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за участие в ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА по чл. 18, ал. 1, т. 1 ЗОП за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: 

 

 

„Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на 

 СУ „Св. Климент Охридски“ в две обособени позиции: 

обособена позиция 1: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез  

фиксирана мрежа и цифрова телевизионна услуга“ 

 и 

обособена позиция 2: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез 

мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие, 

включително мобилен интернет и специализирани доставки и услуги, свързани с 

тази дейност” 
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УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПРИ 

ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С 

ПРЕДМЕТ: 

„Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на 

СУ „Св. Климент Охридски“ в две обособени позиции: 

обособена позиция 1: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез  

фиксирана мрежа и цифрова телевизионна услуга“  

0и 

обособена позиция 2: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез 

мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие, 

включително мобилен интернет и специализирани доставки и услуги, свързани с 

тази дейност” 

 

 І. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 

1. Възложител на настоящата обществена поръчка е Ректорът на СУ „Св. Климент 

Охридски” - Публичен възложител на основание чл. 5, ал. 2, т. 14 от ЗОП. 

Административен адрес: СУ „Св. Климент Охридски“ на адрес: София, бул. „Цар 

Освободител“ 15; 

Интернет адрес на Възложителя: https://www.uni-sofia.bg/ ; 

Интернет адрес на Профила на купувача на Възложителя: 

https://www.unisofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_c

hki/profil_na_kupuvacha/proceduri_sled_15_04_2016 ; 

      Номер на електронната преписка: …………………………….. 

2. Правно основание за възлагане на поръчката: 

Възложителят прилага открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП за възлагане 

на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 

3. Обособени позиции –  две  обособени  позиции,  посочени  в  предмета  на 

Поръчката. Участникът може да подаде оферта по една или двете обособени 

позиции. 

4. Максимална прогнозна стойност на поръчката: Максимална прогнозна стойност 

на поръчката е до 1 000 000 (един милион) лева без ДДС.  

Максималната прогнозна стойност по обособена позиция 1: „Предоставяне на 

електронни съобщителни услуги чрез  фиксирана мрежа и специализирани доставки 

и услуги, свързани с тази дейност“ е до 840 000 ( осемстотин и четиридесет хиляди)  

лева без ДДС.  

Максималната прогнозна стойност по обособена позиция 2: „Предоставяне на 

електронни съобщителни услуги чрез мобилна клетъчна мрежа по стандарт 

GSM/UMTS/LTE с национално покритие, включително мобилен интернет и 

специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност” е до 160 000 ( сто и 

шестдесет хиляди) лева без ДДС.  

 

Средствата се осигуряват от бюджета на СУ „Св. Климент Охридски“. 

5. Начин на плащане: 

https://www.uni-sofia.bg/
https://www.unisofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha/proceduri_sled_15_04_2016
https://www.unisofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha/proceduri_sled_15_04_2016
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Заплащането на уговорената цена се извършва ежемесечно за действително 

предоставените и приети (използвани) услуги от Възложителя, в български лева, по 

банков път, след приключване на отчетния период, в срок до 20 (двадесет) 

календарни дни, срещу представена от Изпълнителя надлежно оформена фактура, 

към която е приложена детайлизирана сметка. 

Когато дейност, предмет на договора, се извършва от подизпълнител и може да 

бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или Възложителя, заплащането 

й се извършва директно на подизпълнителя в съответствие с условията, предвидени 

в договора за обществена поръчка, като в този случай към изискуемите от 

Възложителя документи се представя искане за плащане от подизпълнител, 

придружено от становище на изпълнителя, от което да е видно дали оспорва 

плащанията или част от тях като недължими. В искането за плащане и в 

становището на изпълнителя следва да бъде посочен размера на дължимото 

възнаграждение, както и банкова сметка на подизпълнителя, по която да бъде 

извършено плащането. Възложителят има право да откаже плащане, когато 

искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причините за 

отказа. Плащания се извършват с платежно нареждане по банкова сметка, посочена 

от изпълнителя, по отделно за всяка дължима сума, и след представяне на 

оригинална фактура за дължимата сума. 

 

 

6. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ: 

Обектът на поръчката е услуга, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Обществената 

поръчка включва в предмета си свързване към обществена електронна съобщителна 

мрежа за осигуряване достъп до: 

а) фиксирани телефонни  услуги, цифрова телевизионна услуга; 

б) електронни съобщителни услуги чрез обществена подвижна клетъчна мрежа 

по стандарта GSM/ UMTS/LTE с национално покритие; 

 заедно с всички включени в стандартите допълнителни и други услуги за 

наличните технически средства на СУ „Св. Климент Охридски“ от предприятие, в 

т.ч.: 

6.1. Обособена позиция 1: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез  

фиксирана мрежа и цифрова телевизионна услуга“ 
6.1.1. Свързване на съществуващите учрежденски автоматични телефонни 

централи (УАТЦ) към фиксирана обществена телефонна мрежа. 

6.1.2. Свързване на директни телефонни постове към фиксирана обществена 

телефонна мрежа и предоставяне на фиксирана телефонна услуга за 

съществуващи географски номера 

6.1.3. Осигуряване на факс услуги за посочени от Възложителя телефонни постове, 

включително вътрешни номера към УАТЦ. Факс услугите да са със скорост не 

по-малка от 2400bit/s и качество към всички национални и международни 

фиксирани обществени телефонни мрежи. 

6.1.4. Безплатно изграждане на достъпа и оборудването (включително неговото 

инсталиране и конфигуриране), което да съгласува интерфейса от мрежата на 

доставчика на услугата с наличното оборудване на Възложителя. 
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6.1.5. Доставчикът на услугата да осигури запазване на съществуващите географски 

номера и номерационен план ползвани от Възложителя и запазване на 

ползваните до момента услуги, като географски номера и организация на DDI 

(автоматично входящо повикване, като всеки от вътрешните постове на 

телефонните централи да притежава съответстващ географски номер, чрез 

който да се осъществява свързаност без посредничеството на оператор или 

гласово интерактивно меню), като се гарантира възможност за преносимост. 

6.1.6. Осигуряване на фиксирана телефонна услуга, съгласно специфичните условия и 

технически изисквания, описани по-долу, заедно с определен пакет от 

допълнителни услуги, както следва: 

 Провеждане на входящи и изходящи разговори в и извън мрежата на доставчика 

включително осигуряване на възможност за достъп до негеографски номера. 

 Провеждане на входящи и изходящи разговори с потребители на други 

доставчици/предприятия на мобилни, фиксирани, национални и международни 

мрежи. 

 Възможност за всяка абонатна линия на Възложителя за директно получаване и 

изпращане на факсимилни съобщения в реално време от и към крайни 

потребители на всички мобилни, наземни и други национални фиксирани 

мрежи. 

 Провеждане на безплатни разговори към национални спешни номера (112) и  

негеографски номера 0800. 

 Осигуряване възможност за провеждане на разговори към доставчици на услуги 

към национални негеографски номера (0700), включително с добавена стойност 

(0900). 

 Осигуряване на съвместимост между наличното оборудване на Възложителя и 

мрежата на Изпълнителя, включително инсталиране и конфигуриране на 

допълнително оборудване, ако е необходимо такова, като разходите за това са 

изцяло за сметка на Изпълнителя. 

 Осигуряване на техническа поддръжка на всички постове по схемата 24х7х365 

HelpDesk, включително и в празнични дни. 

 Предоставяне на  връзка за контакт по въпроси, свързани с поддръжката на 

предоставената от него комуникационна свързаност - система за управление на 

инциденти от момента на регистрирането им. Системата следва да предоставя 

средства за регистриране, актуализиране, ескалация и решаване на инциденти 

до пълното им отстраняване, както и с възможност за автоматични 

нотификации, свързани с управлението на инцидентите. Връзката за контакт 

трябва да позволява регистриране на заявки за инциденти по телефон и чрез e-

mail, достъпен за оторизирани представители на Възложителя. 

 Да се предостави пълна информация за метода на тарифиране - условия за 

отчитане на стойността на разговора: минимален период на отчитане на 

разговорите, отчитане на продължителността на разговора и др. Не се допуска 

първоначално таксуване на всички видове обаждания и за предложените 

безплатни минути. 

 Възможност за увеличаване, намаляване или промяна на местоположението, в 

рамките на до 20% от предоставените услуги без допълнителни разходи за 

инсталация на Възложителя.  

 Възможност за предоставяне на услуга ограничаване на изходящи повиквания 

към различни направления. 
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 Предварително уведомяване за прекъсване или влошено качество на услугите 

при извършване на профилактични прегледи, ремонти или поради развитие на 

електронната съобщителна мрежа, както и за сроковете на прекъсването или 

влошаване качеството на услугата. 

 Да се предоставя информация за таксуване на разговорите на телефонните 

номера от УАТЦ с автоматичен вход, за които има трафик. 

 Да се предоставят безплатни детайлизирани сметки съгласно Закона за 

електронните съобщения. 

 Да се предоставя безплатна електронна и на хартиен носител фактура и 

детайлизирана сметка, съдържаща информация за продължителността и 

стойността на проведените телефонни разговори според вида им - селищни, 

междуселищни. международни, както и разговори към други обществени 

мрежи. 

6.1.7. Видът, броят и мястото на предоставяне на фиксираните телефонни услуги 

ползвани от СУ „Св. Климент Охридски“ са посочени в Таблица 1 и Таблица 2 

на настоящата документация. 

6.1.8. Предоставяне възможност за ползване на телевизионна услуга с цифров 

телевизионен сигнал на територията на всички  локации на Възложителя. 

посочени в Таблица 1 и Таблица 2 на настоящата документация. 

6.1.9. Телевизионната услуга да предостави най-малко 50 канала с уредени от 

Изпълнителя права за публично излъчване към доставчиците на съдържанието. 

Възложителят не трябва да има отговорност относно заплащането на права за 

съответното съдържание към доставчика на същото. 

6.1.10. Да бъдат предложени  пакети от канали с уредени права за публично 

излъчване, независимо от технологията на предоставяне. Пакетите  трябва да 

съдържат канали  с уредени права за публично излъчване, съдържащ 

новинарски канали, политематични  канали и развлекателни канали, като  

задължително да бъдат включени следните канали: BNT 1, BNT 2, BNT World, 

BNT HD, bTV, bTV Action, bTV Cinema, bTV Comedy, RING, Bulgaria on Air, 

NOVA, Kino Nova, Nova Sport, Diema, Diema Family и National Geographic. 

6.1.11. Ценовите параметри на отделните пакети да бъдат предоставени като 

приложение към ценовото приложение с възможност за избор от страна на 

Възложителя. 

6.1.12. Телевизионната услуга да бъде предоставена с кодиран сигнал за всеки отделен 

телевизионен канал.  

6.1.13. Изпълнителят да осигури цифров декодер за всеки телевизионен приемник на 

територията на локациите на Възложителя. 

6.1.14. Телевизионният сигнал да се дистрибутира по медна, оптична или сателитна 

мрежова инфраструктура до локациите на Възложителя.  

6.1.15. На територията на локациите на Възложителя телевизионният сигнал да се 

дистрибутира до всеки телевизионен приемник по медна или UTP мрежова 

инфраструктура. 

6.1.16. Цифровият сигнал по медна инфраструктура да отговаря на стандарти DVB-C 

или DVB-S в зависимост от начина на доставка на сигнала. 

6.1.17. Предложението за изпълнение на поръчката, следва да съдържа подробно 

описание на начина за изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията 

на Възложителя, посочени в настоящата точка 6.1. от документацията. 
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6.2. Обособена позиция 2: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез 

мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално 

покритие, включително мобилен интернет и специализирани доставки и 

услуги, свързани с тази дейност” 

6.2.1. За нуждите на СУ „Св. Климент Охридски“да бъдат предоставени 280 бр. обикновени 

Voice (гласови ) SIM карти и 50 бр.   Data (за данни) SIM карти за мобилен достъп до 

интернет. 

6.2.2. Услугата трябва да предоставя възможност за запазване на съществуващите мобилни 

телефонни номера, използвани понастоящем от Възложителя, посочени в Таблица 3. 

6.2.3. Осигуряване на възможност за провеждане на изходящи и входящи разговори с крайни 

потребители на други мобилни мрежи и фиксирани наземни мрежи. 

6.2.4. Осигуряване на възможност за провеждане на изходящи и входящи видео разговори в 

мрежата на оператора. 

6.2.5. Осигуряване на възможност за провеждане на входящи и изходящи видео разговори с 

крайни потребители на други мобилни мрежи. 

