутизация с 

използване на статични и динамични IP aдреси. Маршрутизацията ще се извършва на 

централно мрежово оборудване от типа Cisco Catalyst 3750, Border Gateway Cisco 7606, 

MPLS маршрутизиращи устройства, разположени в технически центрове на „А1 

България“ ЕАД. Участникът декларира, че ще осигури резервираност в своята мрежа на 

услугите, предлагани в обхвата на поръчката. Декларира, че разполага с 9 независими 

международни наземни канала, които се терминират във Франкфурт, Германия и 

София, България, всеки с капацитет по 10 Gbps за достъп до международното интернет 

пространство, които са предоставени от трима международни доставчици.  

Участникът е описал предложението си за поддържани гарантирани параметри 

на обслужване. Описал е процедурата за отстраняване на неизправности, като е 

посочил времевия период, в който съобщенията за неизправности се приемат и 

възможностите за ескалиране. Неизправностите са категоризирани в 4 категории 

според приоритета за тяхното отстраняване. 

Участникът е приложил декларация за притежание на висока надеждност и 

сигурност в опорната част на мрежата и при осигуряване на част на мрежата с 

наличност на услугите над 99,5 %; декларация за денонощна техническа поддръжка; 

поддържани гарантирани параметри на обслужване (SLA); декларация за приемане на 

клаузите на проекта на договор; декларация за срока на валидност на офертата; 

декларация по чл. 47, ал 3 от ЗОП и декларация за конфиденциалност, съгласно която 

информацията, съдържаща се в техническото предложение, следва да се счита за 

конфиденциална, във връзка с наличието на търговска тайна. 
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1.2. След като разгледа техническото предложение на участника, комисията взе 

следното решение: 

Оценява офертата на участника „А1 България“ ЕАД по показател Оценка на 

предлаганите функционалности (К2) = 80 точки. 

 

Мотиви:  

Техническото предложение е изготвено съобразно техническата спецификация, 

част от документацията за участие в процедурата и отговаря на предварително 

обявените изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката. 

Участникът е предложил технология, позволяваща IP пренос без приоритизация 

на трафика. Предложил е маршрутизация с използване на статични и динамични IP 

адреси. Осигурил е резервираност в своята мрежа на услугите предлагани в обхвата 

на поръчката. Осигурил е възможност за връзка по наземни комуникационни кабелни 

канала до минимум 3 броя Tier-1 доставчика. В техническото предложение няма данни 

предложената свързаност да е положена изцяло в канална мрежа на изпълнителя. Това 

дава основание на комисията, като приложи предварително обявената от възложителя 

методика за комплексна оценка на офертите, да оцени офертата на участника „А1 

България“ ЕАД по подпоказател К2.1 „Оценка на предложената надеждност“ с 30 точки. 

Участникът е предложил време за работа на услугите 24 часа, 7 дни в 

седмицата, 365 дни в годината, време за отстраняване на проблем: до 8 часа, време за 

реакция до 4 часа след получена заявка за проблем, наличност на услугите- 99,5% 

средномесечно и възможност за добавяне на нови точки, без това да дава отражение 

на непрекъснатата работоспособност на услугите. Това дава основание на комисията, 

като приложи предварително обявената от възложителя методика за комплексна 

оценка на офертите, да оцени офертата на участника „А1 България“ ЕАД по 

подпоказател К2.2 „Оценка на предложението за поддържани гарантирани параметри 

на обслужване“ с 50 точки. 

 

Оценката на предлаганите функционалности К2 = К2.1. + К2.2. = 30+50 = 80 точки. 

 

Решението за оценяване е взето единодушно. 

 

2. Предложение на участника „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД 

2.1. Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката 24 (двадесет и 

четири) месеца. Заявил е, че може да изгради и пусне мрежата в експлоатация в срок 

до 2 (два) месеца от пускането на договора.  

Участникът предлага да предостави на БНР напълно функционираща мрежа за 

осъществяване на свързаността. Декларира, че ще предостави гарантиран достъп до 

българското и международното интернет пространство; ще отговаря за първоначалното 
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изграждане на комуникационната мрежа и пускането й в действие и пълната 

поддръжка на свързаността. Декларира, че ще предостави денонощна техническа 

поддръжка, осигуряваща непрекъснато техническо обслужване. Декларира, че 

притежава висока надеждност и сигурност и ще осигури наличност на услугата над 

99,5%; възложителят ще има възможност да кореспондира само с една точка за контакт 

на доставчика; ще осигури време за закъснение на трафика не повече от 100ms. 

Декларира, че ще осигури споразумение за качеството на предоставяните услуги със 

следните минимални параметри: време за реакция при заявяване на повреда до 1 час 

след получаване на заявка за проблем; време за отстраняване на технически 

проблеми – до 8 часа след изтичане на времето за реакция. Декларира, че ще 

предостави възможност за мониторинг в реално време на параметри на услугите чрез 

осигуряване на достъп до web интерфейс; разполага и оперира с технология и 

инфраструктура за предоставяне на свързаността, отговаряща на изискванията на 

международните стандарти за Ethernet на територията на населените места, в които 

възложителят има присъствие, описани в списък; ще предостави физическа наземна 

резервираща свързаност до всяка точка на възложителя и абонатен интерфейс Ethernet 

10 BaseT, Fast Ethernet 100 BaseTX или еквивалентен; ще предложи допълнително 

резервираща аналогова наета линия съгласно стандартите БДС EN 300 448, БДС EN 300 

449, БДС EN 300 451, БДС EN 300 452. Декларира, че ще предостави резервиращ достъп 

до интернет пространството със следните параметри: адрес за предоставяне на 

услугата – гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 4, капацитет до международното 

интернет пространство – 100 Mbps, капацитет до българското интернет пространство – 

200 Mbps, 100% гарантиран капацитет без ограничение за ползване между 

международен и български трафик, съотношение на трафика към клиента/от клиента 

1:1, предоставяне на 32 реални статични IP адреса, осигуряване на доставка до 

крайните точки на възложителя чрез подземна кабелна мрежа и физически оптични 

трасета, собственост на БТК ЕАД. 

