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Вх. № 04-03-1581/29.10.2015 г.  

 

 

П Р О Т О К О Л 

No 1/22.10.2015 г. 

 

Във връзка с Решение № 184/11.09.2015 г. на Изпълнителния директор на БСТ за 

откриване на процедура по реда на ЗОП с предмет: "Предоставяне на обществени 

електронни съобщителни услуги чрез обществена фиксирана електронна съобщителна 

мрежа" и в изпълнение на Заповед №208/22.10.2015 г. на Изпълнителния директор на 

БСТ и на основание чл. 68, ал. 1, ал. 3, ал. 4, ал. 5 вр. чл. 72 от Закон за обществените 

поръчки /ЗОП/, комисия в състав: 

1. Веселин Кюркчиев – Директор ДИТИ, при ЦУ на БСТ - председател; 

2. Моника Соколова –Директор ДОА, при ЦУ на БСТ - член; 

3. Рада Гьонова –Директор ДПОП, при ЦУ на БСТ – член; 

4. Елин Христов – Ръководител Отдел СА, ДИТИ, при ЦУ на БСТ – член; 

5. Христо Тихинов - външен експерт с професионална компетентност в съответствие с 

предмета на поръчката – далекосъобщителни услуги, включен в списъка по чл. 19, 

ал. 2, т. 8 ЗОП под номер ВЕ-1198 – член 

се събра в сградата на ЦУ на БСТ, находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 

28, на 22.10.2015 г. и започна своята работа в 10.00 часа след получаване на списъка с 

участниците и представените оферти. Членовете на комисията подписаха декларации за 

обстоятелствата, посочени в чл. 35 от ЗОП. В 10.05 часът, започна отварянето на 

подадените оферти за участие в горепосочената открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на обществени електронни съобщителни 

услуги чрез обществена фиксирана електронна съобщителна мрежа", съгласно 

изискванията, посочени в обявлението и документацията за участие, по реда на тяхното 

постъпване: 

 

1. „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД 

с вх. № 02-01-1539/21.10.2015 г. 

Офертата е внесена от Мартин Главчовски в 15.22 часа 

 

На отварянето на подадените оферти присъства г-н Мартин Главчовчски -  представител 

на участника, не присъстват представители на средствата за масово осведомяване или на 

други лица. 

 

1. Действия и констатации, относно отварянето на офертата на „Българска 

телекомуникационна компания“ ЕАД, с вх. № 02-01-1539/21.10.2015 г. 

При отварянето на плика с подадена оферта, комисията констатира наличието на три 

отделни запечатани, непрозрачни плика в офертата на участника „Българска 

телекомуникационна компания“ ЕАД. Членовете на комисията подписаха плик с номер 

3 от офертата на участника „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, в 

съответствие с изискването на чл. 68, ал. 4, изр. първо от ЗОП. След това комисията 

отвори плик с номер 2 от офертата на участника „Българска телекомуникационна 

компания“ ЕАД и се подписаха всички съдържащи се в плика документи от трима от 

членовете на комисията, в съответствие с изискването на чл. 68, ал. 5, изр. първо ЗОП. 

След това, в съответствие с изискването на чл. 68, ал. 5, изр. трето ЗОП, комисията 

пристъпи към отваряне на плик номер 1 от офертата на участника „Българска 

телекомуникационна компания“ ЕАД, оповести съдържащите се в него документи и 

извърши проверка за наличието на всички документи, изброени от съответния участник 

в приложения списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 ЗОП с представените документи, при което се 
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установи, че документите, изброени от участника в приложения списък с представени 

документи, са представени както е посочено. 

 

Комисията приключи публичната част от заседанието си в 10.30 часа на 22.10.2015 г., 

със съставянето на настоящия протокол, състоящ се от общо 2 /две/ страници. 

 

Приложения: Декларации по чл. 35 от ЗОП; Списък на участниците в процедурата; 

Присъствен списък. 

 

 

Веселин Кюркчиев -        Моника Соколова - 

/подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД/                   /подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД/ 

 

 

Рада Гьонова -                  Елин Христов –  

/подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД /              /подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД/ 

 

 

Христо Тихинов –  

/подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД/ 
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П Р О Т О К О Л 

№ 2/23.10.2015 г. 

 

Във връзка с Решение № 184/11.09.2015 г. на Изпълнителния директор на БСТ за 

откриване на процедура по реда на ЗОП с предмет: "Предоставяне на обществени 

електронни съобщителни услуги чрез обществена фиксирана електронна съобщителна 

мрежа" и в изпълнение на Заповед №208/22.10.2015 г. на Изпълнителния директор на 

БСТ и на основание чл. 68, ал. 7 и ал. 8 вр. чл. 72 ЗОП, комисия в състав: 

 

6. Веселин Кюркчиев – Директор ДИТИ, при ЦУ на БСТ - председател; 

7. Моника Соколова –Директор ДОА, при ЦУ на БСТ - член; 

8. Рада Гьонова –Директор ДПОП, при ЦУ на БСТ – член; 

9. Елин Христов – Ръководител Отдел СА, ДИТИ, при ЦУ на БСТ – член; 