6.2.6. Осигуряване на възможност за провеждане на международни разговори с крайни 

потребители на мобилни и фиксирани наземни мрежи в Европа и останалата част от света. 

6.2.7. Осигуряване на възможност за провеждане на разговори в Роуминг с крайни потребители 

на мобилни и фиксирани наземни мрежи. 
6.2.8. Ползваните служебни SIM – карти трябва да бъдат обособени в бизнес – група с 

безплатни и неограничени разговори в нея. 

6.2.9. Осигуряване на възможност за ползване на услугите „мобилен Интернет" и 

„пренос/предаване на данни". Мрежата на участника трябва да поддържа във всички 

точки на покритие методи /протоколи за пренос/предаване на данни през канали GPRS 

(General Packet Radio Service) и EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) и UMTS 

(Universal Mobile Telecommunications System),  3 G. Осигуряване на достъп до всички LTE 

(Long Term Evolution) точки на участника.. 

6.2.10. Осигуряване на възможност за ползване на услугите SMS и MMS. 

6.2.11. Осигуряване на детайлизирана справка с подробно описание на проведените изходящи 

разговори, предоставена като разпечатка, в електронен формат чрез web базиран 

интерфейс през Интернет. Услугата следва да поддържа база за период поне 12 месеца, а 

когато това е възможно и за по-дълъг. Участникът следва подробно да опише 

предоставяната услуга. 

6.2.12. Осигуряване на възможност за ползване на услугата CLIR (Calling Line Identity Restriction) 

- забрана за показване на собствения номер. 

6.2.13. Осигуряване на възможност за ползване на услугата CLIP (Calling Line Identity 

Presentation) - показване номера на търсещия. 

6.2.14. Осигуряване на възможност за ползване на услугата конферентна връзка. 

6.2.15. Осигуряване на възможност за ползване на услугата „Пренасочване на повиквания“. 

6.2.16. Осигуряване на възможност за ползване на услугата „Ограничаване на изходящи 

повиквания“. 
6.2.17. Осигуряване на възможност за ползване на услугата Промяна на номер. 

6.2.18. Осигуряване на възможност за забрана за ползване на услугата Роуминг на определени 

номера (SIM карти) при необходимост. 

6.2.19. Осигуряване на техническа поддръжка 24 в денонощието. 7 дни в седмицата. 365 дни в 

годината. 
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6.2.20. Да осигури възможност за ползване на услугата гласова пощенска кутия.  

6.2.21. Да осигури възможност за режим на изчакване при постъпило повикване в момент на друг 

разговор. 
6.2.22. Да осигури възможност за провеждане на спешни повиквания към номерата 112. 

6.2.23. Безплатно предоставяне на дубликат на открадната или изгубена SlM-карта. 
6.2.24. Да осигурява проверка на сметка и текущо потребление на кратък номер или чрез 

служебен SMS. 

6.2.25. Да осигури възможност един абонат да бъде достъпен на три мобилни устройства 

едновременно с един и същ номер. Доказва се с подробно описание на функционалността 

на услугата и тест.  

6.2.26. Да осигури възможност за налагане на индивидуален кредитен лимит на ниво SIM карта и 

известяване чрез SMS при достигане на 80 % от кредитния лимит. 

6.2.27. Услугата следва да бъде таксувана от оператора на всяка секунда след минималната 

продължителност на разговора, определена от оператора, която не може да е по-голяма от 

60 секунди. 

6.2.28. Услугата следва да осигури възможност на всеки индивидуален абонат от групата на 

Възложителя  за проверка на индивидуалната сметка и други справки, чрез обаждане на 

номер за обслужване на клиенти. 

6.2.29. Услугата трябва да осигури възможност за служителите на Възложителя да ползват 

преференциални цени и условия като частни лица. 

6.2.30. Услугата следва да позволява по време на действие на договора закупуването на нови SIM 

карти за нуждите на Възложителя при същите условия. 

6.2.31. Услугата следва да осигури възможност напуснали служители Възложителя да могат да 

прехвърлят служебните си телефонни номера на собствено име, без заплащане на 

неустойка за тази SIM. 

6.2.32. Услугата трябва да осигурява в рамките на 5 работни дни доставката до посочен адрес на 

Възложителя на заявен мобилен апарат или устройство за достъп до интернет. 

6.2.33. Услугата трябва да осигурява в рамките на 1 работен ден доставката до посочен адрес на 

Възложителя на заявен SIM. 

6.2.34. Услугата да  включва като минимум включените в техническата спецификация услуги, но 

не ограничава ползването и на други, допълнително предлагани от оператора. 

 

 

7. Срок за изпълнение на поръчката:  
7.1.Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от 

датата на влизане в сила на договора; 

7.2.Срокът за предоставяне за съгласуване на график, включващ точната дата, на която 

цялостно ще се предоставят за пълноценно ползване от Възложителя на всички 

услуги предмет на обществената поръчка, както и детайлното разписание за всяка 

конкретна услуга е до 10 (десет) работни дни, считано от датата на сключване на 

договора.  

7.3.Срокът за предоставяне за пълноценно ползване от Възложителя на всички услуги 

предмет на обществената поръчка не може да е по-късно от началната дата на 

влизане в сила на договора; 

8. Място на изпълнение на поръчката: Мястото на предоставяне на услугите са 

сгради и обекти на СУ „Св. Климент Охридски“ в гр. София, територията на 

Република  България и чужбина. 
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9. Критерий за възлагане на поръчката: Обществената поръчка се възлага въз 

основа на икономически най-изгодната оферта, която се определя по критерий за 

възлагане „Ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, 

включително разходите за целия жизнен цикъл“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 2 от 

ЗОП. по “Методика за определяне на комплексната оценка на офертата по 

обособена позиция 1: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез  

фиксирана мрежа и цифрова телевизионна услуга“” и “Методика за определяне на 

комплексната оценка на офертата по обособена позиция 2: „Предоставяне на 

електронни съобщителни услуги чрез мобилна клетъчна мрежа по стандарт 

GSM/UMTS/LTE с национално покритие, включително мобилен интернет и 

специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност”“ от документацията на 

обществената поръчка. 

 

 

II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

 1. Участник в настоящата открита процедура може да бъде всяко българско или 

чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения. Всеки участник 

в откритата процедура има право да представи само една оферта за участие. 

 2. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедура за 

възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да 

сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен. В 

тези случаи, ако за доказване на съответствие с изискванията за технически и 

професионални способности клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът 

представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези 

ресурси.   

 3. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг 

участник, не може да подава самостоятелно оферта. Свързани лица по смисъла на 

параграф 2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат 

самостоятелни участници в настоящата процедура. 

 4. В случай, че участникът участва като обединение, Възложителят не поставя 

каквито и да е изисквания относно правната форма, под която обединението ще участва 

в процедурата за възлагане на поръчката. 

 5. Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно 

юридическо лице се представя учредителния акт, споразумение и/или друг приложим 

документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както 

и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 1. правата и 

задълженията на участниците в обединението; 2. дейностите, които ще изпълнява всеки 

член на обединението и 3. уговаряне на солидарна отговорност между участниците в 

обединението. Следва да бъде определен и посочен партньор, който да представлява 

обединението за целите на настоящата обществена поръчка. 

 6. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на 

подаване на офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или 

друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на 

държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за 

кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че не е регистрирано и 

при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена 

поръчка, участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след 
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уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на договора за 

възлагане изпълнението на обществената поръчка. 

 7. Възложителят отстранява от процедурата всеки участник, за когото са налице 

основанията за отстраняване, свързани с личното състояние на участниците, по чл. 54, 

ал. 1 и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, възникнали 

преди или по време на процедурата. Когато участникът е обединение от физически 

и/или юридически лица, посочените основания за отстраняване се прилагат и за всеки 

член на обединението. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на 

сроковете по чл. 57, ал. 3 от ЗОП. Съгласно чл. 46 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки (ППЗОП) участниците са длъжни да уведомяват 

писмено Възложителя в 3-дневен срок от настъпване на някое от обстоятелствата по чл. 

54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 и посочените в обявлението основания по чл. 55, ал. 1 от ЗОП.  

 8. Когато участник предвижда използването на подизпълнител по смисъла на § 2, т. 

34 от ДР на ЗОП или се позовава на капацитета на трети лица по чл. 65, ал. 1 от ЗОП, 

следва да има предвид, че основанията за отстраняване са прилагат и за 

подизпълнителите и за третите лица. 

 9. Участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и посочените в 

обявлението обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, има право да предприеме мерки за 

доказване на надеждност съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП. Когато мерките за доказване на 

надеждност са предприети преди подаване на офертата за участие, същите се описват в 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Като доказателства за 

надеждността на участника се представят документите по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП. 

 10. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който 

ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да 

представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно 

вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основанията по 

чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП за отстраняване от процедурата. 

 11. Когато се предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 

поръчката изпълнителят сключва договор за подизпълнение. Независимо от 

възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на 

договора за обществена поръчка е на изпълнителя. Замяна или включване на 

подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска 

по изключение, когато възникне необходимост, при условията на чл. 66, ал. 2 и ал. 11 

от ЗОП. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на 

възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията на чл. 66, 

ал. 11 от ЗОП.  

 12. Възложителят отстранява от процедурата всеки участник, за когото е налице 

някое от основанията по чл. 107 от ЗОП. 

 13. Възложителят ще отстрани участник за когото са налице обстоятелствата по чл. 

3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен в случаите 

на изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС. 

 14. Възложителят ще отстрани всеки участник за когото не може да бъде 

извършена идентификация и проверка на идентификацията на клиента, чрез 

регламентираните в Закона за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за 

неговото прилагане (ППЗМИП) способи, включително когато клиентът е юридическо 
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лице - на физическите лица, които са негови действителни собственици
1
, по смисъла на 

чл. 3, ал. 5 от ППЗМИП, както и ако не са декларирани обстоятелствата по чл. 6, ал. 2 

от Закона за мерките срещу изпиране на пари. 

 15. Възложителят ще отстрани участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 

101, ал. 11 от ЗОП, както и по чл. 22 от Закона предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси. 

 

 

 III. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР И ГОДНОСТ 

 1. Изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на 

професионална дейност: 

 1.1. Участникът следва да притежава Разрешение за ползване на индивидуално 

определен ограничен ресурс - номера, за осъществяване на електронни съобщителни 

услуги чрез фиксирана обществена електронна съобщителна мрежа и предоставяне на 

фиксирана телефонна услуга, издавано от Комисия за регулиране на съобщенията 

(КРС). 

 Изискването по т. 1.1 се декларира в приложения към документацията на 

обществената поръчка образец № 1 - ЕЕДОП (част IV, раздел А, т. 2) с предоставяне на 

информация за разрешението за ползване на индивидуално определен ограничен 

ресурс. 

 Доказване на съответствието с изискването по т. 1.1, става по реда на чл. 67, ал. 6 

от ЗОП, със заверено копие на Разрешение за ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс - номера, за осъществяване на електронни съобщителни услуги чрез 

фиксирана обществена електронна съобщителна мрежа и предоставяне на фиксирана 

телефонна услуга, издавано от Комисия за регулиране на съобщенията (КРС). 

Документът може да бъде изискан и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП. 

 2. Изисквания за икономическо и финансово състояние: 

2.1. Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние. 

3. Технически и професионални способности: 

3.1. Участникът следва да е изпълнил поне 1 (една) дейност с предмет и обем, 

идентични или сходни с тези на поръчката за последните 3 (три) години от датата на 

подаване на офертата. 

                                                           
1
 Действителен собственик на клиент – юридическо лице е: 

1. Физическо лице или физически лица, които пряко или непряко притежават повече от 25 на сто от 
дяловете или от капитала на клиент- юридическо лице, или на друга подобна структура, или пряко 
или непряко го контролират; 
2. Физическо лице или физически лица, в полза на които се управлява или разпределя  25 на сто или 

повече от имуществото, когато клиент е фондация, организация с нестопанска цел или друго лице, 
което осъществява доверително управление на имущество или разпределение на имущество в полза 
на трети лица; 
3. Група от физически лица, в чиято полза е създадена и действа фондация, организация с идеална 

цел или лице, осъществяващо доверително управление на имущество или разпределение на 
имущество в полза на трети лица, ако тези лица не са определени, но са определяеми по определени 
признаци. 
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За сходни с тези на настоящата поръчка се приемат услуги за клиент, която 

включва в себе си фиксирани, мобилни телефонни услуги, доставка на достъп до 

телевизионни програми и достъп до интернет с национално покритие. 

