
 
 

Утвърждавам: 

 

/П/ 

 

РОСЕН КОЖУХАРОВ 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ПРЕЗИДЕНТА 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 
 

П Р О Т О К О Л 
 

 

 

 

Днес, 26.05.2015 г., комисията, назначена със Заповед № ЛС-11-23/ 

14.05.2015 г., в състав: 

 

Председател: 1М.Т. – директор на дирекция „Финансово, стопанско и 

информационно обслужване” 

Членове:  1. Б.К. – началник отдел „Информационно и комуникационно 

обслужване” на дирекция „Финансово, стопанско и 

информационно обслужване”; 

 2. Р.М. – главен юрисконсулт в дирекция „Правна“, 

 

на основание чл. 101г, ал. 4 от Закона за обществените поръчки и чл. 51, ал. 1 от 

Правилата за възлагане на обществени поръчки в Администрацията на 

президента, утвърдени със Заповед № ЛС-11-17/ 20.04.2015 г. състави настоящия 

протокол за получаването, разглеждането и оценяването на постъпилите оферти 

в отговор на публична покана изх. № 02-03-53/ 30.04.2015 г. за  представяне на 

оферти за възлагане на обществена поръчка за доставка на далекосъобщителни 

услуги чрез обществена далекосъобщителна мрежа по стандарт GSM с 

национално покритие. 

                                                        
1 Основанието за заличаване на информацията е чл. 2, ал. 2, т. 5, предл. 2 от Закона за защита на 
личните данни. 
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I. В отговор на публичната покана e постъпила една оферта с вх. № 02-

03-53(1) от 13.05.2015 г.,  16,22 ч. от оферента “МОБИЛТЕЛ” ЕАД, ЕИК 

131468980. 

Предвид наличието само на една подадена оферта, комисията извърши 

преценка на условията за възлагане на поръчката, при която установи, че 

обществената поръчка може да бъде възложена само на лице, което отговаря на 

общите изисквания по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП, както и на посочените в 

документацията за участие изисквания за упражняване на професионална 

дейност по чл. 49, ал. 2 от ЗОП, а именно да притежава специално разрешение, за 

да може да изпълнява услугата, предмет на поръчката. 

Наред с това, като взе предвид, че критерият за възлагане на поръчката е 

„икономически най-изгодна оферта“, комисията анализира приложението на 

посочената в документацията методика за оценяване на офертите при наличието 

само на една подадена оферта, при което установи: 

По методиката са предвидени ценови и технически показатели, за всеки 

от които, с изключение на техническия показател „Допълнителни преференции“, 

предложенията са с числови стойности и оценяването по тях се извършва спрямо 

референтната най-ниска, респ. най-висока предложена стойност. В конкретния 

случай, при наличието само на една подадена оферта, тя получава максималната 

оценка по съответния показател. 

По технически показател „Допълнителни преференции“ е предвидено да 

се извърши експертна оценка на база сравнителен анализ на предложенията за 

допълнителни бонуси или преференциални условия за възложителя и/или за 

служителите му. По този показател обаче не е предвидена долна граница на 

оценката, която да служи за разграничение между оферта, която подлежи на 

оценяване и оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя. В конкретния случай, при наличието само на една подадена оферта, 

на етапа на оценка на офертите не може да възникне основание за 

преустановяване на по-нататъшното й разглеждане. 

 

С оглед на изложеното и на основание чл. 101г, ал. 1 от ЗОП, чл. 46, ал. 

1 и чл. 49, ал. 8 от Правилата за възлагане на обществени поръчки в 
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Администрацията на президента, утвърдени със Заповед № ЛС-11-17/ 

20.04.2015 г., комисията  

Р Е Ш И : 

1. Офертата на „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД ще бъде отворена и разгледана с цел 

проверка на съответствието й, както и съответствието на оферента с изискванията 

на възложителя, посочени в публичната покана и документацията за участие. 

2. Оферентът ще бъде предложен за изпълнител на обществената 

поръчка, ако той и представената от него оферта отговарят на изискванията на 

възложителя, посочени в публичната покана и документацията за участие 

 

II. На 14.05.2015 г., 14,00 часа,  в сградата на Администрацията на 

Президента на Република България, бул. “Дондуков” 2, се проведе публично 

заседание за отваряне на  офертите, представени за участие в избора на 

изпълнител на обществената поръчка.  

За провеждане на заседанието в обявения с публичната покана ден и час 

се яви упълномощен представител на оферента, съгласно присъствен лист. Не се 

явиха представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица 

с нестопанска цел. 

Комисията констатира, че  офертата е постъпила в запечатан непрозрачен 

плик с ненарушена цялост. Комисията отвори плика с офертата и обяви пред 

присъстващите ценовото предложение, както следва: 

 
 