Участникът декларира, че извършва дейности с оптична кабелна мрежа с 

национално покритие на територията на България, изградена в собствена канална 

мрежа. Всички мрежи на БТК ЕАД, чрез които ще бъдат предоставени услугите, обект на 

поръчката, са под административно и техническо управление на БТК ЕАД. Участникът 

разполага с точки на присъствие – MAN в над 200 града, IP/MPLS (PoP) в над 54 града и 

xDSL (Access) в 280 населени места в страната; изградена оптична мрежа с дължина 

над 8351 км., от които над 7477 км. междуселищна част и 874 км. селищна; IP мрежа и 

мрежи за пренос на данни с национално покритие. Участникът е посочил обобщена 

информация за техническите спецификации в отделните слоеве от националната си 

мрежа. Описал е топологията на мрежите си, както следва: национална DWDM оптична 

мрежа, SDH мрежа, MAN мрежа, MPLS мрежа, VPN-Aware мрежова архитектура. 

Декларира, че използва оборудване и софтуер от водещи производители като Cisco, 
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Juniper, Hewlett-Packard, HP, Microsoft, DORADO, като има сключени договори за 

сервизно обслужване с всеки производител или негов местен представител.  

Участникът декларира, че притежава свързаност към 3 Tier-1 доставчици, чрез 

които предоставя висока надеждност на предложените интернет услуги. Декларира, че 

има подписани дългогодишни двустранни договори с всички европейски и повечето 

световни оператори, както и директни връзки с тях.  

Участникът посочва, че разполага с Център за управление на мрежата и 

услугите, чрез който ще извършва наблюдение на предоставяните на възложителя 

услуги. Разполага с две основни колокационни точки: DC West (гр. София) и DC East (гр. 

Коспичан). Има разработена и действаща технология за обслужване на клиентите 

(HelpDesk).  

Участникът е дава подробно описание на техническите параметри на мрежата, 

инсталираното в технологичните му възли оборудване и използваният в мрежата 

софтуер. Описва начина на работа на националния си център за управление на 

мрежата и на HelpDesk системата.  

Участникът е приложил декларация за осигуряване на денонощна техническа 

поддръжка и непрекъснато обслужване; проект на споразумение за ниво на 

обслужване; декларация за набичие на висока надеждност и сигурност в опорната 

част на мрежата; декларация за приемане на клаузите на проекта на договор; 

декларация за срока на валидност на офертата; декларация по чл. 47, ал 3 от ЗОП и 

декларация за конфиденциалност, съгласно която информацията, съдържаща се в 

техническото предложение, следва да се счита за конфиденциална, във връзка с 

наличието на търговска тайна. 

 

2.2. След като разгледа техническото предложение на участника, комисията взе 

следното решение: 

Оценява офертата на участника „Българска телекомуникационна компания“ 

ЕАД по показател Оценка на предлаганите функционалности (К2) = 100 точки. 

 

Мотиви:  

Техническото предложение е изготвено съобразно техническата спецификация, 

част от документацията за участие в процедурата и отговаря на предварително 

обявените изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката. 

Участникът е предложил технология, позволяваща IP пренос без приоритизация 

на трафика. Предложил е маршрутизация с използване на статични и динамични IP 

адреси. Предложил е свързаност, положена изцяло в канална мрежа на изпълнителя. 

Осигурил е резервираност в своята мрежа на услугите предлагани в обхвата на 

поръчката. Осигурил е възможност за връзка по наземни комуникационни кабелни 

канала до минимум 3 броя Tier-1 доставчика. Това дава основание на комисията, като 
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приложи предварително обявената от възложителя методика за комплексна оценка на 

офертите, да оцени офертата на участника „Българска телекомуникационна 

компания“ ЕАД по подпоказател К2.1 „Оценка на предложената надеждност“ с 50 точки. 

Участникът е предложил време за работа на услугите 24 часа, 7 дни в 

седмицата, 365 дни в годината, време за отстраняване на проблем: до 8 часа, време за 

реакция до 4 часа след получена заявка за проблем, наличност на услугите- 99,5% 

средномесечно и възможност за добавяне на нови точки, без това да дава отражение 

на непрекъснатата работоспособност на услугите. Това дава основание на комисията, 

като приложи предварително обявената от възложителя методика за комплексна 

оценка на офертите, да оцени офертата на участника „Българска 

телекомуникационна компания“ ЕАД по подпоказател К2.2 „Оценка на предложението 

за поддържани гарантирани параметри на обслужване“ с 50 точки. 

 

Оценката на предлаганите функционалности К2 = К2.1. + К2.2. = 50+50 = 100 точки. 

 

Решението за оценяване е взето единодушно. 

 

IX. След разглеждане на техническото предложение, комисията взе следното 

решение: Членът на комисията Милен Митев да изготви съобщение за датата и часа на 

отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници и да публикува същото 

на профила на купувача не по-късно от 05.09.2018 г. Отварянето да стане в срок от два 

работни дни след публикуване на съобщението на профила на купувача в програмно-

редакционната сграда на БНР. 

Решението е взето единодушно. 

 

X. С тези действия приключи заседанието на комисията. 

 

Протоколът е съставен и подписан на 28.08.2018 г. 

 

 

Комисия: 

Андрей Петренко:    (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

Силвия Бояджиева:    (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

Милен Митев:     (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 