Под “изпълнени услуги” се разбират такива, които независимо от датата на 

сключването/възлагането им, са приключили в посочения по-горе период. 

Изискването по т. 3.1 се декларира в приложения към документацията на 

обществената поръчка образец № 1 - ЕЕДОП (част IV, буква В, т. 1б). 

 Доказване на съответствието с изискването по т. 3.1, става по реда на чл. 67, ал. 6 

от ЗОП, със списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на 

обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години от датата на 

подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 

доказателство за извършената услуга. Документите могат да бъдат изискани и при 

условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП. 

3.2. Участникът да е сертифициран за внедрена система за управление на 

качеството - БДС EN ISO 9001:2008 (или еквивалент), с обхват сходен с предмета на 

обществената поръчка. 

Изискването по т. 3.2 се декларира в приложения към документацията за 

обществената поръчка образец №1 - ЕЕДОП (част IV, буква Г), чрез информация за 

наличието на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството - 

БДС EN ISO 9001:20хх (или еквивалентен) с обхват на сертификация, сходен с 

предмета на обществената поръчка, издаден на името на участника. 

 Доказване на съответствието с изискването по т. 3.2, става по реда на чл. 67, ал. 6 

от ЗОП, с представяне на заверено копие на валиден сертификат за внедрена система за 

управление на качеството - БДС EN ISO 9001:20хх (или еквивалентен) с обхват на 

сертификация, сходен с предмета на обществената поръчка, издаден на името на 

участника. Документът може да бъде изискан и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП. 

3.3. Участникът следва да има внедрена система за управление на  информационните 

услуги.  

Изискването по т. 3.3. се декларира в приложения към документацията за 

обществената поръчка образец №1 - ЕЕДОП (част IV, буква Г), чрез информация за 

наличието на валиден сертификат за внедрена система за управление на 

информационните услуги - БДС EN ISO 20000:20хх (или еквивалентен) с обхват на 

сертификация, сходен с предмета на обществената поръчка, издаден на името на 

участника. 

3.4.  Участниците трябва да имат право да разпространяват телевизионни програми  до 

изтичане срока за изпълнение на поръчката. 

Изискването по т. 3.4.  се декларира в приложения към документацията за 

обществената поръчка образец №1 - ЕЕДОП (част IV, буква Г), чрез информация за 

наличието на удостоверения за регистрация за предоставяне на услугата 

разпространяване на телевизионни програми, издаден от компетентния регулаторен 

орган в страната и линк към страницата на регистъра. 

В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, изброените по-горе 

изисквания се прилагат за обединението/консорциума като цяло.  Участникът ще бъде 

отстранен от участие ако не отговаря на някое от горните изисквания. 
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4. Доказване съответствието с критериите за подбор:  

4.1. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице съответствието с критериите за подбор се доказва от 

обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на 

съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за 

изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен 

акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на 

дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 

4.2. Когато участник е чуждестранно лице той представя съответен еквивалент на 

изискващите се документи за доказване на критериите за подбор съгласно 

законодателството на държавата, в която е установен. 

4.3. Съгласно чл. 65 от ЗОП, участника може да докаже съответствието си с 

изискванията за технически способности и професионална компетентност с 

възможностите на едно или повече трети лица, независимо от правната връзка между 

тях. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да 

докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от 

третите лица задължения. В тези случаи, освен документите, определени от 

възложителя за доказване на съответните възможности, се представят доказателства, че 

при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. 

4.4. Съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗОП, когато участник предвижда използването на 

подизпълнители, независимо дали са и трети лица по т. 4.3, те трябва да отговарят на 

критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и за 

тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. 

4.5. При участие на обединение, което не е юридическо лице, критериите за подбор 

се прилагат съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП. Участник, който е обединение от физически 

и/или юридически лица, също може да докаже изпълнението на критериите за подбор с 

капацитета на трети лица при спазване на условията по чл. 65, ал. 2-4 от ЗОП. 

 

 

IV. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

1. За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва 

да съответства напълно на условията, съдържащи се в обявлението и в документацията 

за  обществената поръчка. Не се допускат варианти на офертата. Срокът на валидност 

на офертите е времето, през което участниците са обвързани с представените от тях 

оферти, който срок се определя на 8 (осем) месеца, считано от датата, която е посочена 

за дата на получаване на офертата. Участник предложил по-кратък срок на валидност 

на офертата си ще бъде отстранен от процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква “а” 

от ЗОП. Възложителят писмено ще отправи покана до участник да удължи срока на 

валидност на офертата, когато той е изтекъл, до сключване на договора за обществена 

поръчка.  

2. Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на 

всеки участник в процедурата. Възложителят не носи отговорност за извършените от 

участника разходи по подготовка на офертата, в случай че участникът не бъде класиран 

или в случай на прекратяване на процедурата.  

3. Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички 

изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП и другите 

нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на 
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различни от тези условия и изисквания от страна на участника ще доведе до 

отстраняването му.  

4. За участниците трябва да не са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП. 

При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на посочените в 

обстоятелства по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП с попълване на приложения към 

документацията за обществената поръчка образец № 1 - ЕЕДОП (част III) от 

съответните лица, посочени в чл. 40 и съобразно чл. 41 от ППЗОП.  

5. Офертата се представя в писмен вид на хартиен носител. Всички документи в 

офертата трябва да бъдат на български език. Ако в офертата са включени документи на 

чужд език, те следва да са придружени с превод на български език. Когато участникът в 

процедурата е чуждестранно юридическо лице или техни обединения, офертата се 

подава на български език, като изискуеми документи, които са на чужд език, се 

представят и в превод. 

6. Всички документи, които не са оригинали, и за които не се изисква нотариална 

заверка, следва да бъдат представени като копия заверени от участника на всяка 

страница с гриф “Вярно с оригинала” и подписа на лицето/та, представляващо/и 

участника.  

7. Офертата трябва да бъде подписана от лице, което може самостоятелно да 

представлява съответния стопански субект или от надлежно упълномощено от него 

лице с нотариално заверено пълномощно.  

8. Съгласно чл. 102, ал. 1 от ЗОП, участниците могат да посочат в офертите си 

информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска 

тайна. В тези случаи в офертата се прилага декларация за конфиденциалност и 

информацията няма да бъде разкривана от Възложителя. Участниците следва да имат 

предвид, че не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на 

предложенията от офертите им, които подлежат на оценка. 

9. Съгласно чл. 47 от ППЗОП, документите, свързани с участие в процедурата се 

представят в запечатана непрозрачна опаковка, от участника, или от упълномощен от 

него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с 

препоръчана пратка с обратна разписка - на адреса, посочен от възложителя в 

обявлението за обществена поръчка. Върху опаковката се посочват: наименованието на 

участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за 

кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес; наименованието 

на поръчката.  

10. Опаковката с документите следва да бъде представена на адреса, посочен в 

обявлението за обществена поръка преди часа и датата, посочени като краен срок за 

представяне на оферти. До изтичане на срока за получаване на оферти всеки участник в 

процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си. 

11. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 

получаване или са в не запечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост, както и 

оферти по електронен път. 

 

 

V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

1. За участие в настоящата процедура участниците следва да представят най-малко 

следните документи и информация: 

1.1. Опис на представените документи - оригинал. 
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1.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в 

съответствие с изискванията на ЗОП и условията на Възложителя, а когато е 

приложимо -ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е 

юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще 

бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката; ЕЕДОП се представя по 

стандартен образец, утвърден с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/7 на 

Комисията от 05.01.2016 г. - по образец № 1 - в оригинал. 

1.3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е 

приложимо. 

1.4. При участници обединения, които не са юридически лица - копие от документ, 

от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и 

следната информация във връзка с настоящата обществена поръчка: а) правата 

и задълженията на участниците в обединението; б) разпределението на 

отговорността между членовете на обединението; в) дейностите, които ще 

изпълнява всеки член на обединението; г) посочен партньор, който да 

представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка. 

1.5. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици- по образец Приложение №2. 

1.6. Декларация на основание чл. 47, ал.3 от ЗОП – по образец Приложение №3. 

1.7. Техническо предложение за  изпълнение  на поръчката, съдържащо:  

1.7.1. За обособена позиция 1: „Предоставяне на електронни съобщителни 

услуги чрез  фиксирана мрежа и цифрова телевизионна услуга“ 

1.7.1.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава 

офертата, не е законният представител на участника, когато е 

приложимо (в оригинал). 

1.7.1.2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 

техническите спецификации и изисквания на Възложителя - свободен 

текст (в оригинал). 

1.7.1.3. Декларация за възможността участникът да предостави групи 

географски и негеографски номера по смисъла на Закона за 

електронните съобщения (ЗЕС) след географски кодове в градовете 

указани в Таблица 1 и Таблица 2 от техническата спецификация от 

документацията - свободен текст (в оригинал). 

1.7.1.4. Декларация, че е включена в предложението възможност за 

преносимост със запазване на всички съществуващи номера от 

настоящия номерационен план на Възложителя - свободен текст (в 

оригинал). 

1.7.1.5. Декларация, че предложеното техническо решение не допуска, 

изисква или налага каквато и да е софтуерна или хардуерна намеса в 

конфигурацията на телефонните централи и друго  оборудване на 

Възложителя и не изисква допълнителни разходи за закупуването на 

допълнителни лицензи от страна на Възложителя, разширение или 

преконфигурация на мрежата, а ако са необходими такива те се 

предоставят и инсталират безплатно за времето на договора от 

участника, определен за изпълнител - свободен текст - свободен текст 

(в оригинал). 
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1.7.1.6. Декларация, че услугите, предоставяни от него, следва да 

отговарят на изискванията за качество, заложени в разрешението за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - номера, за 

осъществяване на електронни съобщителни услуги чрез обществена 

фиксирана електронна съобщителна мрежа и предоставяне на 

обществена телефонна услуга- свободен текст (в оригинал).  

1.7.1.7. Декларация за пълна техническа възможност и поемането на 

ангажимент от страна и за сметка на участника да се извършат 

необходимите подготвителни дейности за предоставяне на услугите в 

пълен обем при спазване на посочените от Възложителя срокове - 

свободен текст (в оригинал). 

1.7.1.8. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП - по 

образец Приложение №4 (в оригинал) - по преценка на участника. 

Забележка: Декларацията не е задължителна част от офертата, като същата 

се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за 

това, съобразно раздел IV, т. 8 от настоящите указания. Ако участник не 

желае да се възползва от предоставената му правна възможност 

декларацията не се попълва и не се представя. 

1.7.1.9. Декларация относно срока на валидност на офертата по чл. 39, ал. 

3, т. 1, буква “г” от ППЗОП - по образец Приложение  № 5(в оригинал). 

1.7.1.10. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 

договор по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква “в” от ППЗОП - по образец 

Приложение № 6 (в оригинал). 

1.7.2. За обособена позиция 2: „Предоставяне на електронни съобщителни 

услуги чрез мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с 

национално покритие, включително мобилен интернет и специализирани 

доставки и услуги, свързани с тази дейност”. 

1.7.2.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава 

офертата, не е законният представител на участника, когато е 

приложимо (в оригинал). 

1.7.2.2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 

техническите спецификации и изисквания на Възложителя - свободен 

текст (в оригинал). 

1.7.2.3. Декларация, че е включена в предложението възможност за 

преносимост със запазване на всички съществуващи номера от 

настоящия номерационен план на Възложителя - свободен текст (в 

оригинал). 

1.7.2.4. Декларация, че услугите, предоставяни от него, следва да 

отговарят на изискванията за качество, заложени в разрешението за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - номера, за 

осъществяване на електронни съобщителни услуги чрез обществена 

фиксирана електронна съобщителна мрежа и предоставяне на 

обществена телефонна услуга- свободен текст (в оригинал).  

1.7.2.5. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП - по 

образец Приложение №4 (в оригинал) - по преценка на участника. 

Забележка: Декларацията не е задължителна част от офертата, като същата 

се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за 

това, съобразно раздел IV, т. 8 от настоящите указания. Ако участник не 
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желае да се възползва от предоставената му правна възможност 

декларацията не се попълва и не се представя. 

1.7.2.6. Декларация относно срока на валидност на офертата по чл. 39, ал. 

3, т. 1, буква “г” от ППЗОП - по образец Приложение  № 5(в оригинал). 

1.7.2.7. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 

договор по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква “в” от ППЗОП - по образец 

Приложение № 6 (в оригинал). 

