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Техническа спецификация и пълно описание на обекта на поръчката 

 „Предоставяне на електронни съобщителни услуги с цел осигуряване на мобилни 
телефонни услуги, гарантиран достъп до интернет, фиксирани гласови телефонни 
услуги и доставка на IP телефонна централа за нуждите на Шуменски университет 
„Епископ Константин Преславски” и структурните му звена в Добрич и Варна“ 

 

I.  Технически изисквания за предоставяне на мобилни телефонни услуги”: 

Обем: 160  SIM карти. Посоченият брой е ориентировъчен с възможност за 
увеличаване. Намаляване на броя в рамките на 10% на абонатите от групата по искане на 
възложителя. 
 Услугата следва да се предоставя съгласно изброените по-долу изисквания. 
 Всеки кандидат следва: 

1. Да предостави на Възложителя възможност за запазване на досега действащите 
номера.  

2. Да предостави на Възложителя абонаментни SIM-карти, за включване към 
своята мобилна клетъчна мрежа, по стандарт GSM, след заявка, по видове абонаментни 
планове, зададени от Възложителя, съгласно нуждите и потребностите на различните 
абонати в Корпоративната група, за срока на договора. 

3. Да предоставя, по необходимост на Възложителя допълнителни SIM-карти, със 
срок на действие, съответстващ на сключения договор. 

4. Да предоставя възможност за смяна на тарифните планове според 
необходимостта на Възложителя. 

5. Да включи в една корпоративната група всички предоставени абонаменти (SIM-
карти) и разговорите между абонатите в корпоративната група да са безплатни и без 
лимит. 

6. Да предостави възможност за включване към корпоративната група на 
посочени от Възложителя служители, притежаващи лични SIM-карти, при 
преференциални ценови условия, като разходите бъдат за тяхна сметка. 

7. По указания на Възложителя да извършва ограничения на възможностите за 
избиране на направления от абонатите на корпоративната група. 

8. Да предоставя на Възложителя справки за проведени разговори на абонатите по 
направления, време и стойност.  

9. По указание на Възложителя да активира и деактивира услугата Роуминг за 
определени абонати. 

10. Да се издава дубликат на открадната или загубена карта. 
11. Да предоставя услугата „мобилен интернет” на подадени от Възложителя 

номера и предоставяне на услугата „мобилен интернет” при необходимост на 
допълнително подадени номера. 

12. Да предостави възможност за закупуване на мобилни устройства с отстъпка. 
13. Да предостави възможност за избор от минимум 4 тарифни плана, които да 

включват следните минимални изисквания: 
 
 



 

 

Условия Тарифен план 1 Тарифен план 2 Тарифен план 3 Тарифен план 4

Включени национални 
минути 

Участниците 
следва да 
направят, 

предложение, 
за предоставяне 

на безплатни 
минути в този 

план 
съблюдавайки 
изискванията 
заложени в 

методиката за 
определяне на 

комплексна 
оценка. 

Предложените 
безплатни 
минути не 

може да са по 
малко от 10. 

Предложените 
включени 
минути, към 
тарифният план 
следва да са за 
национални 
разговори 
извън групата 
към всички 
национални 
мобилни и  
национални 
фиксирани 
мрежи 

  

Участниците 
следва да 
направят, 

предложение, 
за 

предоставяне 
на безплатни 
минути в този 

план 
съблюдавайки 
изискванията 
заложени в 

методиката за 
определяне на 

комплексна 
оценка. 

Предложените 
безплатни 
минути не 

може да са по 
малко от 100. 

Предложените 
включени 
минути, към 
тарифният план 
следва да са за 
национални 
разговори 
извън групата 
към всички 
национални 
мобилни и  
национални 
фиксирани 
мрежи 

 

Участниците 
следва да 
направят, 

предложение, 
за 

предоставяне 
на безплатни 
минути в този 

план 
съблюдавайки 
изискванията 
заложени в 

методиката за 
определяне на 

комплексна 
оценка. 

Предложените 
безплатни 
минути не 

може да са по 
малко от 500. 

Предложените 
включени 
минути, към 
тарифният план 
следва да са за 
национални 
разговори 
извън групата 
към всички 
национални 
мобилни и  
национални 
фиксирани 
мрежи 

 

Участниците 
следва да 
направят, 

предложение, 
за 

предоставяне 
на безплатни 
минути в този 

план 
съблюдавайки 
изискванията 
заложени в 

методиката за 
определяне на 

комплексна 
оценка. 

Предложените 
безплатни 
минути не 

може да са по 
малко от 1000. 

Предложените 
включени 
минути, към 
тарифният план 
следва да са за 
национални 
разговори 
извън групата 
към всички 
национални 
мобилни и  
национални 
фиксирани 
мрежи 

Включени минути за 
разговори в корпоративна 
група 

Неограничени 

Мобилен интернет на 
максимална скорост 

- Минимум 
1500 МВ  
мобилен 

Интернет 

Минимум 
3000 МВ  
мобилен 

Интернет 

Минимум 
8000 МВ  
мобилен 

Интернет  



 

 

14.  Максимален срок за предоставяне на SIM карти не повече от 20 календарни 
дни след подписване на Договора. 

