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IV. Техническа спецификация 

 

 

Техническа спецификация 

към документация за участие 

в обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП, чрез събиране 
на оферти с обява с предмет: 

„Услуга по доставка на интернет без ограничение на трафика за 
нуждите на Община Якоруда“ 

 

І. Описание на предмета на поръчката и технически изисквания. 
 
Услугата по доставка на интернет без ограничение на трафика за нуждите на Община Якоруда се 
състои от: предоставяне на услуги, включващи изграждане на свързаност, инсталиране и 
абонаментна поддръжка на оборудване, относно осигуряване на основен достъп до Интернет за 
нуждите на Община Якоруда по обекти описани в Таблица 1. 
 
При възникване на необходимост Възложителят може да актуализира списъка с обектите, като 
възложи извършване на услуга по доставка на интернет, на нови или допълнителен брой обекти, 
свързани с поръчката по цени, съгласно представената оферта от участника, определен за 
Изпълнител. 
 
Настоящата поръчка има за предмет осигуряване и поддържане за срока на договора на гарантирана 
Интернет услуга за достъп до Интернет пространство с цел да бъде осигурен: 

o Високоскоростен достъп до Интернет пространството; 
o Прозрачен и равнопоставен достъп до глобалното информационно пространство; 
o Висока надеждност и високо ниво на мрежова сигурност; 

 
 

ІІ. Изисквания към участниците. 
 
 
Участниците следва: 
 

o да предоставят Интернет трафик, поддръжка на динамична маршрутизация по 
протоколи IPv4 и IPv6; 

o да подържат IPv4/IPv6 Dual Stack. (RFC 4213); 
o да притежават валиден сертификат, удостоверяващ способността им да предоставят 

ИТ услуги на външни организации – внедрена система за управление на информационни 
услуги по стандарт ISO 20000, свързана със системи за управление на телекомуникационни 
услуги като Business voice, Data VPN, Data Centre или еквивалент; 
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o да разполагат с технически възел, от който да са насочени оптичните свързаности към 
мрежата на доставчика в град Якоруда, разполагащ с: 
o                     резервирана национална IP свързаност; 
o                     резервиране на електрозахранването (UPS или генератор на ел. захранване);  
o                     климатизация; 
o                    система за контрол на достъпа; 
o                    система за пожароизвестяване и пожарогасене. 

Забележка: Достатъчно е предоставяне на декларация за наличието на технически възел, отговарящ на 
изискванията. 

o да гарантират „Качествените параметри на услугата“: закъснение в двете посоки и 
загуба на пакет данни. Всеки спад се регистрира или от Доставчика, или от Клиента, като 
при съобщение за неизправност се прилага ред за отстраняване на неизправност; 

o да осигурят изграждането на връзките за всеки един от обектите, посредством кабелна 
наземна свързаност. При технологична невъзможност за такъв тип свързаност (поради 
различни фактори, свързани с релеф на местност, тип, разположение и гъстота на сгради), 
следва да бъде предоставен алтернативен вариант, който да бъде одобрен от Възложителя; 

o да осигурят за своя сметка всичко необходимо за изграждането и поддържането на 
предложените свързаности – ODF, медия-конвертори, пач корди, др.; 

o да реализират мрежова политика за приоритизиране, забрани, филтри и т.н., ако 
такова съдействие е необходимо, по заявка на Възложителя; 

o да гарантират минимум 99.5 % от договорения симетричен (1:1) Интернет трафик на 
годишна основа; 

o да гарантират закъснение в двете посоки за предоставяната услуга по-малко от 50 ms 
за български сайтове, по-малко от 100 ms за международни сайтове в Европа, и по-малко от 
150 ms за САЩ и други страни; 

o да гарантират загуба на пакет данни под 3% (три) процента на годишна база за 
услугата; 

o да използва Ethernet интерфейс до всяка точка, съответно монтаж на RJ-45 конектор; 
o да гарантират време за осигуряване на специалист на място в централния възел 

/проблемното място/ на Възложителя, при необходимост след обаждане по телефон от 
представител на Възложителя /в часове, но не по-късно от 1 /един/ час за гр. Якоруда и 2 
/два/ часа за съставните населени места на общината/; 

o да гарантират време за отстраняване на проблем с услугата /в часове, в цяло число, но 
не по-късно от 5 /пет/ часа/, считан от пристигане на специалист на място; 

 
Планираните прекъсвания на услугата, следва да не бъдат сумарно за повече от 8 часа, три пъти в 
годината, като следва Възложителят да бъде уведомяван 48 часа по-рано за тях.  
Забележка: Представя се декларация, че при поискване от Възложителя е възможно да се отложи 
планираното прекъсване с до 48 часа.  
 