 

1.8. Ценово предложение  за обособена позиция 1: „Предоставяне на електронни 

съобщителни услуги чрез  фиксирана мрежа и цифрова телевизионна услуга“ по 

образец Приложение  № 7(в оригинал), поставено в отделен запечатан, 

непрозрачен плик с надпис “Предлагани ценови параметри”, поставен в 

опаковката на офертата за участие. 

1.9. Ценово предложение за обособена позиция 2: „Предоставяне на електронни 

съобщителни услуги чрез мобилна клетъчна мрежа по стандарт 

GSM/UMTS/LTE с национално покритие, включително мобилен интернет и 

специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност”по образец 

Приложение  № 8(в оригинал), поставено в отделен запечатан, непрозрачен 

плик с надпис “Предлагани ценови параметри”, поставен в опаковката на 

офертата за участие. 

 

2. Указания за подготовка на ЕЕДОП: 

2.1. Чрез ЕЕДОП се декларират липсата на основанията за отстраняване и 

съответствието с критериите за подбор и се предоставя съответната информация, 

изисквана от Възложителя, като в документа се посочват националните бази данни, в 

които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които 

съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни 

да предоставят информация. 

2.2. Съгласно чл. 67, ал. 2 от ЗОП, когато участникът е посочил, че ще използва 

капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че 

ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който 

съдържа описаната информация. 

2.3. Лицата, представляващи всеки стопански субект (участник, подизпълнител, 

трето лице, член на обединение), от които се попълва и представя ЕЕДОП са изброени 

в чл. 40 от ППЗОП. Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от 

ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. 

Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в 

обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията 

по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко 

лице или за някои от лицата. При подписване на ЕЕДОП, в част VI, задължително се 

посочва възложителя, съответната част/точки от документа, процедурата за възлагане 

на обществената поръчка, както и дата, място, а срещу всеки подпис - имената и 

позицията на подписалото ЕЕДОП лице. 

2.4. Когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с 

критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може 

самостоятелно да представлява съответния стопански субект (участник, подизпълнител, 

трето лице, член на обединение).  

2.5. Информацията относно наличието или липса на обстоятелства по чл. 3, т. 8 и 

чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
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регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), както и за 

обстоятелствата по чл. 101, ал. 11 от ЗОП и по чл. 22 от Закона предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси се декларират от участниците в част III, раздел Г 

на ЕЕДОП.  

2.6. За целите на извършване на идентификацията и проверката на 

идентификацията на участниците, включително на действителния собственик на 

участник - юридическо лице (член на обединение-участник, който е юридическо лице), 

в офертата на участника следва да бъде представена информацията, както следва: 

- При участници/членове на обединение - физически лица: документите и 

информацията по чл. 2, ал. 1 и ал. 3 от ППЗМИП, и по възможност информацията по 

чл. 2, ал . 4, т. 1 и 2 от ППЗМИП; 

- При участници/членове на обединение - юридически лица:  информацията и 

документите по чл. 3, ал. 2 и ал. 4 от ППЗМИП. Когато е посочен ЕИК, съгласно чл. 23, 

ал. 4 от Закона за Търговския регистър, и чрез публикуваните по партидата на 

съответното юридическо лице данни и документи може да бъде изведена необходимата 

информация за целите на идентификацията, не е необходимо представянето на 

документи по чл. 3, ал. 4 от ППЗМИП. В случай, че идентификацията на действителния 

собственик на юридическото лице не може да бъде извършена чрез вписаните в 

Търговския регистър данни и липса на възможност за представяне на документите по 

чл. 3, ал. 4 от ППЗМИП, то към офертата следва да бъде подадена декларация по 

образец № 2, съгласно чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 

(приложение към документацията на обществената поръчка).  

Информацията за целите на идентификацията по реда на ЗМИП по раздел ІІ, т. 14 

на настоящите указания се представя чрез попълването й в част ІІІ, раздел Г на ЕЕДОП.  

 

3. Указания за подготовка на другите образци в документацията: 

Представените образци са одобрени от Възложителя и са част от документацията за 

участие. Същите се попълват съобразно посочените в тях указания, като не се допускат 

промени или изтриване в утвърдените образци от страна на участниците.  

 

4. Указания за изготвяне на предложението за изпълнение на поръчката: 

4.1. Участниците изготвят своето предложение при точно съблюдаване на 

изискванията посочени в техническите спецификации. Предложението за изпълнение 

на поръчката следва да съдържа информация по точките от раздел III “Технически 

изисквания за изпълнение на поръчката” от техническите спецификации на 

Възложителя, представляващи неразделна част от документацията в настоящата 

обществена поръчка, с изключение на точка 1.23, която касае изготвянето на ценовата 

оферта.  

 

 5. Указания за изготвяне на ценови предложения: 

 5.1. Участниците изготвят своето ценово предложение в съответствие с 

изискванията, предвидени в документацията за участие. В ценовото предложение, 

участниците следва да предложат цена за изпълнение на поръчката, която трябва да 

отговаря на посочените по- долу изисквания и да включва информация по следните 

подпоказатели, свързани с определянето на цената на услугата: 

VI. ГАРАНЦИИ 
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1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от стойността на 

договора без включен ДДС. Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните 

форми: а) парична сума; б) банкова гаранция; в) застраховка, която обезпечава 

изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията по буква “б” 

и буква “в” може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - 

гарант.  

2. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за 

изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, 

всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно 

вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.  

3. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са 

указани в договора за обществена поръчка между Възложителя и изпълнителя.  

4. При представяне на гаранция за изпълнение - паричната сума, то тя трябва да 

бъде внесена по следната сметка: IBAN: ВG43 ВNBG 9661 3300 1743 01, BIC: 

BNBGBGSD - БНБ - централно управление гр. София.; 

5. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, 

тогава същата трябва да е със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) дни след 

срока на договора, и да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено 

поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по 

договора за възлагане на обществената поръчка.  

6. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде застраховка, 

обезпечаваща отговорността на изпълнителя, то същата трябва да е със срок на 

валидност най-малко 30 (тридесет) дни след срока на договора. В случай, че гаранцията 

за изпълнение е застраховка между Възложителя, Изпълнителя и застрахователното 

дружество следва да бъде сключено споразумение, в срок най-късно до 1 (един) месец 

от публикуване на Профила на купувача на утвърдения от Възложителя протокол за 

разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците.  
 

 

VII. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

1. Условията за сключване на договор за възлагане на обществената поръчка са 

определени в чл. 112 от ЗОП. 

2. Възложителят сключва писмен договор за възлагане на обществената поръчка с 

участника, определен за изпълнител в съответствие с чл. 109 от ЗОП. 

3. Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключване на договор, избраният 

изпълнител следва да представи актуални документи, удостоверяващи липсата на 

основанията за отстраняване от процедурата съобразно чл. 58 от ЗОП, както и за 

съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за 

подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

4. Съгласно чл. 67, ал. 8 от ЗОП, Възложителят няма да изисква документи, които 

вече са му били предоставени или са му служебно известни или могат да бъдат 

осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите 

членки. 

5. Преди сключване на договор, определеният изпълнител следва да предостави на 

Възложителя гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора без 

включен ДДС. 

6. Съгласно чл. 70 от ППЗОП, когато определеният за изпълнител е 

неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, преди 

сключване на договора следва да представи на Възложителя заверено копие от 
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удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни 

документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е 

установено. 

7. Сключеният договор за възлагане на обществена поръчка може да бъде изменян 

само при условията и по реда на чл. 116 от ЗОП. 

 
 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

По обособена позиция 1: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез  

фиксирана мрежа и цифрова телевизионна услуга“ 

 

1. Назначената от Възложителя комисия за разглеждане, оценка и класиране на 

постъпилите предложения извършва по критерия „Ниво на разходите, като се отчита 

разходната ефективност, включително разходите за целия жизнен цикъл“, 

съгласно чл. 70, ал. 2, т. 2 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 с максимален брой точки – 100 се изчислява по следната формула: 

 

К1 = Ф1 + Ф2 + ФЗ + Ф4 + Ф5 + Ф6 + Ф7 + Ф8 + Ф9 + Ф10, където: 

 

Ф1 - Цена за месечна абонаментна такса общо за всички  услуги  описани в Таблица 

1 и Таблица 2 - максимален брой точки – 10 т. 

 

Ф1 = 10 х Ф1min  

                  Ф1 n 

където,  

Ф1 min - най-ниска предложена цена за месечен абонамент общо за всички услуги, в 

лева без ДДС. 

Ф1n - цена за месечен абонамент общо за всички услуги  на участника, чието 

предложение се оценява, в лева без ДДС. 
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Ако участник е предложил стойност 0 по този показател, той получава максимален 

брой точки. При изчислението на точките на другите участници във формулата се 

използва Ф1 min = 1. 

 

 

Ф2 – Брой безплатни минути общо за всички линии, към всички национални  

оператори в България, максимален брой точки – 10 т. 

Ще се оценяват брой предложени безплатни минути месечно общо за всички 

предоставяни разговорни линии описани в Таблица 1 и Таблица 2, (1 POTS - 1 

разговорна линия, 1 ISDN BRA – 2 разговорни линии, 1 ISDN PRA – 30 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.  

 

Ф2 = 10 х  Мn_ 

                 Мmах 

Където: 

Мn – брой предложени безплатни минути  към всички национални  оператори в 

България от участника, чието предложение се оценява; 

Мmах – най - голям брой предложени безплатни минути към всички национални  

оператори в България. 

Ако участник е предложил 0 минути, то той не получава точки по този подпоказател.  

Максималният брой минути, който Възложителят ще оцени е 50 000. 

 

 

 

Ф3 - Цена за минута разговор към географски фиксиран номер в мрежата на БТК 

ЕАД в РБ, извън предложените безплатни минути, максимален брой точки - 17 т. 

Ф3 = 17 х Ф3min   

                   Ф3n 
където,  

Ф3min – най-ниска предложена цена за минута разговор към географски фиксиран 

номер в мрежата на БТК ЕАД в РБ, извън предложените безплатни минути, в лева без 

ДДС; 

Ф3n - цена за минута разговор към географски фиксиран номер в мрежата на БТК ЕАД 

в РБ, извън предложените безплатни минути на участника, чието предложение се 

оценява, в лева без ДДС. 

Ако участник е предложил стойност 0 по този показател, той получава максимален 

брой точки. При изчислението на точките на другите участници във формулата се 

използва Ф3 min = 0,000001. 

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. 

 

Ф4 - Цена за минута разговор към географски фиксиран номер в мрежата на 

Мобилтел ЕАД в РБ, извън предложените безплатни минути, максимален брой 

точки - 29 т. 

Ф4 = 29 х Ф4min   

                               Ф4n 



СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на 
 СУ „Св. Климент Охридски“ 

21 
 

където, 

Ф4min - най-ниска предложена цена за минута разговор към географски фиксиран 

номер в мрежата на Мобилтел ЕАД в РБ, извън предложените безплатни минути, в лева 

без ДДС; 

Ф4n - цена за минута разговор към географски фиксиран номер в мрежата на Мобилтел 

ЕАД в РБ, извън предложените безплатни минути на участника, чието предложение се 

оценява, в лева без ДДС. 

Ако участник е предложил стойност 0 по този показател, той получава максимален 

брой точки. При изчислението на точките на другите участници във формулата се 

използва Ф4 min = 0,000001. 

 

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. 

 

Ф5 - Цена за минута разговор към географски фиксиран номер в мрежата на 

Теленор България ЕАД в РБ, извън предложените безплатни минути, максимален 

брой точки - 4 т. 

Ф5 = 4 х Ф5min   

                               Ф5n 

където, 

Ф5min – най-ниска предложена цена за минута разговори към географски фиксиран 

номер в мрежата на Теленор България ЕАД в РБ, извън предложените безплатни 

минути, в лева без ДДС; 

Ф5n - цена за минута разговор към географски фиксиран номер в мрежата на Теленор 

България ЕАД в РБ, извън предложените безплатни минути на участника, чието 

предложение се оценява, в лева без ДДС. 

Ако участник е предложил стойност 0 по този показател, той получава максимален 

брой точки. При изчислението на точките на другите участници във формулата се 

използва Ф5 min = 0,000001. 

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. 

 

Ф6 - Цена за минута разговор към географски фиксиран номер в друга фиксирана 

мрежа в РБ, извън предложените безплатни минути, максимален брой точки - 3 т. 

 

Ф6 = 3 х Ф6min   

                               Ф6n 

където, 

Ф6min - най-ниска предложена цена за минута разговор към географски фиксиран 

номер в друга фиксирана мрежа в РБ, извън предложените безплатни минути, в лева без 

ДДС; 

Ф6n - цена за минута разговор към географски фиксиран номер в друга фиксирана 

мрежа в РБ, извън предложените безплатни минути на участника, чието предложение 

се оценява, в лева без ДДС. 