 
II. Технически изисквания за предоставяне на Гарантиран достъп до Интернет: 

      1. Да се осигури гарантирана оптична преносна среда през MAN мрежата на 
Участника до всеки от посочените адреси в Таблица № 1. 
      2. Да се осигури параметър CIR /Committed Information Rate/  - 100% гарантиран 
симетричен капацитет на канала до точката на предоставяне на услугата 100 % 
симетричен канал. 
      3. Да се осигури гарантирана скорост на достъп до национални и международни 
ресурси на Интернет по разположението на адресите в Таблица № 1. 
      4. Да се осигури:: 

 4.1. Интерфейс на оборудване на Участника: IEEE 803.2 – 2002; 
  4.2. Вид и капацитет на МАН порт: 10/100 Base T; 
  4.3. Протокол на канално ниво – Ethernet/ARP;  
      5. Да се осигури 1 бр. статичен публичен IP адрес. 
      6. Участника трябва да гарантира наличност на услугата – 99,5% на годишна база. 
      7. Участника трябва да предостави декларация с налично IP адресно пространство и 
Автономни системи. 
 
Таблица № 1 

Адрес/ Точка за достъп Свързаност Капацитет на 
Гарантиран 
достъп до 
Интернет  

Капацитет на 
Data VPN 

гр.Шумен, ул. Университетска 115- корпус 
1 

Оптика 10 Mbps 1 Gbps 

гр. Шумен, Червени ескадрони - корпус 2 Оптика - 1 Gbps 

 
 
III. Технически изисквания за предоставяне на фиксирани гласови телефонни 
услугa. 

Предоставената фиксирана телефонна услуга трябва да отговаря на изискванията 
за качество на услугата, съгласно разрешението за ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс-номера, за осъществяване на електронни съобщения чрез обществена 
електронна съобщителна мрежа и предоставяне на фикасирана телефонна услуга, 
издадено на кандидата от Комисията за регулиране на съобщенията. 

Реализирането на предмета на обществената поръчка цели провеждане на 
процедура за избор на доставчик с най-оптимална и финансово изгодна цена за 
телефонни услуги с цел намаляване разходите за стационарни телефони, използвани от 
служителите на Шуменски университет „Епископ К. Преславски“, при отчитане на най-
изгодното предложение съобразно определените показатели за оценка, при следните 
условия: 

1. Възможност за провеждане на разговори във фиксираната обществена електронна 
съобщителна мрежа на участника. 



 

 

2. Възможност за провеждане на разговори с крайни потребители на национални 
мобилни наземни и други фиксирани мрежи. 

3. Възможност за провеждане на международни разговори с мобилни наземни и 
фиксирани мрежи. 

4. Възможност за достъп до услуги с безплатен достъп с формат 0800ххххх и 
<<персонален номер>> с формат 0700ххххх; факс услуги. 

5. Справочни услуги, отнасящи се до абонатните номера, кодове за автоматично 
вътрешно и международно избиране, цени и друга подобна информация, свързана 
със съобщителните услуги на Оператора. 

6. Запазване на телефонен номер при преместване на телефонната линия на нов 
адрес в рамките на населеното място. 

7. Добавяне на нови телефонни постове. 
8. Смяна на телефонен номер. 

В обхвата на фиксираната телефонна услуга следва да се включи безплатно: 

       1. Изчакване и задържане на повикването; пренасочване на повикването; 
ограничаване/забрана на повикванията; идентификация на повикването /CLIP, CLIR/. 
       2. Услуги за осъществяване на спешни повиквания – безплатен достъп на крайните 
потребители до услугите за спешни повиквания. 
       3. Подробно месечно извлечение за ползваните услуги, за всеки телефонен пост – 
при поискване от Възложителя. 
       4. Добавяне на нови абонати и изваждане на абонати от корпоративна група. 
       5. DID – Direct In Dial. 

Изисквания при предоставяне на услугите: 

1. Участника трябва да осигури оптична свързаност за фискирана гласова услуга с 
параметри за всички локации, описани в Таблица № 2  

2. Участника трябва да посочи център за обслужване или да определи лице, от 
който/което безплатно да се получава информация за настройки и  друга помощ. 

3. Участника следва да осигурява техническа поддръжка по схемата 24х7х365. 
4. Да притежава работеща Trouble Ticket система за обслужване на клиенти и 

процедури за реакция и отстраняване на проблеми. 
5. Участника трябва да осигури запазването на ползваните към момента на 

определяне на изпълнител на обществената поръчка от Възложителя номера 
/телефон и факс/, при промяна на доставчика на обществена фиксирана телефонна 
услуга. 

6. Място на предоставяне на фиксираната телефонна услуга в определените от 
Възложителя обекти. 

7. Свързаността на обектите с мрежата на участника, предоставящ фиксираната 
телефонна услуга се предоставя от последния. 

