
Техническа спецификация
Обособена позиция 3

Всеки участник следва да предостави услугите при следните технически изисквания:

1) Запазване на организацията, както и на интерфейсите на услугате на СБР -  
Национален комплекс ЕАД, доказва се с подробно описание на предлаганото 
техническо решение за изпълнение на поръчката;

2) Преоритизиране на трафик маркиран като real time business.
3) Поддържане на динамична маршрутизация (BGPV4) по вътрешните и 

външните си трасета, регистрирана публична Автономна система (AS), собствени клас 
"С" мрежи от IP адреси, доказва се с подробно описание на предлаганото техническо 
решение за изпълнение на поръчката;

4) Симетрична цифрова свързаност, доказва се с подробно описание на 
предлаганото техническо решение за изпълнение на поръчката;

5) Декларация за удостоверяване, че участникът разполага и оперира с оптична MAN 
(Metropolitan Area Network) мрежа и доказателства в подробното описание на 
предлаганото техническо решение за изпълнение на поръчката.

6) Декларация, че участникът притежава висока надеждност и сигурност на 
мрежата - uptim e >= 99.8%

7) Списък на активното мрежово оборудаане само от водещи световни 
производители (CISCO Systems Inc., JUNIPER, HP шш еквивалентно), което участникът 
притежава и, с което оперира, доказва се с подробно описание в предлаганото 
техническо решение за изпълнение на поръчката.

8) Декларация, че участникът разполага с център за денонощна техническа 
поддръжка и осигурява непрекъснато обслужване в режим 24 часа в денонопщето, 7 дни в 
седмицата, 365 дни в годината

9) Декларация, че участникът разполага с Help Desk система (система за 
регистриране на инцидевгги и управление на поддръжката) с интегрирана Trouble Ticket 
система (система за автоматични нотификации при регистриране, актуализиране, 
ескалация и решаване на инцидевгги). Help Desk системата трябва да позволява 
регистриране на заявки за инциденти освен по телефон и чрез e-mail достъпен за 
оторизирани представители на Възложителя.

10) Декларация, че участникът оперира с MPLS i(Multiprotocol Label Switdring) мрежа 
за пренос на данни и подробно описание в предлаганото техническо решение за 
изпълнение на поръчката.

11) Участникът трябва да предостави минимум по един брой VLAN на локация 
(представя се декларация), доказва се с подробно огшсание в предлаганото техническо 
решение за изпълнение на поръчката.
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Информация за местоположението на крайните точки на интернет услугата 
/частната мрежа и необходимите капацитети:

Списък - Приложение 3

Адрес К апацитет

гр. София, бул. Васил Левски 54 1 GB

гр, ХИСАР, ул, Гурко 8 20 Mbps

обл. СТАРА ЗАГОРА, гр. ПАВЕЛ БАНЯ, ул. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ 2 20 Mbps

обл. ЛОВЕШКА, гр. ОВЧА МОГИЛА, ул. ДЕТЕЛИНА 2 20 Mbps

гр. ВЕЛИНГРАД, ул. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 38 20 Mbps

гр. КЮ СТЕНДИЛ, ул. ЦАР СИМЕОН I 28-30 20 Mbps

гр. МОМИН ПРОХОД, ул. ХРИСТО БОТЕВ 6 20 Mbps

гр. САНДАНСКИ, кв. СМИЛОВО (САНАТОРИУМ) 20 Mbps

гр. ПОМОРИЕ, ул. ПРОФ.НСТОЯНОВ 7 20 Mbps

гр. НАРЕЧЕНСКИ МИН. БАНИ, ул. РОДОПИ 2 20 Mbps

гр. БАНЯ, ул. ЛИПИТЕ 1 (ОБЩИНА КАРЛОВО) 20 Mbps

с. БАНИТЕ, СМОЛЯНСКО 20 Mbps

гр. ВЪРШЕЦ, ПАРКОВА ЗОНА 20 Mbps

гр. БАНКЯ, ул. ШЕЙНОВО 8 20 Mbps
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