Ако участник е предложил стойност 0 по този показател, той получава максимален 

брой точки. При изчислението на точките на другите участници във формулата се 

използва Ф6 min = 0,000001. 
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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. 

 

Ф7 – Цена за минута разговор към международни фиксирани и мобилни мрежи в 

страните от ЕС, максимален брой точки - 3 т. 

Ф7 =3 х Ф7min  

 Ф7n 

където, 

Ф7min – най-ниска предложена цена за минута разговор към международни фиксирани 

и мобилни мрежи в страните от ЕС, в лева без ДДС; 

Ф7n - цена за минута разговор към международни фиксирани и мобилни мрежи в 

страните от ЕС на участника, чието предложение се оценява, в лева без ДДС. 

Ако участник е предложил стойност 0 по този показател, той получава максимален 

брой точки. При изчислението на точките на другите участници във формулата се 

използва Ф7 min = 0,000001. 

Максималният размер на предложената цена за минута разговор на участника не 

трябва да надвишава 0.40 лв. без ДДС. Участник, който не отговаря на 

изискването, ще бъде отстранен от участие  в процедурата. 

 

Ф8 - Цена за минута разговор към мобилни номера от мрежата на Мобилтел ЕАД 

в РБ, извън предложените безплатни минути, максимален брой точки – 13 т. 

Ф8 = 13 х Ф8min    

                              Ф8n 

където,  

Ф8min – най-ниска предложена цена за минута разговор към мобилни номера от 

мрежата на Мобилтел ЕАД в РБ, извън предложените безплатни минути, в лева без 

ДДС; 

Ф8n - цена за минута разговор към мобилни номера от мрежата на Мобилтел ЕАД в РБ, 

извън предложените безплатни минути на участника, чието предложение се оценява, в 

лева без ДДС.  

Ако участник е предложил стойност 0 по този показател, той получава максимален 

брой точки. При изчислението на точките на другите участници във формулата се 

използва Ф8 min = 0,000001. 

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. 

 

 

Ф9 - Цена за минута разговор към мобилни номера от мрежата на Теленор 

България ЕАД в РБ, извън предложените безплатни минути, максимален брой 

точки -  3 т. 

Ф9 = 3 х Ф9min   

 Ф9n 

където,  

Ф9min – най-ниска предложена цена за минута разговор към мобилни номера от 

мрежата на Теленор България ЕАД в РБ, извън предложените безплатни минути, в лева 

без ДДС; 
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Ф9n - цена за минута разговор към мобилни номера от мрежата на Теленор България 

ЕАД в РБ, извън предложените безплатни минути на участника, чието предложение се 

оценява, в лева без ДДС. 

Ако участник е предложил стойност 0 по този показател, той получава максимален 

брой точки. При изчислението на точките на другите участници във формулата се 

използва Ф9 min = 0,000001. 

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. 

 

Ф10 - Цена за минута разговор към мобилни номера от мрежата на БТК ЕАД в РБ, 
извън предложените безплатни минути, максимален брой точки - 8 т. 

Ф10 =8 х Ф10min   

 Ф10n 

където,  

Ф10min - най-ниска предложена цена за минута разговор към мобилни номера от 

мрежата на БТК ЕАД в РБ, извън предложените безплатни минути, в лева без ДДС; 

Ф10n - цена за минута разговор към мобилни номера от мрежата на БТК ЕАД в РБ, 

извън предложените безплатни минути на участника, чието предложение се оценява, в 

лева без ДДС. 

Ако участник е предложил стойност 0 по този показател, той получава максимален 

брой точки. При изчислението на точките на другите участници във формулата се 

използва Ф10 min = 0,000001. 

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. 
 

 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

По обособена позиция 2: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез 

мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие, 

включително мобилен интернет и специализирани доставки и услуги, свързани с 

тази дейност” 

 

1. Назначената от Възложителя комисия за разглеждане, оценка и класиране на 

постъпилите предложения извършва по критерия „Ниво на разходите, като се отчита 

разходната ефективност, включително разходите за целия жизнен цикъл“, 

съгласно чл. 70, ал. 2, т. 2 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 

третия знак след десетичната запетая. Цените на дребно за повиквания към други 

национални мобилни мрежи и национални фиксирани мрежи не трябва да бъдат по-

ниски от приложимите цени, определени в акт на компетентен регулаторен орган 
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(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: 

 

ПОКАЗАТЕЛИ И ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ. 

 

 Показателите и тяхната тежест в комплексната оценка са както следва: 

 

Показатели Максимален брой точки 

за показателя 

Относителна тежест 

К1 – Ценови предложения 100 80% 

К2–Допълнителни 

предложения 

100 20% 

 

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА. 

 

К = K1*0,80 + K2*0,20  

 

 

 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ. 

Методиката за определяне на оценката по всеки показател е както следва: 

 

Показател К1 –Ценови предложения,  максимален брой точки – 100 точки. 

Изчислява по следната формула: 

 

К1 = К1.1+К1.2+К1.3+К1.4+К1.5+К1.6+К1.7+К1.8+К1.9,  

където: 

          

Подпоказател Описание Брой 

точки 

К1.1 Обща месечна абонаментна такса  

Общата месечна абонаментна такса, която се оценява, се 

изчислява като: 

Цмат = 280* МАТ Voice sim +50* MAT Data sim 

 

Където 

 280 - общ  брой Voice SIM карти; 

15 
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 МАТ Voice sim - Месечна абонаментна такса на 1 

Voice (гласова ) SIM карта;   

 50 – общ брой Data SIM карти; 

 MAT Data sim - Месечна абонаментна такса на 1 

Data (за данни) SIM карта. 

К1.2 Цена за минута разговор провеждан от SIM карта,   към 

мобилен номер в мрежата на БТК ЕАД в Р България, 

извън предложените безплатни минути 

15 

К1.3 Цена за минута разговор, провеждан от SIM карта,   към 

мобилен  номер в мрежата на Мобилтел ЕАД в Р 

България, извън предложените безплатни минути 

32 

К1.4 Цена за минута разговор, провеждан от SIM карта, към 

мобилен номер в мрежата на Теленор България ЕАД в Р 

България, извън предложените безплатни минути 

13 

К1.5 Цена за минута разговор, провеждан от гласова SIM 

карта,  към географски фиксиран номер във всички 

фиксирани мрежи в Р България, извън предложените 

безплатни минути 

5 

К1.6 Цена на минута за международен разговор с фиксирани и 

мобилни мрежи за страни от ЕС 

5 

К1.7 Цена за 1 брой SMS към национални мобилни мрежи, 

над предложените безплатни 

5 

 

К1.8 Цена за минута  входящ разговор в роуминг в страните 

от ЕС 

5 

К1.9 Цена за минута  изходящ разговор в роуминг в страните 

от ЕС 

5 

 

 

Показател К1.1– Обща месечна абонаментна такса, максимален брой точки – 15 точки. 

 

Този показател се получава по следната формула: 

 

К1.1 = 15 х Цмат min   

                    Цмат/n 

където, 

Цмат min  - най-ниска предложена обща месечна абонаментна такса, в лева без ДДС; 

Цмат/n – обща месечна абонаментна такса на участника, чието предложение се оценява, 

в лева без ДДС. 

 

Ако участник е предложил стойност 0 по този показател, той получава максимален 

брой точки. При изчислението на точките на другите участници във формулата се 

използва Цмат min = 0,00001. 

 

К1.2 - Цена за минута разговор провеждан от SIM карта,   към мобилен номер в 

мрежата на БТК ЕАД в Р България, извън предложените безплатни минути, максимален 

брой точки - 15 т. 

 

К1.2 = 15х К1.2 min   
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                   K1.2/n 

където,  

К1.2 min   – най-ниска предложена цена за минута разговор, в лева без ДДС; 

K1.2/n - цена за минута разговор на участника, чието предложение се оценява, в лева 

без ДДС. 

 

Ако участник е предложил стойност 0 по този показател, той получава максимален 

брой точки. При изчислението на точките на другите участници във формулата се 

използва K1.2 min = 0,00001. 

 

 

K1.3 - Цена за минута разговор, провеждан от SIM карта, към мобилен номер в мрежата 

на Мобилтел ЕАД в Р България, извън предложените безплатни минути, максимален 

брой точки - 32 т. 

 

K1.3 =32 х K1.3 min   

                   K1.3 /n 

където, 

K1.3 min - най-ниска предложена цена за минута разговор, в лева без ДДС; 

K1.3 /n - цена за минута разговор на участника, чието предложение се оценява, в лева 

без ДДС. 

 

Ако участник е предложил стойност 0 по този показател, той получава максимален 

брой точки. При изчислението на точките на другите участници във формулата се 

използва K1.3  min = 0,00001. 

 

К1.4 - Цена за минута разговор, провеждан от SIM карта, към мобилен номер в мрежата 

на Теленор България ЕАД в Р България, извън предложените безплатни минути, 

максимален брой точки - 13 т. 

 

К1.4  = 13 х К1.4 min   

                     К1.4 /n 

където, 

К1.4 min – най-ниска предложена цена за минута разговори, в лева без ДДС; 

К1.4 /n - цена за минута разговор на участника, чието предложение се оценява, в лева 

без ДДС. 

 

Ако участник е предложил стойност 0 по този показател, той получава максимален 

брой точки. При изчислението на точките на другите участници във формулата се 

използва К1.4 min = 0,00001. 

 

К1.5 - Цена за минута разговор, провеждан от гласова SIM карта,  към географски 

фиксиран номер във всички фиксирани мрежи в Р България, извън предложените 

безплатни минути, максимален брой точки – 5 т. 

 

К1.5  = 5 х К1.5 min   

                   К1.5 /n 

където, 

К1.5 min - най-ниска предложена цена за минута разговор, в лева без ДДС; 
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К1.5 /n - цена за минута разговор на участника, чието предложение се оценява, в лева 

без ДДС. 

Ако участник е предложил стойност 0 по този показател, той получава максимален 

брой точки. При изчислението на точките на другите участници във формулата се 

използва К1.5  min = 0,00001. 

 

К1.6 - Цена на минута за международен разговор с фиксирани и мобилни мрежи за 

страни от ЕС, максимален брой точки – 5 т. 

 

К1.6  = 5 х К1.6 min   

                   К1.6 /n 

където, 

К1.6 min - най-ниска предложена цена за минута разговор, в лева без ДДС; 

К1.6 /n - цена за минута разговор на участника, чието предложение се оценява, в лева 

без ДДС. 

 

Ако участник е предложил стойност 0 по този показател, той получава максимален 

брой точки. При изчислението на точките на другите участници във формулата се 

използва К1.6  min = 0,00001. 

 

 

К1.7 - Цена за 1 брой SMS към национални мобилни мрежи, над предложените 

безплатни, максимален брой точки – 5 т. 

 

К1.7  = 5 х К1.7 min   

                   К1.7 /n 

където, 

К1.7 min - най-ниска предложена цена за минута разговор, в лева без ДДС; 

К1.7 /n - цена за минута разговор на участника, чието предложение се оценява, в лева 

без ДДС. 

 

Ако участник е предложил стойност 0 по този показател, той получава максимален 

брой точки. При изчислението на точките на другите участници във формулата се 

използва К1.7  min = 0,00001. 

 

 

К1.8 –Цена за минута  входящ разговор в роуминг в страните от ЕС, максимален брой 

точки - 5 т. 

 

К1.8  = 5 х К1.8 min  

                   К1.8 /n 

където, 

К1.8 min – най-ниска предложена цена за минута разговор, в лева без ДДС; 

К1.8 /n - цена за минута разговор на участника, чието предложение се оценява, в лева 

без ДДС. 

 

Ако участник е предложил стойност 0 по този показател, той получава максимален 

брой точки. При изчислението на точките на другите участници във формулата се 

използва К1.8  min = 0,00001. 
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К1.9 – Цена за минута  изходящ разговор в роуминг в страните от ЕС, максимален брой 

точки - 5 т. 

 

К1.9  =5х К1.9 min  

                 К1.9 /n 

където, 

К1.9 min – най-ниска предложена цена за минута разговор, в лева без ДДС; 

К1.9 n - цена за минута разговор на участника, чието предложение се оценява, в лева 

без ДДС. 

 

Ако участник е предложил стойност 0 по този показател, той получава максимален 

брой точки. При изчислението на точките на другите участници във формулата се 

използва К1.9  min = 0,00001. 

 

 

 

 

Показател К2 – Допълнителни предложения,  максимален брой точки – 100 точки. 