8. Характеристиките на осигурената свързаност трябва да осигуряват поддържането 
на количествени и качествени характеристики на обекта на обществената 
поръчка, без оглед на технологията, използвана за осигуряването й. 

9. При предоставяне на услугите, предмет на настоящата поръчка, кандидатът 
следва да осигури съвместимост между собствената си мрежа и оборудването на 
Възложителя по характеристики на интерфейс и сигнализация, които да 
позволяват предоставянето на фиксираната телефонна услуга и факс. 



 

 

10. В административната сграда на Възложителя, Участника следва да осигури 
съвместимост на собствената си мрежа и разположената в този обект телефонна 
централа и наличните крайни устройства на Възложителя. 

11. Възложителя осигурява на Участника на поръчката подходящо място, захранване 
и климатизация, необходими за нормална работа на предоставеното от Участника 
оборудване, инсталирана и конфигурирана централа и съдействие при 
инсталирането, конфигурирането, интеграцията и тестването на предоставените 
услуги. При предоставянето на услугите Участника ще използва наличното 
мрежово оборудване в сградата/ите на Възложителя. 

12. Техническото предложение на кандидатите да е технологично неутрално по 
отношение на предоставяните услуги. 

13. Максимален срок за инсталиране на оборудването не повече от 20 календарни дни 
след подписване на Договора. 

14. Място на предоставяне на услугите: 
 
Таблица № 2 
 

Адрес/ Точка за достъп Свързаност MAN port 
Капацитет 
за гласов 

канал 

Брой 
едновременни 

обаждания 

гр.Шумен, ул. 
Университетска 115- корпус 1 

Оптика 10 Mbps 5 Mbps 20 

гр. Шумен, Червени 
ескадрони - корпус 2 

Оптика 10 Mbps 5 Mbps 20 

гр.Шумен, ул.Университетска 
115 – корпус 3 

Оптика 10 Mbps 5 Mbps 20 

гр. Варна, ул.  д-р Борис 
Божков №1 

Оптика 10 Mbps 5 Mbps 4 

гр.Добрич, жк. „Добротица” 
№ 12 

Оптика 10 Mbps 5 Mbps 4 

 

         IV.  Tехническа спецификация за предоставяне на нова IP телефонна 
централа  
 
Предоставянето на нова комуникационна система, трябва да осигури възможност за: 

• Централизиране на управлението и администрирането на телефонните централи 
• Внедряване на единен номерационен план за всички централи на ХХХХХ 
• Внедряване на защитна стена (SBC) към свързаността с операторите 

В предмета на поръчката са включени: 
• Доставка и инсталация на необходимото комуникационно оборудване 
• Доставка и инсталация на необходимия софтуер и лицензи с поне едногодишна 
поддръжка от производителя 
• Обучение на персонала на място за работа с апаратурата и софтуера 
• Монтиране, инсталиране и конфигуриране на всички хардуерни и софтуерни 
компоненти на системата, включително и промяна и изработване на схемата за 
електрозахранването на системата, което се налага от инсталирането на новото 
оборудване в залата/залите. 
• Доставка и инсталиране на необходимите за функциониране на IP телефоните 
комутационни устройства с включен РоЕ 



 

 

• Пускане в експлоатация и тестване на функционалността на всички модули и 
компоненти в оборудването. 
• Провеждане на обучение на място за работа с всички модули в системата. 
• Извършване на гаранционно обслужване на всички модули в системата. 
• Следгаранционно обслужване на всички модули в системата според 
изискванията на Възложителя, описани в настоящата поръчка. 
• Участникът трябва да поддържа технически и функционалност IP телефонните 
комутационни устройства за целия период на договора. 
• При неизправност, повреда или други технически проблеми налагащи подмяна 
на IP телефонно комутационно оборудване, разходите ще бъдат за сметка на 
Участника. 
 

1. Технически спецификации за предоставяне на нови телефонни централи 
 

 Участникът трябва да осигури 3 бр. еднотипни IP телефонни централи 
за срока на договора, както следва:  

1. гр.Шумен, ул.Университетска 115- корпус 1 – 1 бр. 
2. гр.Шумен, ул.Университетска 115- корпус 3 – 1 бр. 
3. гр.Шумен, Червени ескадрони – корпус 2 – 1 бр.: 

 
 Централите трябва да отговарят на следните технически 

характеристики: 
• Да поддържа вътрешни SIP абонати до минимум 200 бр. без добавяне на 

допълнителен хардуер 
• Да поддържа минимум 50 едновременни линии за разговор. 
• Да поддържа автоматична провизация на IP телефонни апарати, чрез вграден 

Software в IP централата. 
• Да поддържа конферентен разговор с минимум 5 участника 
• Да има повишена отказоустойчивост 
• Да поддържа  протоколи Т.38 и SIP 
• Да поддържа кодеци: OPUS Codec, G.71la/u, G.722, G.726A, G.729, G.729A, 

G.729AB 
• Да поддържа ауто атендант с неограничен брой нива 
• Да поддържа запис на разговори на всички входящи, изходящи и вътрешни 

линии 
• Да позволява конфигурация на IVR с до 3 вложени менюта. 
• Да поддържа Unconditional Call Forward, Call Transfer, Direct In Dial, Direct Out 

Dial 
• Да има вградени минимум 2 FXS – аналогови порта. 
• Да има минимум 1 бр. WAN Ethernet 10/100 Mbps и 1 бр. LAN Ethernet 10/100 

Mbps 
• Да поддържа множество SIP трънк линии с различен Default Gateway 
• Да има вграден DHCP сървър. 
• Да има възможност за GUI(Graphic User Interface) с ограничени права за чете и 

прослушване на записи. 
• Да има възможност за добавяне на до 2 бр. разширителни модула с по 2 бр. 

