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Утвърждавам, 

(П) 
Димитър Стоянов 

Главен секретар на президента 
на Република България          

 
Дата: 19.05.2017 г. 

 
 

П Р О Т О К О Л 
от работата на комисия, назначена със Заповед  № ЛС-11-45/ 16.05.2017 г. на главния 

секретар на президента за разглеждане, оценяване и класиране на офертите, подадени в 
процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с 

предмет: „Доставка на далекосъобщителни услуги чрез обществена 
далекосъобщителна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за нуждите на 

Администрацията на президента на Република България” 
 

На 16.05.2017 г. в 10:00 ч., в сградата на Администрацията на Президента на 
Република България, бул. “Дондуков” 2, комисия, назначена със Заповед № ЛС-11-45/ 
16.05.2017 г., в състав: 
Председател: Милен Топалов – директор на дирекция „ФСИО“; 

Членове:  1. Миглена Манолова – главен юрисконсулт в дирекция „Правна“; 
 2. Митко Боянов – главен експерт в отдел „ИКО“ в дирекция „ФСИО“, 

проведе заседание за отваряне на офертите на участниците в процедура за възлагане на 
обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на 
далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна мрежа по стандарт GSM с 
национално покритие за нуждите на Администрацията на президента на Република 
България”. 

Получените в определения срок оферти са предадени от служител в деловодството 
на председателя на комисия с приемо-предавателен протокол в съответствие с чл. 48, ал. 6 
от ППЗОП. След запознаване със списъка с участниците в процедурата, председателят и 
членовете на комисията подписаха декларация по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, във връзка с чл. 
103, ал. 2 от ЗОП. Въз основа на декларираните обстоятелства, председателят и членовете 
на комисията отговарят на изискванията на ЗОП и ППЗОП, поради което комисията започна 
своята работа в посочения състав. 

На заседанието присъстваха представители на участниците, които се вписаха  в 
присъствен лист, приложен към настоящия протокол. Председателят обяви, че за участие в 
процедурата в деловодството на Администрацията на президента в първоначално 
определения и допълнително удължен с 3 дни срок – до 17:30 ч. на 15.05.2017 г., са 
постъпили 2 (две) оферти от следните участници: 

1. Оферта с Вх. № 02-10-242 (3) от 11.05.2017 г., 16,46 ч. подадена от „Мобилтел“ 
ЕАД; 

2. Оферта с Вх. № 02-10-242 (5) от 15.05.2017 г., 16,50 ч. подадена от „Българска 
телекомуникационна компания“ ЕАД /VIVACOM/. 
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Комисията се убеди, че опаковките на офертите са с ненарушена цялост и ги отвори 
по реда на тяхното постъпване и обяви ценовите предложения на участниците, съгласно 
разпоредбите на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, както следва: 

 
 

Показатели  

Ценово предложение на: 

/без ДДС/ 

 Мобилтел БТК 

К1. Предоставяне на основни услуги за абонаментен план № 1   

1.1. Месечна абонаментна такса за абонаментен план № 1 0,00 3,00 

1.2. Цена на минута за разговори в Роуминг по зони 1,39 0,76 

1.3. Цена на минута за международни разговори по зони 0,00 0,00 

1.4. Цена за 1 брой SMS към всички национални и международни 
оператори  

0,00 0,00 

1.5. Цена за 1 брой SMS в роуминг по зони 0,00 0,09 

К2. Предоставяне на допълнителни услуги    

2.1. Месечна абонаментна такса за услугата Blackberry 0,00 0,00 

2.2. Включено количество данни в месечната такса за Blackberry неограниче
но 

неограниче
но 

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

 

0,00 

 

6,67 

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

 

0,00 

 

5,00 

2.5. Цена за 100 KB пренос на данни в Роуминг по зони 0,67 0,47 

К3. Месечна абонаментна такса за абонаментен план № 2 39,00 91,00 

К4. Предоставен бюджет на възложителя 3 500 5 000 

К5. Предлагана търговска отстъпка   50 % 10 % 

 

Членовете на комисията и един представител на участниците подписаха 
техническото и ценовото предложение в офертите. 

 
 След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от 

заседанието на комисията.  
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I. Констатации на комисията по допустимост на участниците 
Комисията продължи своята работа в закрити заседания в периода 16.05-

17.05.2017 г. Извърши обстойна проверка на съдържащите се в офертите документи за 
съответствието им с изискванията на ЗОП и изискванията на възложителя, обективирани в 
документацията към обявата. Констатациите на комисията са, както следва: 

1. Участникът, „Мобилтел“ ЕАД е представил всички изискуеми документи, с които 
доказва съответствието си с критериите за подбор. Комисията провери документите за 
личното състояние на участника и по критериите за подбор. Същите са изготвени и 
оформени правилно и отговарят на изискванията на възложителя. 

Комисията единодушно реши да допусне този участник до следващ етап в 
процедурата – разглеждане на техническото предложение. 

2. Участникът, „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД (БТК) е представил 
всички изискуеми документи, с които доказва съответствието си с критериите за подбор. 
Комисията провери документите за личното състояние на участника и по критериите за 
подбор, включително и чрез проверка на посочения от участника електронен адрес, където 
са публикувани Единни европейски документи за обществени поръчки, електронно 
подписани от всички представляващи дружеството лица във връзка с представената по 
смисъла на чл. 44, ал. 2 от ППЗОП декларация за актуалността на тази информация и към 
момента на представяне на офертата. 