Изчислява по следната формула: 

 

К2 = К2.1+К2.2+К2.3,  

където: 

 

Подпоказател Описание Брой 

точки 

К2.1 Предложени безплатни минути за разговори към всички 

национални оператори, провеждани от една voice SIM 

карта месечно 

60 

К2.2 Брой MB за мобилен Интернет на максимална скорост за 

всяка data SIM карта за един месец, включени в 

месечната такса 

20 

К2.3 Брой MB за мобилен Интернет на максимална скорост за 

всяка voice SIM карта за един месец, включени в 

месечната такса 

20 

 

К2.1 – Предложени безплатни минути за разговори към всички национални оператори, 

провеждани от една гласова SIM карта месечно, максимален брой точки - 60 т.  

 

Ще се оценява брой предложени безплатни минути за разговори към всички 

национални оператори, провеждани от една гласова SIM карта месечно.  

 

К2.1 = 60 х  K2.1/n_ 

                     K2.1mах 

Където: 

K2.1/n – брой предложени безплатни минути към всички национални фиксирани и 

мобилни оператори от участника, чието предложение се оценява; 
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K2.1mах – най - голям брой предложени безплатни минути към всички национални 

фиксирани и мобилни  оператори. 

 

Безплатните минути следва да бъдат месечно/карта, извън корпоративна група. 

Максималният брой, който ще се оценява е 44640 месечно/карта.  

 

експерт  

К2.2 – Брой MB за мобилен Интернет на максимална скорост за всяка data SIM карта за 

един месец, включени в месечната такса, максимален брой точки - 20 т.  

 

в К2.2 = 20 х  K2.2/n_ 

                        K2.2mах 

Където: 

K2.2/n – брой предложени MB от участника, чието предложение се оценява; 

K2.2mах – най - голям брой предложени MB. 

 

Максималният брой MB, който ще се оценява е 20 000 MB. 

 

К2.3 – Брой MB за мобилен Интернет на максимална скорост за всяка voice SIM карта 

за един месец, включени в месечната такса, максимален брой точки - 20 т. . 

 

в К2.3 = 20 х  K2.3/n_ 

                        K2.3mах 

 

Където: 

K2.3/n – брой предложени MB от участника, чието предложение се оценява; 

K2.3mах – най - голям брой предложени MB. 

 

Максималният брой MB, който ще се оценява е 10 000 MB. 

 

 

Комисията, назначена от Възложителя, ще оценява съответствието на всяка оферта по 

всеки показател с предварително обявените изисквания. На първо място ще бъде 

класирана офертата, получила най-голяма стойност на комплексната оценка. 
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Таблица 1 

Телефонни централи 

№ 
Географски 

номер 
Вид на услугата 

Адрес 

1 0280 051 ISDN PRA, DDI 1113 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 125  

2 0281 671 ISDN PRA, DDI 1164 ГР. СОФИЯ БУЛ. ДРАГАН ЦАНКОВ 8 

3 0293 082 ISDN PRA, DDI 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 

4 0281 612 ISDN PRA, DDI 1164 ГР. СОФИЯ УЛ. ДЖЕЙМС БАУЧЪР 1 

5 029 715 520 ISDN BRA, DDI 1113 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 125 БЛ.1 ЕТ. 5 

6 029 716 395 ISDN BRA, DDI 1574 ГР. СОФИЯ БУЛ. ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД 69-А 

7 029 716 440 ISDN BRA, DDI 1574 ГР. СОФИЯ БУЛ. ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД 69-А 

8 029 716 465 ISDN BRA, DDI 1574 ГР. СОФИЯ БУЛ. ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД 69-А 

9 029 716 470 ISDN BRA, DDI 1574 ГР. СОФИЯ БУЛ. ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД 69-А 

10 028 578 140 ISDN BRA, DDI 1619 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР БОРИС III 224 

11 028 578 145 ISDN BRA, DDI 1619 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР БОРИС III 224 

12 029 555 040 ISDN BRA, DDI 1619 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР БОРИС III 224 

13 029 555 065 ISDN BRA, DDI 1619 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР БОРИС III 224 

 

Таблица 2 

Преки телефонни постове  

 Географски 

номер 

Вид на 

услугата Адрес 

1.  057 972 058 POTS 9600 ГР. БАЛЧИК  КЗ. ДВОРЕЦА 

2.  057 972 338 POTS 9600 ГР. БАЛЧИК  КЗ. ДВОРЕЦА 

3.  057 976 197 POTS 9600 ГР. БАЛЧИК  КЗ. ДВОРЕЦА 

4.  029 625 310 POTS ГР. СОФИЯ БУЛ. ДЖЕЙМС БАУЧЪР 1  

5.  029 625 643 POTS ГР. СОФИЯ УЛ. Д-Р МАРИН РУСЕВ 4 

6.  028 704 293 POTS ГР. СОФИЯ УЛ. КОСТА ЛУЛЧЕВ 27 

7.  028 705 287 POTS ГР. СОФИЯ УЛ. КОСТА ЛУЛЧЕВ 27 

8.  028 705 328 POTS ГР. СОФИЯ УЛ. КОСТА ЛУЛЧЕВ 27 

9.  028 705 358 POTS ГР. СОФИЯ УЛ. КОСТА ЛУЛЧЕВ 27 

10.  028 708 467 POTS ГР. СОФИЯ УЛ. КОСТА ЛУЛЧЕВ 27 

11.  028 710 047 POTS 1111 ГР. СОФИЯ УЛ. КОСТА ЛУЛЧЕВ 41 

12.  028 710 069 POTS 1111 ГР. СОФИЯ УЛ. КОСТА ЛУЛЧЕВ 41 

13.  028 720 529 POTS 1111 ГР. СОФИЯ УЛ. КОСТА ЛУЛЧЕВ 41 

14.  028 720 639 POTS 1111 ГР. СОФИЯ УЛ. КОСТА ЛУЛЧЕВ 41 

15.  028 720 733 POTS 1111 ГР. СОФИЯ УЛ. КОСТА ЛУЛЧЕВ 41 

16.  028 720 837 POTS 1111 ГР. СОФИЯ УЛ. КОСТА ЛУЛЧЕВ 41 

17.  028 720 921 POTS 1111 ГР. СОФИЯ УЛ. КОСТА ЛУЛЧЕВ 41 
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18.  028 722 041 POTS 1111 ГР. СОФИЯ УЛ. КОСТА ЛУЛЧЕВ 41 

19.  028 722 405 POTS 1111 ГР. СОФИЯ УЛ. КОСТА ЛУЛЧЕВ 41 

20.  028 723 481 POTS 1111 ГР. СОФИЯ УЛ. КОСТА ЛУЛЧЕВ 41 

21.  028 723 482 POTS 1111 ГР. СОФИЯ УЛ. КОСТА ЛУЛЧЕВ 41 

22.  028 723 748 POTS 1111 ГР. СОФИЯ УЛ. КОСТА ЛУЛЧЕВ 41 

23.  028 723 848 POTS 1111 ГР. СОФИЯ УЛ. КОСТА ЛУЛЧЕВ 41 

24.  028 723 877 POTS 1111 ГР. СОФИЯ УЛ. КОСТА ЛУЛЧЕВ 41 

25.  029 710 171 POTS 1111 ГР. СОФИЯ УЛ. КОСТА ЛУЛЧЕВ 27  

26.  029 714 947 POTS 1111 ГР. СОФИЯ УЛ. КОСТА ЛУЛЧЕВ 27  

27.  029 714 965 POTS 1111 ГР. СОФИЯ УЛ. КОСТА ЛУЛЧЕВ 27  

28.  029 717 004 POTS 1111 ГР. СОФИЯ УЛ. КОСТА ЛУЛЧЕВ 27  

29.  029 717 008 POTS 1111 ГР. СОФИЯ УЛ. КОСТА ЛУЛЧЕВ 27  

30.  029 717 162 POTS 1111 ГР. СОФИЯ УЛ. КОСТА ЛУЛЧЕВ 27  

31.  029 717 163 POTS 1111 ГР. СОФИЯ УЛ. КОСТА ЛУЛЧЕВ 27  

32.  029 717 164 POTS 1111 ГР. СОФИЯ УЛ. КОСТА ЛУЛЧЕВ 27  

33.  029 717 165 POTS 1111 ГР. СОФИЯ УЛ. КОСТА ЛУЛЧЕВ 27  

34.  029 717 166 POTS 1111 ГР. СОФИЯ УЛ. КОСТА ЛУЛЧЕВ 27  

35.  029 719 586 POTS 1111 ГР. СОФИЯ УЛ. КОСТА ЛУЛЧЕВ 27  

36.  071 252 249 POTS 2020 С. ГОВЕДАРЦИ, БАЗА СУ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

37.  055 036 154 POTS 8290 ГР. ПРИМОРСКО СТРАНДЖА С. КИТЕН БЛ.20 

38.  055 036 617 POTS 8290 ГР. ПРИМОРСКО СТРАНДЖА С. КИТЕН БЛ.20 

39.  055 036 917 POTS 8290 ГР. ПРИМОРСКО СТРАНДЖА С. КИТЕН БЛ.20 

40.  055 042 481 POTS 8142 С. ЧЕРНОМОРЕЦ БАЗА СУ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

41.  055 042 514 POTS 8142 С. ЧЕРНОМОРЕЦ БАЗА СУ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

42.  061 517 586 POTS 5070 ГР. ЕЛЕНА УЛ. ЙЕР.ЙОСИФ БРАДАТИ 13 

43.  
055 468 368 POTS 

8240 ГР. НЕСЕБЪР, К.К. СЛЪНЧЕВ БРЯГ , БАЗА СУ 

„КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

44.  028 223 019 POTS 1303 ГР. СОФИЯ УЛ. НАЙЧО ЦАНОВ 79 

45.  028 293 782 POTS 1303 ГР. СОФИЯ УЛ. НАЙЧО ЦАНОВ 79 

46.  028 293 783 POTS 1303 ГР. СОФИЯ УЛ. НАЙЧО ЦАНОВ 79 

47.  028 293 785 POTS 1303 ГР. СОФИЯ УЛ. НАЙЧО ЦАНОВ 79 

48.  028 462 109 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 

49.  028 462 185 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 

50.  028 463 453 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 

51.  028 463 468 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 БЛ.СТ.234 

52.  028 463 489 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 БЛ.СТ.234 

53.  028 463 546 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 

54.  028 464 085 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 
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55.  028 464 168 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 БЛ.СТ.234 

56.  028 464 210 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 

57.  028 465 018 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 

58.  028 465 027 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 

59.  028 465 038 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15  

60.  028 465 039 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 

61.  028 465 089 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 

62.  028 465 139 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 

63.  028 465 143 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 

64.  028 465 173 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 

65.  028 466 171 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 

66.  028 467 057 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 

67.  028 467 138 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 

68.  028 467 147 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 

69.  028 467 170 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 

70.  028 467 186 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 

71.  028 467 289 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 

72.  028 467 429 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 

73.  028 467 584 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 

74.  028 468 159 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 

75.  028 468 290 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 

76.  028 468 303 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 

77.  028 563 066 POTS 1618 ГР. СОФИЯ УЛ. СИМЕОН РАДЕВ 71  

78.  028 564 982 POTS 1618 ГР. СОФИЯ УЛ. ПРОФ.ИВ.ДУЙЧЕВ 18  

79.  028 628 077 POTS 1164 ГР. СОФИЯ БУЛ. ДЖЕЙМС БАУЧЪР 5 

80.  028 654 686 POTS 1164 ГР. СОФИЯ БУЛ. ДРАГАН ЦАНКОВ 8  

81.  028 654 898 POTS 1164 ГР. СОФИЯ БУЛ. ДРАГАН ЦАНКОВ 8  

82.  028 656 362 POTS 1164 ГР. СОФИЯ БУЛ. ДРАГАН ЦАНКОВ 8  

83.  028 656 413 POTS 1164 ГР. СОФИЯ БУЛ. ДРАГАН ЦАНКОВ 8  

84.  028 656 574 POTS 1164 ГР. СОФИЯ БУЛ. ДРАГАН ЦАНКОВ 8  

85.  028 656 611 POTS 1164 ГР. СОФИЯ БУЛ. ДРАГАН ЦАНКОВ 8  

86.  028 656 641 POTS 1164 ГР. СОФИЯ БУЛ. ДРАГАН ЦАНКОВ 8  

87.  028 656 678 POTS 1164 ГР. СОФИЯ БУЛ. ДРАГАН ЦАНКОВ 8  

88.  028 656 901 POTS 1164 ГР. СОФИЯ БУЛ. ДРАГАН ЦАНКОВ 8  

89.  028 656 921 POTS 1164 ГР. СОФИЯ БУЛ. ДРАГАН ЦАНКОВ 8  

90.  028 658 357 POTS 1164 ГР. СОФИЯ БУЛ. ДРАГАН ЦАНКОВ 8  

91.  028 662 049 POTS 1164 ГР. СОФИЯ БУЛ. ДРАГАН ЦАНКОВ 8  
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92.  028 668 084 POTS 1164 ГР. СОФИЯ БУЛ. ДРАГАН ЦАНКОВ 8  

