ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ НА ВИСОКОСКОРОСТЕН ШИРОКОЛЕНТОВ ДОСТЪП
В БЪЛГАРИЯ ПОСРЕДСТВОМ ИЗГРАЖДАНЕТО НА КРИТИЧНА, ЗАЩИТЕНА, СИГУРНА И
НАДЕЖДНА ОБЩЕСТВЕНА ИКТ ИНФРАСТРУКТУРА”

Проектът се финансира в рамките на схема BG161PO001/2.2-01/2011 „Подкрепа за
развитие

на

критична,

инфраструктура”

с

защитена,

единствен

сигурна

конкретен

и

надеждна

бенефициент

обществена

Изпълнителна

ИКТ

агенция

„Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” (ИА ЕСМИС).
Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е сключен на
24.10.2012 г.
Цел на проекта:
Изграждане на критична, защитена, сигурна и надеждна инфраструктура за
широколентов достъп от следващо поколение за нуждите на електронното управление
и създаване на предпоставки за развитие на широколентовите услуги за гражданите и
бизнеса в необлагодетелствани райони на България.
Финансиране:
Общата стойност на проекта е 39 123 029,84 лв.- 100% БФП
Обхват на проекта:
 Изграждане на оптична свързаност между областните градове и 29 общински
центрове от 19 отдалечени и слабо развити райони на България
 Доставка на технологично оборудване за осигуряване на свързаност на
публичните институции в 29 общински центъра и 24 малки населени места с
единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация
 Ремонт и обновяване на помещения за разполагане на технологичното
оборудване.

Резултати, които ще бъдат постигнати след изпълнение на дейностите:
 изградена инфраструктура за достъп от следващо поколение в 29 общински
центрове и 24 малки населени места:
 860 173 м. оптична свързаност;
 67 бр. центрове, оборудвани и функциониращи като точки на присъствие (Points
of presence).
Целеви територии:
Районите, избрани за интервенция по проекта обхващат обща територия от 7 919 кв.км.
или 7% от територията на страната. Тук живеят 277 765 души, което е 8% от
населението, живеещо извън областните градове и столицата, или 4% от населението на
България. Районите са избрани на базата на предварително проведени проучвания за
разпространението и търсенето на широколентов интернет в България. Изградената
инфраструктура ще свърже общинските центрове на 29 общини с наличната
национална мрежа в областните градове. 24 малки населени места, които попадат по
трасето на предвидената за изграждане инфраструктура от областния град до
общинския център.
Общини за интервенция: Аврен, Кула, Макреш, Чупрене, Роман, Бобов дол, Тетевен,
Угърчин, Ябланица, Брацигово, Ковачевци, Брезово, Раковски, Самуил, Златоград,
Мадан, Неделино, Рудозем , Братя Даскалови, Павел баня, Омуртаг, Минерални бани,
Симеоновград, Стамболово, Венец, Върбица, Мездра, Белоградчик, Димово
Малки населени места: Горна Бешовица, Горна Кремена, Горна Гращица, Таваличево,
Горна Козница, Мала Фуча, Бабино, Сопот, Български извор, Влахово, Подвис,
Равнища, Средногорци, Горно Черковище, Виден, Найденово, Голям дол, Козма
презвитер, Александрово, Константиново, Манастир, Иваново, Конево, Менгишево.
Особености на схемата:
Проектът включва елемент на държавна помощ: финансирането му подлежи на
одобрение от ЕК. В тази връзка проектното предложение е изготвено в съответствие с
„Насоките на Общността относно прилагането на правилата за държавна помощ във
връзка с бързото разгръщане на широколентови мрежи” и е стартирана процедура по
официално уведомяване на ЕК за предвиденото финансиране. Съгласно сключения
договор ИА ЕСМИС няма да получи финансиране преди официално одобрение на

проекта от страна на ЕК. В случай че ЕК постави някакви условия по отношение на
изграждането или експлоатацията на инфраструктурата, тези условия следва да бъдат
изпълнени от страна на ИА ЕСМИС.
След като помощта бъде одобрена от ЕК, ИА ЕСМИС ще възложи изграждането на
инфраструктурата чрез открита процедура по Закона за обществените поръчки. След
изпълнението на строителството поддръжката и експлоатацията на инфраструктурата
ще бъдат възложени на един или двама частни оператори, избрани чрез открита
процедура по ЗОП. Операторите на инфраструктурата ще имат задължение за период от
13 години да осигуряват свързаност на държавните институции в целевите територии
(съгласно предварително представен от ИА ЕСМИС списък на институциите) с
единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация. В замяна
операторите на инфраструктурата ще имат право да продават остатъчния капацитет на
инфраструктурата на оператори на интернет услуги при равни условия за всички,
желаещи да се включат оператори. Операторите на инфраструктурата няма да имат
право да използват инфраструктурата за продажба на интернет услуги на крайни
потребители.
Планирани процедури за обществени поръчки:
Наименование на

Вид договор

Вид процедура

Очаквана

Индикативна

процедура за избор

(услуги,

(открита,огран

стойност без

дата за

на изпълнител

строителство)

ичена и др.)

ДДС

обявяване на

(в лева)
Избор

на

екип

управление

за Услуги

процедурата

Открита

361 920 лв.

Ноември 2012

Открита

297 100 лв.

Март 2013

на съгласно ЗОП

проекта
Избор на изпълнител Услуги
за

обновяване, съгласно ЗОП

преустройство
ремонт

на

помещения

и
техн.

Избор

на

външен Услуги

изпълнител

Открита

150 000 лв.

Декември 2012

Открита

с 31 481 650 лв.

Март 2013*

за съгласно ЗОП

услугата
“Информация

и

публичност

на

проекта”
Избор на изпълнители Строителство
за

проектиране, и доставка на публикация в

изграждане

на оборудване

оптична

съгласно ЗОП

Официалния
вестник на ЕК

инфраструктура,
строителен

надзор,

доставка и инсталация
на оборудване
Избор на оператори за Услуги

Открита

поддържане

публикация в

експлоатация

и съгласно ЗОП
на

с 0.00 лв.

Август 2013*

Официалния

изградената

вестник на ЕК

инфраструктура
Избор на независим Услуги
одитор

Открита

100 000 лв.

Юни 2013

съгласно ЗОП

*Сключването на договора зависи от решението на Европейската комисия за съвместимост на
държавната помощ с Общия пазар.