Комисията единодушно реши да допусне този участник до следващ етап в 
процедурата – разглеждане на техническото предложение. 

II. Решения на комисията 
С оглед констатациите, отразени в т. I от настоящия протокол, комисията 

единодушно реши да допусне до разглеждане офертите на следните участници: 
1. „Мобилтел“ ЕАД; 
2. „БТК“ ЕАД. 

 
III. Констатации на комисията по техническото предложение и оценка 

На 16.05.2017 г. комисията разгледа техническите предложения на допуснатите 
участници и установи, че те са представили предложения, съдържащи необходимите 
реквизити, предложения и приложения и констатира, че отговарят на изискванията на 
възложителя. 

Комисията премина към оценка и класиране на всички допуснати оферти, съгласно 
утвърденият в документация към обява критерий за определяне на икономически най-
изгодна оферта, а именно „най-ниска цена“, съгласно чл. 70, ал. 2 т. 1 от ЗОП. 

Офертата с най-ниска цена се определя въз основа на показателите за определяне на 
комплексната оценка и съответната тежест, посочени по долу и след прилагане на описаната в 
документацията методика при следните показатели за оценка и относителната им тежест в 
крайната оценка, посочени в проценти:  

 

Обозна
-чение 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА 
ОЦЕНКА 

Относителна 
тежест,  

/в проценти/ 
К1. Предоставяне на основни услуги за абонаментен план № 1 

 
50 % 

К2. Предоставяне на допълнителни услуги  
 

20 % 
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К3. Месечна абонаментна такса за абонаментен план № 2 
 

20 % 

К4. Бюджет на разположение на възложителя  
 

5 % 

К5. Процент търговска отстъпка  
 

5 % 

 

Комисията премина към оценяване на всяка от офертите и присъди съответните 
точки, получени при изчислението им съгласно методика за оценяване на офертите, като 
резултатите са посочени в таблицата по-долу: 

Показател Точки на 
Мобилтел 

Точки 
на БТК 

1. Предоставяне на основни услуги за абонаментен план № 1 – 
К1, в т.ч. 

96,37  21,58 

1.1. Месечна абонаментна такса – Ц1 76,00  0,25 

1.2. Цена на минута за разговори в Роуминг по зони – Ц2 4,37 8,00 

1.3. Цена на минута за международни разговори по зони – Ц3 8,00 8,00 

1.4. Цена за 1 брой SMS към всички национални и международни 
оператори – Ц4 

5,00 5,00 

1.5. Цена за 1 брой SMS в роуминг по зони – Ц5 3,00 0,33 

2. Предоставяне на допълнителни услуги – К2, в т.ч. 94,03 30,13 

2.1. Месечна абонаментна такса за услугата Blackberry – К2.1 5,00 5,00 

2.2. Включено количество данни в месечната такса за Blackberry – 
К2.2 

5,00 5,00 

2.3. Месечна абонаментна такса за безплатен пренос на пакет 
данни включващ неограничено количество трафик на максимална 
скорост и устройство тип модем – К2.3 

 

20,00 

 

0,03 

2.4. Месечна абонаментна такса за безплатен пренос на пакет 
данни, включващ неограничено количество трафик на максимална 
скорост без предоставяне на устройство - К2.4 

 

50,00 

 

0,10 

2.5. Цена за 100 KB пренос на пакет данни в Роуминг по зони – 
К2.5 

14,03 20,00 

3. Месечна абонаментна такса за абонаментен план № 2 – К3 
 

100,00 42,86 

4. Бюджет на разположение на възложителя – К4 70,00 100,00 

5. Процент търговска отстъпка – К5 100 20 
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Крайният резултат на всеки от участниците се получава като сбор от точките му по 
отделните показатели умножени по съответната тежест по формулата: 

К = К1х50% + К2х20% + К3х20% + К4х5% + К5х5% 

След прилагане на тази формула и получените точки по отделните показатели, крайният 
резултат на участника „Мобилтел“ ЕАД е  

К = 96,37х50% + 94,03х20% + 100х20% + 70х5% + 100х5% = 95,49 т. 

След прилагане на тази формула и получените точки по отделните показатели, крайният 
резултат на участника „БТК“ ЕАД е  

К = 21,58х50% + 30,13х20% + 42,86х20% + 100х5% + 20х5% = 31,39 т. 

 
ІV. Класиране 
Имайки предвид ценовите предложения на участниците, Комисията предлага на 

възложителя, следното класиране съобразно получените крайни резултати: 

1-во място – „Мобилтел“ ЕАД с 95,49 т.; 
2-ро място – „БТК“ ЕАД с 31,39 т. 
Комисията предлага на възложителя да избере участника „Мобилтел“ ЕАД за 

изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с 
обява с предмет: „Доставка на далекосъобщителни услуги чрез обществена 
далекосъобщителна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за нуждите на 
Администрацията на президента на Република България”. 

С извършване на горните действия комисията приключи своята работа. 

 
Настоящият протокол е съставен и подписан от всички членове на комисията на 

18.05.2017 г. 
 

На основание чл. 97, ал. 4, изр. второ от ППЗОП протоколът, заедно с цялата 
документация и офертите на участниците се представя на възложителя за утвърждаване. 

 

Комисия: 

Председател:      (П) 
               
 
Членове: 

1.       (П)                     2.                (П) 
     