93.  028 668 717 POTS 1164 ГР. СОФИЯ БУЛ. ДРАГАН ЦАНКОВ 8  

94.  028 668 719 POTS 1164 ГР. СОФИЯ БУЛ. ДРАГАН ЦАНКОВ 8  

95.  028 681 378 POTS 1407 ГР. СОФИЯ УЛ. 478-МА 2 БЛ.ВИНЗАВОДА 

96.  028 687 140 POTS 1000 ГР. СОФИЯ УЛ. КОЗЯК 1, БЛ. БОЛНИЦА ЛОЗЕНЕЦ 

97.  028 688 059 POTS 1126 ГР. СОФИЯ УЛ. ГАЛИЧИЦА 35 

98.  028 701 193 POTS 1113 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 125 

99.  028 702 749 POTS 1000 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ БЛ.З ет.1 

100.  028 704 236 POTS 1113 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 125 ВХ. 1 

101.  028 704 248 POTS 113 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 125 БЛ.6 

102.  028 705 276 POTS 1113 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 125 БЛ.4 

103.  028 705 376 POTS 1113 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 125 БЛ.1 

104.  028 706 073 POTS 1113 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 125 ВХ. 1 

105.  028 706 260 POTS 1113 ГР. СОФИЯ Ж.К. ЯВОРОВ БЛ.4 

106.  028 706 326 POTS 1113 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 125 ВХ. 1 

107.  028 709 058 POTS 1113 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 125 БЛ.1 

108.  028 713 642 POTS 1113 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 125 БЛ.6 

109.  028 716 762 POTS 1113 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 125 БЛ.6 

110.  028 720 561 POTS 1111 ГР. СОФИЯ БУЛ. ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД 55-А 

111.  028 720 893 POTS 1574 ГР. СОФИЯ БУЛ. ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД 69  

112.  028 722 095 POTS 1111 ГР. СОФИЯ БУЛ. ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД 55-А 

113.  028 722 171 POTS 1111 ГР. СОФИЯ БУЛ. ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД 55А  

114.  028 722 321 POTS 1111 ГР. СОФИЯ БУЛ. ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД 55-А 

115.  028 723 927 POTS 1113 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 125 БЛ.6 

116.  028 736 162 POTS 1113 ГР. СОФИЯ БУЛ. ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД 69 

117.  028 738 019 POTS 1113 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 125 БЛ.З 

118.  028 738 123 POTS 1113 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 125 БЛ.З 

119.  028 738 310 POTS 1113 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 125 БЛ.З 

120.  028 739 796 POTS 1113 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ БЛ.4  

121.  028 739 806 POTS 1113 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 125 БЛ.З 

122.  028 739 890 POTS 1113 ГР. СОФИЯ БУЛ. ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД 69 

123.  028 739 941 POTS 1113 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 125 БЛ.З 

124.  029 433 818 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15  

125.  029 434 319 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15  

126.  029 434 447 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15  

127.  029 434 806 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 

128.  029 441 229 POTS 1504  ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 
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129.  029 442 217 POTS 1505  ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15  

130.  029 442 735 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 

131.  029 442 749 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 

132.  029 443 293 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15  

133.  029 443 316 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15  

134.  029 443 352 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15  

135.  029 443 517 POTS 1000 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15  

136.  029 443 632 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 

137.  029 443 656 POTS 1000 ГР. СОФИЯ УЛ. СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 2 

138.  029 443 719 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 20  

139.  029 446 296 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15  

140.  029 446 423 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15  

141.  029 446 487 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15  

142.  029 460 115 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15  

143.  029 460 255 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15  

144.  029 461 075 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 

145.  029 461 815 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15  

146.  029 463 001 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 

147.  029 463 022 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15  

148.  029 463 093 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 

149.  029 463 189 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 

150.  029 463 213 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15  

151.  029 541 106 POTS 1463 ГР. СОФИЯ УЛ. ЦАР АСЕН 44 ВХ. Б ЕТ. 5 АП. 20 

152.  029 543 385 POTS 1463 ГР. СОФИЯ УЛ. ЦАР АСЕН 44 ВХ. Б ЕТ. 5 АП. 20 

153.  029 554 547 POTS 1618 ГР. СОФИЯ УЛ. ПРОФ.ИВ.ДУЙЧЕВ 18  

154.  029 571 783 POTS 1000 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР БОРИС III 224 

155.  029 632 893 POTS 1164 ГР. СОФИЯ БУЛ. ДЖЕЙМС БАУЧЪР 5  

156.  029 633 679 POTS 1164 ГР. СОФИЯ БУЛ. ДЖЕЙМС БАУЧЪР 5  

157.  029 681 916 POTS 1734 ГР. СОФИЯ Ж.К. СТУДЕНТСКИ ГРАД БЛ.БЛ.55 

158.  029 710 017 POTS 1574 ГР. СОФИЯ БУЛ. ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД 69-А 

159.  029 710 188 POTS 1113 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 125 БЛ.4 

160.  029 712 144 POTS 1113 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 125 БЛ.6 

161.  029 712 419 POTS 1113 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 125 БЛ.4 

162.  029 712 985 POTS 1113 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 125 БЛ.6 

163.  029 713 748 POTS 1113 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 125 БЛ.6 

164.  029 715 184 POTS 1113 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 125 БЛ.4 

165.  029 733 842 POTS 1113 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 125 БЛ.4 
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166.  029 781 761 POTS 1582 ГР. СОФИЯ Ж.К. ДРУЖБА 2 БЛ.262 ВХ. Б АП. 

167.  029 790 615 POTS 1582 ГР. СОФИЯ Ж.К. ДРУЖБА 2 БЛ.258 ВХ. Б АП. 75 

168.  029 802 040 POTS 1000 ГР. СОФИЯ УЛ. МОСКОВСКА 49, ФЖМК 

169.  029 804 357 POTS 1303 ГР. СОФИЯ ЦИЕК УЛ. НИШКА ЕТ.1 

170.  029 807 902 POTS 1000 ГР. СОФИЯ УЛ. МОСКОВСКА 49 АП. 23 

171.  029 807 972 POTS 1000 ГР. СОФИЯ УЛ. МОСКОВСКА 49 АП. 30 

172.  029 808 589 POTS 1000 ГР. СОФИЯ УЛ. МОСКОВСКА 49 АП. 31 

173.  029 809 354 POTS 1000 ГР. СОФИЯ УЛ. МОСКОВСКА 49 АП. 54 

174.  029 811 220  POTS 1000 ГР. СОФИЯ УЛ. МОСКОВСКА 49 

175.  029 814 986 POTS 1000 ГР. СОФИЯ УЛ. МОСКОВСКА 49 

176.  029 815 219 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 

177.  029 819 409 POTS 1000 ГР. СОФИЯ УЛ. МОСКОВСКА 49 АП. 23 

178.  029 861 183 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 

179.  029 861 597 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 

180.  029 861 607 POTS 1000 ГР. СОФИЯ УЛ. МОСКОВСКА 49 

181.  029 861 680 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 

182.  029 861 724 POTS 1000 ГР. СОФИЯ УЛ. МОСКОВСКА 49 

183.  029 870 364 POTS 1000 ГР. СОФИЯ УЛ. МОСКОВСКА 49 

184.  029 871 045 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 

185.  029 871 046 POTS 1000 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 

186.  029 871 068 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 

187.  029 872 525 POTS 1000 ГР. СОФИЯ БУЛ. ВИТОША 1 

188.  029 873 488 POTS 1000 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 

189.  029 873 520 POTS 1000 ГР. СОФИЯ УЛ. МОСКОВСКА 49 

190.  029 873 596 POTS 1000 ГР. СОФИЯ УЛ. МОСКОВСКА 49 

191.  029 873 634 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 

192.  029 873 912 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 

193.  029 873 996 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 

194.  029 875 348 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 

195.  029 876 292 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 

196.  029 876 316 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 

197.  029 876 952 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 

198.  029 877 751 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 

199.  029 879 148 POTS 1000 ГР. СОФИЯ УЛ. МОСКОВСКА 49 

200.  029 879 924 POTS 1504 ГР. СОФИЯ УЛ. ШИПКА 6 

201.  029 881 074 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 

202.  029 881 441 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 
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203.  029 881 797 POTS 1000 ГР. СОФИЯ УЛ. МОСКОВСКА 49 

204.  029 882 271 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 

205.  029 883 138 POTS 1000 ГР. СОФИЯ ПЛ. СВ.НЕДЕЛЯ 19 

206.  029 883 950 POTS 1000 ГР. СОФИЯ ПЛ. СВ.НЕДЕЛЯ 19 

207.  029 884 043 POTS 1000 ГР. СОФИЯ УЛ. ГУРКО 6 ЕТ. 2 

208.  029 890 115 POTS 1000 ГР. СОФИЯ ПЛ. СВ.НЕДЕЛЯ 19 

209.  029 894 563 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15  

210.  029 899 563 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 

211.  059 066 054 POTS 8279 С. СИНЕМОРЕЦ УЛ. ЛИПИТЕ I БЛ.1 АП. 1 

212.  029 712 485 POTS 1000 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАРИГР.ШОСЕ 125 БЛ.2  

213.  028 570 263 POTS 1619 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР БОРИС III 220  

214.  052 361 940 POTS 9006 ГР. ВАРНА  К.К. СВ.КОНСТ.И ЕЛЕНА БОТ.ГРАДИНА 

215.  052 361 941 POTS 9006 ГР. ВАРНА  К.К. СВ.КОНСТ.И ЕЛЕНА БОТ.ГРАДИНА 

216.  052 361 942 POTS 9006 ГР. ВАРНА  К.К. СВ.КОНСТ.И ЕЛЕНА БОТ.ГРАДИНА 

217.  052 361 946 POTS 9006 ГР. ВАРНА  К.К. СВ.КОНСТ.И ЕЛЕНА БОТ.ГРАДИНА 

218.  052 361 947 POTS 9006 ГР. ВАРНА  К.К. СВ.КОНСТ.И ЕЛЕНА БОТ.ГРАДИНА 

219.  028 622 273 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 

220.  028 622 373 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 

221.  028 623 452 POTS 1164 ГР. СОФИЯ БУЛ. ДЖЕЙМС БАУЧЪР 5 

222.  028 623 483 POTS 1164 ГР. СОФИЯ БУЛ. ДЖЕЙМС БАУЧЪР 5 

223.  028 623 552 POTS 1164 ГР. СОФИЯ БУЛ. ДЖЕЙМС БАУЧЪР 5 

224.  028 627 654 POTS 1164 ГР. СОФИЯ БУЛ. ДЖЕЙМС БАУЧЪР 5 

225.  028 628 177 POTS 1164 ГР. СОФИЯ БУЛ. ДЖЕЙМС БАУЧЪР 5 

226.  028 656 157 POTS 1164 ГР. СОФИЯ БУЛ. ДЖЕЙМС БАУЧЪР 5 

227.  028 657 002 POTS 1164 ГР. СОФИЯ БУЛ. ДЖЕЙМС БАУЧЪР 5 

228.  028 657 111 POTS 1164 ГР. СОФИЯ БУЛ. ДЖЕЙМС БАУЧЪР 5 

229.  028 687 180 POTS 1164 ГР. СОФИЯ БУЛ. ДЖЕЙМС БАУЧЪР 5 

230.  028 687 422 POTS 1164 ГР. СОФИЯ БУЛ. ДЖЕЙМС БАУЧЪР 5 

231.  029 631 338 POTS 1164 ГР. СОФИЯ БУЛ. ДЖЕЙМС БАУЧЪР 5 

232.  029 633 028 POTS 1164 ГР. СОФИЯ БУЛ. ДЖЕЙМС БАУЧЪР 5 

233.  029 710 400 POTS 1113 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 125 бл.2 

234.  029 713 509 POTS 1113 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 125 БЛ.2 

235.  029 713 543 POTS 1113 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 125 БЛ.2 