FXS порта. 
 Участникът трябва да осигури 2 бр. еднотипни IP телефонни централи 

за срока на договора, както следва:  
1.  гр. Варна, ул.  д-р Борис Божков № 1 – 1 бр. 



 

 

2.  гр.Добрич, жк. „Добротица” № 12 – 1 бр. 
 Централите трябва да отговарят на следните технически 

характеристики: 
• Да поддържа вътрешни SIP абонати: мин. 20 бр. без добавяне на допълнителен 

хардуер 
• Да поддържа минимум 10 едновременни разговор 
• Да поддържа конферентен разговор с минимум 3 участника 
• Да има повишена отказоустойчивост 
• Да поддържа  протоколи Т.38 и SIP 
• Да поддържа кодеци OPUS Codec, G.71la/u, G.722, G.726A, G.729, G.729A, 

G.729AB 
• Да поддържа ауто атендант  
• Да поддържа запис на разговори на всички входящи, изходящи и вътрешни 

линии 
• Да позволява конфигурация на IVR с до 3 вложени менюта. 
• Да поддържа Unconditional Call Forward, Call Transfer, Direct In Dial, Direct Out 

Dial 
• Да има минимум 1 бр. WAN Ethernet 10/100 Mbps и 1 бр. LAN Ethernet 10/100 

Mbps 
• Да поддържа множество SIP трънк линии с различен Default Gateway 
• Да има вграден DHCP сървър. 
• Да има възможност за GUI(Graphic User Interface) с ограничени права за чете и 

прослушване на записи. 
• Да има възможност за добавяне на до 2 бр. разширителни модула с по 2 бр. 

FXS порта. 
 

Максимален срок за инсталиране на оборудването не повече от 20 календарни дни 
след подписване на Договора 

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

1. Назначената от Възложителя комисия за разглеждане, оценка и класиране на 
постъпилите предложения извършва по критерия „Икономически най-изгодната 
оферта“, при критерий за възлагане оптимално съотношение качество/цена. 
Съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.  

Оценяването и класирането на постъпилите оферти ще се извърши в съответствие с 
изискванията на ЗОП. 

1.1. Цените, предложени от участниците, трябва да бъдат посочени в лева, без ДДС, 
до трети знак след десетичната запетая. Цените на дребно за повиквания към други 
национални фиксирани мрежи и национални мобилни мрежи не трябва да бъдат по- 
ниски от приложимите цени, определени в акт на компетентен регулаторен орган (КРС), 
за терминиране на гласови повиквания в национални мобилни мрежи и национални 
фиксирани мрежи, актуални към датата на подаване на офертата от страна на участника. 
1.2. В случай, че предлаганите цени на две или повече оферти са равни, комисията 
провежда публично жребий за определяне на изпълнител между участниците, 
предложили равни цени, съгласно чл. 58, ал. 3 от ППЗОП. Условията на жребия и датата 
на неговото провеждане се публикуват предварително на Профила на купувача. 



 

 

2. Определяне на крайната оценка и класиране: 

Крайната оценка  (Кo) – максимален брой точки - 200 т. се изчислява по следната 
формула: 

К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 + К6 + К7 + К8 + К9 + К10 + К11 + К12 + К13 + К14 + К15 
+ К16 + К17 + К18 + К19 + К20 + К21 ,  където: 

№ Критерий за оценка точки 

1 2 3 

 Мобилни телефонни услуги  

К 1 

Месечна абонаментна такса за Тарифен план 1  

Участник предложил месечна абонаментна такса равна  или 
по-малка от 2,00 лв., получава максимален брой точки (12 т.), 
а на останалите участници точките се определят по следната 
формула:  

 К 1= Най ниска месечна абонаментна такса за Тарифен план 1  х 12 

               Предложена месечна абонаментна такса за Тарифен план 1 

 

 

 

12 т. 

К 2 

Месечна абонаментна такса за Тарифен план 2 с 
включени 1500 МВ  мобилен Интернет на максимална 
скорост 

Участник предложил месечна абонаментна такса равна или 
по-малка от 5,00 лв., получава максимален брой точки (12 т.), 
а на останалите участници точките се определят по следната 
формула: 

К 2= Най ниска месечна абонаментна такса за Тарифен план 2  х 12 

               Предложена месечна абонаментна такса за Тарифен план 2 

 

 

 

12 т. 