Следва да бъде предвиден срок за първоначална инсталация и пускане в действие на услугата: до 5 
/пет/ работни дни, считано от датата на сключване на договора. 

 
Предложената цена следва да включва всички разходи на Изпълнителя за инсталиране, 
конфигуриране и предоставяне на услугата за срока на експлоатация, включително промяна на 
капацитетите и физическите скорости на линиите, добавянето на нови точки, закриване и 
преместване на съществуващи точки на друг адрес. 
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За всеки конкретно посочен в настоящите технически спецификации стандарт, еталон, 
търговска марка, патент, тип и/или конкретен произход, Възложителя приема и 
еквивалентно/и такива. 
 
При изпълнението на доставка на необходимо оборудване в случай, че същото вече не се 
произвежда и/или има обективни пречки за неговата доставка, следва да бъде доставено 
еквивалентно и/или по-добро оборудване, след одобрение от Възложителя. 
 

Забележка: Всички действия по възникване и разрешаване на инциденти се установяват чрез 
E-mail кореспонденция между упълномощените по Договора лица, представители на 
доставчика на Интернет и Възложителя. 

 
При липса на цялостност относно изискуемата информация, участникът следва да бъде 
отстранен и не допуснат до оценяване! 
 
 
 
Услуга по доставка на Интернет без ограничение на трафика за нуждите на Община Якоруда, 
съгласно приложени спецификации: 

 

 
100 % гарантиран капацитет 

 
задължително изискване 

Upload/Download = 1:1 
 

гарантиран, несподелен, симетричен 
Интернет трафик 

 
 

300 Mbps достъп, осигурен във всички точки, 
предмет на обществената поръчка 

 

задължително изискване 

 
Налична инфраструктура 

 

оптична свързаност за гр. Якоруда и 
ELAN за останалите населени места 

 
99,95 % надеждност в осигуряването на доставка 

на Интернет 
 

задължително изискване 

 
Осигуряване на мрежа за персонално адресно 

пространство на всяка институция, с минимум  IP 
адреса спрямо прогнозния брой компютри 

 

задължително изискване 

 
Обща локална мрежа за всички общински 

изнесени обекти по виртуален интерфейс (VLAN) 
 

задължително изискване 
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Предоставяне за ползване на крайно устройство, 

относно срока на действие на договора 
 

задължително изискване 

 

Списък с обектите – Таблица №1 
 

 

Списък на обектите:  
„Услуга по доставка на интернет без ограничение на трафика за нуждите на 

Община Якоруда“ 

 

 

 
Структура 

 
 

 
Местонахождение 

 
Прогнозен брой 

компютри 

 
Община Якоруда 

Административна сграда 

 
гр. Якоруда,  

ул. "Васил Левски" №1 
 

33 

Кметство с. Аврамово с. Аврамово, общ. Якоруда 1 

Кметство с. Бел Камен с. Бел Камен, общ. Якоруда 1 

Кметство с. Бунцево с. Бунцево, общ. Якоруда 1 

Кметство с. Конарско с. Конарско, общ. Якоруда 1 

Кметство с. Смолево с. Смолево, общ. Якоруда 1 

Кметство с. Челна Места с. Черна Места, общ. Якоруда 1 

Кметство с. Юруково с. Юруково, общ. Якоруда 1 

Център за обществена подкрепа 
Якоруда 

гр. Якоруда 

ул. „Цар Борис ІІІ“ №70 
11 

Детски център за деца с 
увреждания 

гр. Якоруда 

ул. „Цар Борис ІІІ“ №70 
3 

ОДЗ Община Якоруда 
гр. Якоруда, 

ул. „Иван Вазов“ №20 
5 
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Читалище „Светлина-1907г.“ 
гр. Якоруда 

ул. „Цар Борис ІІІ“ №111 
6 

 Общо: 65 

 