236.  028 622 546 POTS 1407 ГР. СОФИЯ БУЛ. ДЖЕЙМС БАУЧЪР 1 

237.  028 623 091 POTS 1164 ГР. СОФИЯ БУЛ. ДЖЕЙМС БАУЧЪР 5 

238.  028 628 081 POTS 1164 ГР. СОФИЯ БУЛ. ДЖЕЙМС БАУЧЪР 1  

239.  028 662 324 POTS 1504 ГР. СОФИЯ БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 
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240.  028 687 009 POTS 1164 ГР. СОФИЯ БУЛ. ДЖЕЙМС БАУЧЪР 5 

241.  028 687 403 POTS 1164 ГР. СОФИЯ БУЛ. ДЖЕЙМС БАУЧЪР 5  

242.  028 688 176 POTS 1164 ГР. СОФИЯ БУЛ. ДЖЕЙМС БАУЧЪР 5  

243.  028 688 813 POTS 1126 ГР. СОФИЯ УЛ. ГАЛИЧИЦА 35 

244.  029 622 891 POTS 1407 ГР. СОФИЯ БУЛ. ДЖЕЙМС БАУЧЪР 5 А  

245.  029 623 157 POTS 1407 ГР. СОФИЯ БУЛ. ДЖЕЙМС БАУЧЪР 5 А 

246.  029 624 951 POTS 1164 ГР. СОФИЯ БУЛ. ДЖЕЙМС БАУЧЪР 5 

247.  029 624 967 POTS 1164 ГР. СОФИЯ БУЛ. ДЖЕЙМС БАУЧЪР 1 

248.  029 624 986 POTS 1164 ГР. СОФИЯ БУЛ. ДЖЕЙМС БАУЧЪР 1 

249.  029 625 276 POTS 1164 ГР. СОФИЯ БУЛ. ДЖЕЙМС БАУЧЪР 5 

250.  028 622 336 POTS 1164 ГР. СОФИЯ БУЛ. ДЖЕЙМС БАУЧЪР 1 

251.  028 629 49 POTS 1164 ГР. СОФИЯ БУЛ. ДЖЕЙМС БАУЧЪР 1 

252.  029 622 261 POTS 1700 ГР. СОФИЯ БУЛ. СИМЕОНОВСКО ШОСЕ 95В 

253.  029 625 438 POTS 1407 ГР. СОФИЯ БУЛ. ДЖЕЙМС БАУЧЪР 1 

254.  028 622 916 POTS 1700 ГР. СОФИЯ Ж.К. СТУДЕНТСКИ ГРАД БЛ.42Б 

255.  028 628 879 POTS 1700 ГР. СОФИЯ Ж.К. СТУДЕНТСКИ ГРАД БЛ.СТОЛ 4 

256.  028 629 395 POTS 1700 ГР. СОФИЯ Ж.К. СТУДЕНТСКИ ГРАД БЛ.42Б 

257.  028 629 429 POTS 1734 ГР. СОФИЯ Ж.К. СТУДЕНТСКИ ГРАД БЛ.50А 

258.  028 629 431 POTS 1734ГР. СОФИЯ Ж.К. СТУДЕНТСКИ ГРАД БЛ.51 

259.  028 629 531 POTS 1734 ГР. СОФИЯ Ж.К. СТУДЕНТСКИ ГРАД БЛ.51 

260.  028 681 501 POTS 1734 ГР. СОФИЯ Ж.К. СТУДЕНТСКИ ГРАД БЛ.42 ВХ. Б 

261.  028 683 194 POTS 1700 ГР. СОФИЯ Ж.К. СТУДЕНТСКИ ГРАД БЛ.42 ВХ. Б 

262.  028 683 197 POTS 1700 ГР. СОФИЯ Ж.К. СТУДЕНТСКИ ГРАД БЛ.42Б 

263.  028 683 211 POTS 1734 ГР. СОФИЯ Ж.К. СТУДЕНТСКИ ГРАД БЛ.57В 

264.  028 685 228 POTS 1734 ГР. СОФИЯ Ж.К. СТУДЕНТСКИ ГРАД БЛ.52 

265.  028 688 116 POTS 1700 ГР. СОФИЯ Ж.К. СТУДЕНТСКИ ГРАД БЛ.18 

266.  028 689 025 POTS 1700 ГР. СОФИЯ Ж.К. СТУДЕНТСКИ ГРАД БЛ. 17 

267.  028 689 056 POTS 1700 ГР. СОФИЯ Ж.К. СТУДЕНТСКИ ГРАД БЛ.55А 

268.  028 689 106 POTS 1700 ГР. СОФИЯ Ж.К. СТУДЕНТСКИ ГРАД БЛ.42Б 

269.  028 689 274 POTS 1700 ГР. СОФИЯ Ж.К. СТУДЕНТСКИ ГРАД БЛ.42-Б 

270.  028 689 344 POTS 1700 ГР. СОФИЯ Ж.К. СТУДЕНТСКИ ГРАД БЛ.42-Б 

271.  028 731 311 POTS 1574 ГР. СОФИЯ БУЛ. ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД 55 

272.  029 630 368 POTS 1700 ГР. СОФИЯ Ж.К. СТУДЕНТСКИ ГРАД БЛ.42Б 

273.  
029 632 203 POTS 

1734 ГР. СОФИЯ Ж.К. СТУДЕНТСКИ ГРАД БЛ.50Б-

ПРОПУСК 

274.  
029 632 224 POTS 

1734 ГР. СОФИЯ Ж.К. СТУДЕНТСКИ ГРАД БЛ.50Б-

ПРОПУСК 

275.  029 632 926 POTS 1700 ГР. СОФИЯ Ж.К. СТУДЕНТСКИ ГРАД БЛ.42Б 

276.  029 634 238 POTS 1700 ГР. СОФИЯ Ж.К. СТУДЕНТСКИ ГРАД БЛ.42 Б 
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277.  029 743 806 POTS 1700 ГР. СОФИЯ Ж.К. СТУДЕНТСКИ ГРАД БЛ.8 

278.  029 876 229 POTS 1574 ГР. СОФИЯ УЛ. ШИПКА 16 

 

 

Таблица 3 

Мобилни номера 

№ Мобилен номер 

1 0879140520 

2 0879140521 

3 0879140522 

4 0879140523 

5 0879140524 

6 0879140525 

7 0879140526 

8 0879140527 

9 0879140528 

10 0879140529 

11 0879140530 

12 0879140531 

13 0879140532 

14 0879140533 

15 0879140534 

16 0879140535 

17 0879140536 

18 0879140537 

19 0879140538 

20 0879140539 

21 0879805181 

22 0879805182 

23 0879805183 

24 0879805184 

25 0879805185 

26 0879805186 

27 0879805187 

28 0879805188 

29 0879805189 

30 0879805190 

31 0879805191 

32 0879805192 

33 0879805193 

34 0879805194 
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35 0879805195 

36 0876356692 

37 0876356694 

38 0876356696 

39 0876356697 

40 0876356698 

41 0876416071 

42 0876416099 

43 0876416147 

44 0876416572 

45 0876416654 

46 0876416706 

47 0876416740 

48 0876416813 

49 0876416833 

50 0876416860 

51 0876416906 

52 0876416910 

53 0876416919 

54 0876439522 

55 0876439524 

56 0876439526 

57 0876439602 

58 0876439603 

59 0876439612 

60 0876439613 

61 0876524588 

62 0876783049 

63 0876954229 

64 0877123654 

65 0877140754 

66 0877140963 

67 0877140965 

68 0877140973 

69 0877140976 

70 0877184278 

71 0877187901 

72 0877187902 

73 0877187903 

74 0877187905 

75 0877187914 

76 0877187921 

77 0877187926 
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78 0877187927 

79 0877187928 

80 0877396973 

81 0877891244 

82 0877943948 

83 0877943950 

84 0877943953 

85 0877943954 

86 0877943955 

87 0877945176 

88 0877945180 

89 0877945182 

90 0877978457 

91 0878221236 

92 0878254174 

93 0878254179 

94 0878254180 

95 0878254181 

96 0878254182 

97 0878254183 

98 0878254184 

99 0878254186 

100 0878254187 

101 0878254188 

102 0878254189 

103 0878254190 

104 0878254191 

105 0878254192 

106 0878254193 

107 0878254194 

108 0878254196 

109 0878254197 

110 0878268249 

111 0878268664 

112 0878273930 

113 0878301937 

114 0878312515 

115 0878312545 

116 0878312550 

117 0878312566 

118 0878312612 

119 0878312626 

120 0878336900 
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121 0878367333 

122 0878369330 

123 0878391761 

124 0878391850 

125 0878391851 

126 0878391852 

127 0878391853 

128 0878391854 

129 0878391855 

130 0878391857 

131 0878391858 

132 0878391859 

133 0878391860 

134 0878391861 

135 0878391862 

136 0878391863 

137 0878391864 

138 0878391865 

139 0878391867 

140 0878391868 

141 0878391869 

142 0878391870 

143 0878395049 

144 0878424920 

145 0878426402 

146 0878426606 

147 0878426683 

148 0878427583 

149 0878428275 

150 0878429313 

151 0878429925 

152 0878433452 

153 0878434480 

154 0878434822 

155 0878437462 

156 0878437691 

157 0878437829 

158 0878438055 

159 0878438100 

160 0878438440 

161 0878438491 

162 0878438509 

163 0878438575 
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164 0878438805 

165 0878438868 

166 0878438974 

167 0878439390 

168 0878440260 

169 0878441740 

170 0878462557 

171 0878472070 

172 0878472074 

173 0878472075 

174 0878473126 

175 0878473420 

176 0878474630 

177 0878479569 

178 0878495066 

179 0878520545 

180 0878580051 

181 0878618074 

182 0878664663 

183 0878688504 

184 0878713606 

185 0878713626 

186 0878713637 

187 0878728048 

188 0878754200 

189 0878754201 

190 0878754202 

191 0878754203 

192 0878754204 

193 0878754205 

194 0878754206 

195 0878754208 

196 0878754209 

197 0878754211 

198 0878754212 

199 0878754213 

200 0878754214 

201 0878754215 

202 0878754216 

203 0878754217 

204 0878754218 

205 0878754219 

206 0878754220 
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207 0878754221 

208 0878754222 

209 0878754223 

210 0878754224 

211 0878754225 

212 0878754226 

213 0878754227 

214 0878754228 

215 0878754229 

216 0878754230 

217 0878754231 

218 0878754232 

219 0878754233 

220 0878754234 

221 0878754235 

222 0878754236 

223 0878754237 

224 0878754239 

225 0878754240 

226 0878754241 

227 0878754243 

228 0878754245 

229 0878754246 

230 0878754247 

231 0878754248 

232 0878754249 

233 0878754250 

234 0878754251 

235 0878754400 

236 0878792647 

237 0878818467 

238 0878849820 

239 0878857842 

240 0878870081 

241 0878877941 

242 0878877970 

243 0878918759 

244 0878964125 

245 0878964126 

246 0878964127 

247 0878964128 

248 0879229216 

249 0879229217 
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250 0879346576 

251 0879348752 

252 0879497545 

253 0879497546 

254 0879497547 

255 0879497548 

256 0879497549 

257 0879497550 

258 0879497551 

259 0879497552 

260 0879497553 

261 0879497554 

262 0879497861 

263 0879497862 

264 0879497863 

265 0879497864 

266 0879497865 

267 0879497866 

268 0879497867 

269 0879497868 

270 0879497869 

271 0879497870 

272 0879497871 

273 0879497872 

274 0879497873 

275 0879497874 

276 0879497875 

277 0879570411 

278 0879570418 

279 0879570482 

280 0879570483 

281 0879570518 

282 0879570531 

283 0879570763 

284 0879600127 

285 0879600128 

286 0879600129 

287 0879600130 

288 0879600132 

289 0879600134 

290 0879805101 

291 0879805102 

292 0879805103 
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293 0879805104 

294 0879805105 

295 0879805106 

296 0879805107 

297 0879805108 

298 0879805109 

299 0879805110 

300 0879805111 

301 0879805112 

302 0879805113 

303 0879805114 

304 0879805115 

305 0879805116 

306 0879805117 

307 0879805118 

308 0879805119 

309 0879805120 

310 0879805121 

311 0879805122 

312 0879805123 

313 0879805124 

314 0879805125 

315 0879805126 

316 0879805127 

317 0879805128 

318 0879805129 

319 0879805130 

320 0879805131 

321 0879805132 

322 0879805133 

323 0879805134 

324 0879805135 

325 0879805136 

326 0879805137 

327 0879805138 

328 0879805139 

329 0879805140 

330 0889900606 

 