К 3 

Месечна абонаментна такса за Тарифен план 3 с 
включени 3000 МВ  мобилен Интернет на максимална 
скорост 

Участник предложил месечна абонаментна такса равна или 
по-малка от 7,90 лв., получава максимален брой точки (10 т.), 
а на останалите участници точките се определят по следната 
формула: 

К 3= Най ниска месечна абонаментна такса за Тарифен план 3  х 10 

               Предложена месечна абонаментна такса за Тарифен план 3 

 

 

 

10 т. 

К 4 
Месечна абонаментна такса за Тарифен план 4 с 
включени 8000 МВ  мобилен Интернет на максимална 
скорост 

 

 



 

 

Участник предложил месечна абонаментна такса равна или 
по-малка от 8,90 лв., получава максимален брой точки (10 т.), 
а на останалите участници точките се определят по следната 
формула: 

К 4= Най ниска месечна абонаментна такса за Тарифен план 4  х 10 

               Предложена месечна абонаментна такса за Тарифен план 4 

10 т. 

К 5 

Цена на минута разговор  към всички национални 
мобилни мрежи, национални фиксирани мрежи след 
изчерпване на безплатните минути за Тарифен план 1 

Участник предложил цена равна или по-малка от 0,12 
лв./мин., получава максимален брой точки (7 т.), а на 
останалите участници точките се определят по следната 
формула: 

К 5= Най ниска Цена на минута разговор по тарифен план 1  х 7 

               Най ниска Цена на минута разговор по тарифен план 1. 
Участникът предоставя цени по следните направления: А1 
България  мобилни, Теленор България  мобилни, БТК  
мобилни и всички национални фиксирани мрежи, които ще се 
прилагат за Тарифен план 1.  

Предложените цени да са посочени до трети знак след 
десетичната запетая и следва да не са по-ниски от цените 
регламентирани от КРС към съответното направление. 
Участник, който предложи цена по-ниска от 
регламентираната от КРС, ще бъде отстранен от участие. 

7 т. 

К 6 

Цена на минута разговор към всички национални 
мобилни мрежи, национални фиксирани мрежи след 
изчерпване на безплатните минути за Тарифен план 2 

Участник предложил цена равна или по-малка от 0,10 
лв./мин., получава максимален брой точки (7 т.), а на 
останалите участници точките се определят по следната 
формула: 

К 6= Най ниска Цена на минута разговор по тарифен план 2  х 7 

               Най ниска Цена на минута разговор по тарифен план 2. 
Участникът предоставя цени по следните направления: А1 
България  мобилни, Теленор България  мобилни, БТК  
мобилни и всички национални фиксирани мрежи, които ще се 
прилагат за Тарифен план 1.  

Предложените цени да са посочени до трети знак след 
десетичната запетая и следва да не са по-ниски от цените 

7 т. 



 

 

регламентирани от КРС към съответното направление. 
Участник, който предложи цена по-ниска от 
регламентираната от КРС, ще бъде отстранен от участие. 

К 7 

Цена на минута разговор  към всички национални 
мобилни мрежи, национални фиксирани мрежи след 
изчерпване на безплатните минути за Тарифен план 3 

Участник предложил  най-ниска претеглена цена получава 
максимален брой точки (7 т.),  а на останалите участници 
точките се определят по следната формула: 

К 7= Най ниска Цена на минута разговор по тарифен план 3  х 7 

               Най ниска Цена на минута разговор по тарифен план 3. 
Участникът предоставя цени по следните направления: А1 
България  мобилни, Теленор България  мобилни, БТК  
мобилни и всички национални фиксирани мрежи, които ще се 
прилагат за Тарифен план 3.  

Предложените цени да са посочени до трети знак след 
десетичната запетая и следва да не са по-ниски от цените 
регламентирани от КРС към съответното направление. 
Участник, който предложи цена по-ниска от 
регламентираната от КРС, ще бъде отстранен от участие. 

В случай, че участник е предложил цена по показателя 0 лева за 
оценяване на предложенията на останалите участници във 
формулата 0 лв. се заменя с 0,1. 

7 т. 

К 8 

Цена на минута разговор към всички национални 
мобилни мрежи, национални фиксирани мрежи след 
изчерпване на безплатните минути за Тарифен план 4 

Участник предложил  най-ниска претеглена цена получава 
максимален брой точки (7 т.), а на останалите участници 
точките се определят по следната формула: 

К 8= Най ниска Цена на минута разговор по тарифен план 4  х 7 

               Най ниска Цена на минута разговор по тарифен план 4. 
Участникът предоставя цени по следните направления: А1 
България  мобилни, Теленор мобилни, БТК  мобилни и всички 
национални фиксирани мрежи, които ще се прилагат за 
Тарифен план 4.  

Изчислението се закръглява математически с точност до шест 
знака след десетичната запетая. 

7 т. 



 

 

Предложените цени да са посочени до трети знак след 
десетичната запетая и следва да не са по-ниски от цените 
регламентирани от КРС към съответното направление. 
Участник, който предложи цена по-ниска от 
регламентираната от КРС, ще бъде отстранен от участие. 