Икономически показатели 
Цена/предложение 
за услугата за един 

потребител от 
групата на АП с 
вкл. отстъпка в 

лева 
1. Основни услуги без ДДС с ДДС 
1.1. Месечна абонаментна такса 6,67 8,01 
1.2. Цена на минута за разговори в корпоративната група 0,00 0,00 
1.3. Безплатни минути за разговори извън корпоративната група, от тях: 44640 44640 
1.3.1. Безплатни минути в мрежата на Мобилтел за един месец 44640 44640 
1.3.2. Безплатни минути в мрежата на Глобул за един месец 44640 44640 
1.3.3. Безплатни минути в мобилната мрежа на Виваком за един месец 44640 44640 
1.3.4. Безплатни минути към всички фиксирани мрежи в страната за един месец 44640 44640 
1.4. Цена на минута за национални разговори към всички мрежи в страната 0,00 0,00 
1.4.1. Цена на минута за национален разговор към мрежата на Мобилтел 0,00 0,00 
1.4.2. Цена на минута за национален разговор към мрежата на Глобул 0,00 0,00 
1.4.3. Цена на минута за национален разговор към мобилната мрежа на Виваком 0,00 0,00 
1.4.4. Цена на минута за национален разговор към всички фиксирани мрежи в страната 0,00 0,00 
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1.5. Цена на минута за разговори в Роуминг по зони 1,42 1,71 
1.5.1. Цена на минута изходящ разговор в Роуминг за Зона 1  0,59 0,71 
1.5.2. Цена на минута входящ разговор в Роуминг за Зона 1 0,19 0,23 
1.5.3. Цена на минута изходящ разговор в Роуминг за Зона 2 1,79 2,15 
1.5.4. Цена на минута входящ разговор в Роуминг за Зона 2 0,89 1,07 
1.5.5. Цена на минута изходящ разговор в Роуминг за Зона 3 3,79 4,55 
1.5.6. Цена на минута входящ разговор в Роуминг за Зона 3 1,29 1,55 
1.6. Цена на минута за международни разговори по зони 0,00 0,00 
1.6.1. Цена на минута за международен разговор към Зона 1 0,00 0,00 
1.6.2. Цена на минута за международен разговор към Зона 2 0,00 0,00 
1.6.3. Цена на минута за международен разговор към Зона 3 0,00 0,00 
1.7. Цена за 1 брой SMS в корпоративната група 0,00 0,00 
1.8. Цена за 1 брой SMS извън корпоративната група към всички международни 
оператори и оператори в страната 

0,06 0,08 

1.9. Цена за 1 брой SMS  в роуминг по зони 0,49 0,59 
1.9.1. Цена за 1 брой изходящ SMS  в роуминг в Зона 1 0,29 0,35 
1.9.2. Цена за 1 брой входящ SMS  в роуминг в Зона 1 0,00 0,00 
1.9.3. Цена за 1 брой изходящ SMS  в роуминг в Зона 2 0,49 0,59 
1.9.4. Цена за 1 брой входящ SMS  в роуминг в Зона 2 0,00 0,00 
1.9.5. Цена за 1 брой изходящ SMS  в роуминг в Зона 3 0,69 0,83 
1.9.6. Цена за 1 брой входящ SMS  в роуминг в Зона 3 0,00 0,00 
2. Допълнителни услуги   
2.1. Месечна абонаментна такса за услугата Blackberry 0,00 0,00 
2.2. Включено количество данни в месечната такса за Blackberry неогра-

ничено 
неогра-
ничено 

2.3. Месечна абонаментна такса за пренос на данни, включващ неограничено 
количество трафик и устройство тип модем 

8,25 9,90 

2.4. Месечна абонаментна такса за пренос на данни, включващ неограничено 
количество трафик без предоставяне на устройство 

8,25 9,90 

2.5 Включен в месечната такса за пакет данни количество от данни  на максимална 
скорост 

неогра-
ничено 

неогра-
ничено 

2.6 Цена за 100 KB пренос на данни в Роуминг по зони 0,78 0,94 
2.6.1. Цена за 100 КВ пренос на данни в Роуминг за зона 1 0,19 0,23 
2.6.2. Цена за 100 КВ пренос на данни в Роуминг за зона 2 0,89 1,07 
2.6.3. Цена за 100 КВ пренос на данни в Роуминг за зона 3 1,26 1,52 

 

Комисията предложи на присъстващия представител на оферента, но 

същият отказа да подпише техническото и ценовото предложение от офертата. 

 

III. Комисията извърши проверка за наличие на всички изискуеми 

съгласно публичната покана и документацията документи, както и дали същите 

са изготвени и оформени правилно, при която установи, че оферентът 

„МОБИЛТЕЛ“ ЕАД е представил всички необходими документи, съгласно 

публичната покана и документацията и същите са изготвени и оформени 

правилно.  

IV. Комисията пристъпи към подробното разглеждане на всички 

документи, представени от оферента, за съответствието му с обявените с 

публичната покана и документацията условия за участие, а именно общите 
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изисквания по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП, както и изискванията за 

упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 2 от ЗОП. При проверката 

се установи, че съгласно представените документи оферентът „МОБИЛТЕЛ“ 

ЕАД отговаря на обявените с публичната покана и документацията условия за 

участие. 

V. Комисията извърши проверка на офертата по същество дали отговаря 

на предварително обявените с публичната покана и документацията условия и 

изисквания. При проверката се установи, че представената от оферента 

„МОБИЛТЕЛ“ ЕАД оферта отговаря на обявените с публичната покана и 

документацията условия и изисквания, включително на техническите 

спецификации. 

 

Във връзка с установеното и с оглед решението по т. 2 от настоящия 

протокол, комисията  

Р Е Ш И : 

3. Предлага за изпълнител на обществената поръчка за доставка на 

далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна мрежа по 

стандарт GSM с национално покритие да бъде избран оферентът “МОБИЛТЕЛ” 

ЕАД, ЕИК 131468980. 

 

 
 

 
Комисия: 

 
Председател: ____/П/_______ 

/М.Т./ 
 

Членове: 
1. ____/П/_______ 

/Б.К./ 
 

2. _____/П/______ 
/Р.М./ 

 