В случай, че участник е предложил цена по показателя 0 лева, за 
оценяване на предложенията на останалите участници във 
формулата 0 лв. се заменя с 0,1.

К 9 

Брой включени минути за национални разговори извън 
групата към всички национални мобилни, национални 
фиксирани мрежи за Тарифен план 1 

Участник предложил 50 или повече включени минути, 
получава максимален брой точки (7 т.), а на останалите 
участници точките се определят по следната формула: 

К 9= брой минути по тарифен план 1  х 7 

               Максимален брой минути . 
 За целите на оценката за максимален брой минути се взема коефициента 50.   

7 т. 

К 10 

Брой включени минути за национални разговори извън 
групата към всички национални мобилни, национални 
фиксирани мрежи за Тарифен план 2 

Участник предложил 550 или повече включени минути, 
получава максимален брой точки (7 т.), а на останалите 
участници точките се определят по следната формула: 

К 10= брой минути по тарифен план 2  х 7 

               Максимален брой минути . 
 За целите на оценката за максимален брой минути се взема коефициента 550.   

7 т. 

К 11 

Брой включени минути за национални разговори извън 
групата към всички национални мобилни, национални 
фиксирани мрежи за Тарифен план 3 

Участник предложил 10 000 или повече включени минути, 
получава максимален брой точки (7 т.), а на останалите 
участници точките се определят по следната формула: 

К 11= брой минути по тарифен план 3  х 7 

               Максимален брой минути . 
 За целите на оценката за максимален брой минути се взема коефициента 10 000.   

7 т. 

К 12 
Брой включени минути за разговори извън групата към 
всички национални мобилни, национални фиксирани 
мрежи за Тарифен план 4 

7 т. 



 

 

Участник предложил 20 000 или повече включени минути, 
получава максимален брой точки (7 т.), а на останалите 
участници точките се определят по следната формула: 

К 12= брой минути по тарифен план 4  х 7 

               Максимален брой минути . 
 За целите на оценката за максимален брой минути се взема коефициента 20 000.   

 
Гарантиран достъп до интернет, фиксирани гласови 
телефонни услуги и предоставяне на нова 
комуникационна система - IP телефонна централа 

 

К 13 

Цена за месечна абонаментна такса общо за гарантиран 
достъп до интернет, фиксирани гласови телефонни услуги 
и предоставяне на нова комуникационна система - IP 
телефонна централа, според  вида и количествата, посочени 
в Техническата спецификация    

Участник предложил  най-ниска цена получава максимален 
брой точки (5 т.), а на останалите участници точките се 
определят по следната формула:  

 К 13= /Най ниска месечна абонаментна такса за достъп до интернет, фиксирани гласови 

телефонни услуги и предоставяне на нова комуникационна система - IP телефонна централа 
/ : / Месечна абонаментна такса за достъп до интернет, фиксирани гласови телефонни услуги 
и предоставяне на нова комуникационна система - IP телефонна централа / х 5 

В случай, че участник е предложил цена по показателя 0 лева, за 
оценяване на предложенията на останалите участници във 
формулата 0 лв. се заменя с 0,1. 
 

5 т. 

К 14 

Брой безплатни минути общо за всички фиксирани  
линии, към всички национални оператори в България. Ще 
се оценяват брой предложени безплатни минути месечно 
общо за всички предоставяни фиксирани разговорни линии за 
разговори към всички национални оператори /фиксирани и 
мобилни/ в България. Предложените минути трябва да могат 
да се използват общо от всички разговорни линии по договора 
за обществена поръчка. 

Участник предложил 30 000 или повече включени минути, 
получава максимален брой точки (10 т а на останалите 
участници точките се определят по следната формула: 

К 14= /брой минути за всички фиксирани  линии, към всички национални оператори/ : / 

Максимален брой минути/  х 10 

               За целите на оценката за максимален брой минути се взема коефициента 30 000.   

10 т. 



 

 

К 15 

Цена за минута разговор от съответния участник към 
фиксиран номер, към географски фиксиран номер в 
мрежата на БТК ЕАД в РБ, извън предложените 
безплатни минути. 

Участник предложил  най-ниска цена получава максимален 
брой точки (18 т.), а на останалите участници точките се 
определят по следната формула:  

 К 15= / Най ниска цена за минута разговор от фиксиран номер, предоставен на 

Възложителя, към географски фиксиран номер в мрежата на БТК ЕАД в РБ, извън 
предложените безплатни минути / : / цена за минута разговор от фиксиран номер, 
предоставен на Възложителя, към географски фиксиран номер в мрежата на БТК ЕАД в РБ, 
извън предложените безплатни минути / х 18 

Предложените цени да са посочени до трети знак след 
десетичната запетая и следва да не са по-ниски от цените 
регламентирани от КРС към съответното направление. 
Участник, който предложи цена по-ниска от 
регламентираната от КРС, ще бъде отстранен от участие. 

Максималният размер на предложената цена за минута 
разговор на участника не трябва да надвишава 0.10 лв. без 
ДДС. Участник, който не отговаря на изискването, ще 
бъде отстранен от участие в процедурата. 

В случай, че участник е предложил цена по показателя 0 лева, за 
оценяване на предложенията на останалите участници във 
формулата 0 лв. се заменя с 0,1.

18 т. 

К 16 

Цена за минута разговор от съответния участник към 
фиксиран номер, към географски фиксиран номер в 
мрежата на А1 България ЕАД в РБ, извън предложените 
безплатни минути. 

Участник предложил  най-ниска цена получава максимален 
брой точки (18 т.), а на останалите участници точките се 
определят по следната формула: 

К 16= / Най ниска цена за минута разговор от фиксиран номер, предоставен на 

Възложителя, към географски фиксиран номер в мрежата на А1 България ЕАД в РБ, извън 
предложените безплатни минути / : / цена за минута разговор от фиксиран номер, 
предоставен на Възложителя, към географски фиксиран номер в мрежата на А1 България 
ЕАД в РБ, извън предложените безплатни минути / х 18 

Предложените цени да са посочени до трети знак след 
десетичната запетая и следва да не са по-ниски от цените 
регламентирани от КРС към съответното направление. 
Участник, който предложи цена по-ниска от 
регламентираната от КРС, ще бъде отстранен от участие. 

18 т. 



 

 

Максималният размер на предложената цена за минута 
разговор на участника не трябва да надвишава 0.10 лв. без 
ДДС. Участник, който не отговаря на изискването, ще 
бъде отстранен от участие в процедурата. 

В случай, че участник е предложил цена по показателя 0 лева, за 
оценяване на предложенията на останалите участници във 
формулата 0 лв. се заменя с 0,1.

К 17 

Цена за минута разговор от съответния участник към 
фиксиран номер, към географски фиксиран номер в 
мрежата на Теленор България  ЕАД в РБ, извън 
предложените безплатни минути. 

Участник предложил  най-ниска цена получава максимален 
брой точки (18 т.), а на останалите участници точките се 
определят по следната формула: 

К 17= /Най ниска цена за минута разговор от фиксиран номер, предоставен на 

Възложителя, към географски фиксиран номер в мрежата на Теленор България  ЕАД в РБ, 
извън предложените безплатни минути / : / цена за минута разговор от фиксиран номер, 
предоставен на Възложителя, към географски фиксиран номер в мрежата на Теленор 
България  ЕАД в РБ, извън предложените безплатни минути / х 18 

Предложените цени да са посочени до трети знак след 
десетичната запетая и следва да не са по-ниски от цените 
регламентирани от КРС към съответното направление. 
Участник, който предложи цена по-ниска от 
регламентираната от КРС, ще бъде отстранен от участие. 

Максималният размер на предложената цена за минута 
разговор на участника не трябва да надвишава 0.10 лв. без 
ДДС. Участник, който не отговаря на изискването, ще 
бъде отстранен от участие в процедурата. 

В случай, че участник е предложил цена по показателя 0 лева, за 
оценяване на предложенията на останалите участници във 
формулата 0 лв. се заменя с 0,1.

18 т. 

К 18 

Цена за минута разговор от съответния участник, към 
географски фиксиран номер в мрежата на номер в друга 
фиксирана мрежа в РБ, извън предложените безплатни 
минути. 

Участник предложил  най-ниска цена получава максимален 
брой точки (4 т.), а на останалите участници точките се 
определят по следната формула: 

К 18= /Най ниска цена за минута разговор от фиксиран номер, предоставен на 

Възложителя, към географски фиксиран номер в друга фиксирана мрежа в РБ, извън 
предложените безплатни минути / : / цена за минута разговор от фиксиран номер, 

4 т. 



 

 

предоставен на Възложителя, към географски фиксиран номер в друга фиксирана мрежа в 
РБ, извън предложените безплатни минути / х 4 

Предложените цени да са посочени до трети знак след 
десетичната запетая и следва да не са по-ниски от цените 
регламентирани от КРС към съответното направление. 
Участник, който предложи цена по-ниска от 
регламентираната от КРС, ще бъде отстранен от участие. 

Максималният размер на предложената цена за минута 
разговор на участника не трябва да надвишава 0.10 лв. без 
ДДС. Участник, който не отговаря на изискването, ще 
бъде отстранен от участие в процедурата. 

В случай, че участник е предложил цена по показателя 0 лева, за 
оценяване на предложенията на останалите участници във 
формулата 0 лв. се заменя с 0,1.

К 19 

Цена за минута разговор от фиксиран номер, предоставен 
на Възложителя, към  мобилни номера от мрежата на БТК 
ЕАД в РБ, извън предложените безплатни минути. 

Участник предложил  най-ниска цена получава максимален 
брой точки (9 т.), а на останалите участници точките се 
определят по следната формула: 

К 19= /Най ниска цена за минута разговор от фиксиран номер, предоставен на 

Възложителя, към  мобилни номера от мрежата на БТК ЕАД в РБ извън предложените 
безплатни минути / : / цена за минута разговор от фиксиран номер, предоставен на 
Възложителя, към  мобилни номера от мрежата на БТК ЕАД в РБ, извън предложените 
безплатни минути / х 9 

Предложените цени да са посочени до трети знак след 
десетичната запетая и следва да не са по-ниски от цените 
регламентирани от КРС към съответното направление. 
Участник, който предложи цена по-ниска от 
регламентираната от КРС, ще бъде отстранен от участие. 

Максималният размер на предложената цена за минута 
разговор на участника не трябва да надвишава 0.21 лв. без 
ДДС. Участник, който не отговаря на изискването, ще 
бъде отстранен от участие в процедурата. 

В случай, че участник е предложил цена по показателя 0 лева, за 
оценяване на предложенията на останалите участници във 
формулата 0 лв. се заменя с 0,1.

9 т. 

К 20 

Цена за минута разговор от фиксиран номер, предоставен 
на Възложителя, към  мобилни номера от мрежата на А1 
България ЕАД в РБ, извън предложените безплатни 
минути. 

9 т. 



 

 

Участник предложил  най-ниска цена получава максимален 
брой точки (9 т.), а на останалите участници точките се 
определят по следната формула: 

К 20= /Най ниска цена за минута разговор от фиксиран номер, предоставен на 

Възложителя, към  мобилни номера от мрежата на А1 България ЕАД в РБ извън 
предложените безплатни минути / : / цена за минута разговор от фиксиран номер, 
предоставен на Възложителя, към  мобилни номера от мрежата на А1 България ЕАД в РБ в 
РБ, извън предложените безплатни минути / х 9 

Предложените цени да са посочени до трети знак след 
десетичната запетая и следва да не са по-ниски от цените 
регламентирани от КРС към съответното направление. 
Участник, който предложи цена по-ниска от 
регламентираната от КРС, ще бъде отстранен от участие. 

Максималният размер на предложената цена за минута 
разговор на участника не трябва да надвишава 0.21 лв. без 
ДДС. Участник, който не отговаря на изискването, ще 
бъде отстранен от участие в процедурата. 

В случай, че участник е предложил цена по показателя 0 лева, за 
оценяване на предложенията на останалите участници във 
формулата 0 лв. се заменя с 0,1.

К 21 

Цена за минута разговор от фиксиран номер, предоставен 
на Възложителя, към  мобилни номера от мрежата на 
Теленор България ЕАД в РБ, извън предложените 
безплатни минути. 

Участник предложил  най-ниска цена получава максимален 
брой точки (9 т.), а на останалите участници точките се 
определят по следната формула: 

К 21= /Най ниска цена за минута разговор от фиксиран номер, предоставен на 

Възложителя, към  мобилни номера от мрежата на Теленор България ЕАД в РБ извън 
предложените безплатни минути / : / цена за минута разговор от фиксиран номер, 
предоставен на Възложителя, към  мобилни номера от мрежата на Теленор България ЕАД в 
РБ, извън предложените безплатни минути / х 9 

Предложените цени да са посочени до трети знак след 
десетичната запетая и следва да не са по-ниски от цените 
регламентирани от КРС към съответното направление. 
Участник, който предложи цена по-ниска от 
регламентираната от КРС, ще бъде отстранен от участие. 

Максималният размер на предложената цена за минута 
разговор на участника не трябва да надвишава 0.21 лв. без 
ДДС. Участник, който не отговаря на изискването, ще 
бъде отстранен от участие в процедурата. 

9 т. 



 

 

В случай, че участник е предложил цена по показателя 0 лева, за 
оценяване на предложенията на останалите участници във 
формулата 0 лв. се заменя с 0,1. 

            

Указания: 

Цените се предлагат в български лева, без включен ДДС, до трети  знак след 
десетичната запетая. 

Офертите се класират по сумарно полученият брой точки, от всички показатели за 
Крайната оценка  (Ко). Офертата, получила най-висока оценка Ко, се класира на 
първо място. 

Възложителят няма да разглежда предложения, които съдържат такси/комисионни, 
които са извън параметрите на методиката за оценка. 

Цена на минута разговор към всички национални мобилни мрежи, национални 
фиксирани мрежи след изчерпване на безплатните минути за Тарифен план 3 и 4  
се изчислява съобразно относителния дял на съответния оператор на база потреблението, 
реализирано от Възложителя към съответните направления за последните 6 месеца (к1; 
к2; к3; к4).  

Съответно се изчислява по следната формула: 

К = Цбтк х к1 + Цтб. х к2 + Ца1 х к3+ Цфикс х к4 

Цбтк — предложена цена за една минута разговор с абонат на мобилната мрежа на 
БТК ЕАД. 

Цтб. — предложена цена за една минута разговор с абонат на мобилната мрежа на 
Теленор България ЕАД 

Цмтел — предложена цена за една минута разговор с абонат на мобилната мрежа на 
А1 България ЕАД 

Цмтел — предложена цена за една минута разговор с абонат на национални фиксирани 
мрежи 

Забележка: 

Кандидатите задължително предлагат по 44 640 минути месечно на СИМ карта за 
безплатни разговори в групата на Възложителя. 
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