10. Христо Тихинов - външен експерт с професионална компетентност в 

съответствие с предмета на поръчката – далекосъобщителни услуги, включен в 

списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 ЗОП под номер ВЕ-1198 – член, 

 

в 14.00 часа на 23.10.2015 г., се събра и на свое закрито заседание пристъпи към 

разглеждане на документите и информацията в плик № 1 от офертата на участника в 

настоящата процедура за съответствие с критериите за подбор, поставени от 

Възложителя. В хода на своята работа, членовете на комисията констатираха следното: 

 

 I. Проверка и констатации за наличието и редовността на представените 

документи и информация в Плик № 1 от участника и за съответствието им с 

критериите за подбор, поставени от Възложителя: 

 

2.  По отношение на участника „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД 

/“БТК“ ЕАД/, оферта с  

с вх. № 02-01-1539/21.10.2015 г. 

 

Участникът е представил следните документи за доказване на юридическия си статус:  

а) Представяне на участника (оригинал, съобразно приложения образец), подписана от 

представляващия участника и съдържащо изискуемите се данни и информация по чл. 

56, ал. 1, т. 1 ЗОП, в т.ч. и: 

- Декларацията по чл. 47, ал. 9 ЗОП за удостоверяване липсата на обстоятелствата по ал. 

1 и 5 и посочените в обявлението изисквания по ал. 2, т. 1, 4 и 5 ЗОП, подписана от 

представляващия участника ; 

- Копие, заверено за вярност с оригинала на документ, издаден от Комисията за 

регулиране на съобщенията за територията на Република България, съгласно Закона за 

електронните съобщения, доказващ, че участникът в процедурата има разрешение за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс –номера, за осъществяване на 

обществени електронни съобщения чрез обществена електронна съобщителна мрежа и 

предоставяне на фиксирана телефонна услуга, ведно с Приложение 2 – Изисквания за 

качество на обществената телефонна услуга. Изисквания за качество на обслужване и 

Приложение 3 – Размер, срокове и начин на заплащане на таксите.  

б) Списък на документите от офертата - документ по чл. 56, ал. 1, т. 14 ЗОП (оригинал, 

съобразно приложения образец), подписан от представляващо лице участника. 

в) Пълномощно (оригинал) от Атанас Добрев, в качеството му на изпълнителен директор 

на „БТК“ ЕАД, сочещо за упълномощени лица: Веселин Цанов и Никола Гечев, с право 

да представляват „БТК“ ЕАД пред ДП БСТ за участие в настоящата обществена поръчка, 

в т.ч. и да подписват офертата и документите в нея; 

г) Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните 
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с тях лица и техните действителни собственици - за местни лица (оригинал, съобразно 

приложения образец), подписана от представляващия участника. 

д) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 ЗОП (оригинал, съобразно приложения образец), 

подписан от представляващия участника; 

е) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 (оригинал, съобразно приложения образец), 

подписана от представляващия участника; 

 

Във връзка с това членовете на комисията считат, че участникът е представил 

всички изискуеми документи за доказване на юридическия си статус и няма 

нередовни такива.  

 

Участникът е представил следните документи за доказване на техническите си 

възможности и квалификация: 

а) Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата 

обществена поръчка (оригинал, съгласно приложения образец), подписан от 

представляващо участника лице; 

б) Доказателства за изпълнени услуги от посочените в списъка по б.а), в съответствие с 

чл. 51, ал. 4 ЗОП – 4 броя копия, заверени за вярност с оригинала. 

в) Сертификат (копие, заверено за вярност с оригинала), за внедрена от участника 

система ISO 9001:2008 с обхват: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги 

в т.ч. фиксирана гласова услуга по стандарта  GSM и UMTS, телевизия, достъп до 

интернет, пренос и предаване на данни, предоставяне на преносна среда, колокиране 

и комплексни технически решения “, с валидност до 27.08.2017 г.;  

 

Във връзка с това членовете на комисията считат, че участникът е представил 

всички изискуеми документи за доказване на техническите си възможности и 

квалификация и няма нередовни такива. 

 

Участникът е представил и следния изискуем от Възложителя документ: 

а) Документ, удостоверяващ учредена от участника гаранция за участие в 

процедурата под формата на банкова гаранция. 

 

Във връзка с констатациите по тази точка, членовете на комисията считат, че 

участникът „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД е представил всички 

изискуеми се от възложителя документи и информация за подбор съгласно чл. 56 

ЗОП и същите са редовни такива. От тях може да се установи, че същият отговаря 

на поставените от възложителя критерии за подбор /представени са всички 

изискуеми документи за доказване на юридическия статус и отговаря на 

заложените в документацията условия за допустимост/. 

 

II. Констатации относно приложимостта на чл. 68, ал. 8 ЗОП: 

 

 Във връзка с констатациите по т. I, от настоящия протокол и поради отсъствие на 

липсващи документи и/или несъответствие с критериите за подбор, и/или други 

нередовности, вкл. и фактически грешки, не е налице основание за изпращане на 

протокола на участника в процедурата – чл. 68, ал. 8 ЗОП и Комисията, назначена със 

Заповед №208/22.10.2015 г., счита че може да пристъпи към разглеждане на документите 

в плик № 2 от офертите на участника – за установяване съответствието им с изискванията 

на Възложителя.  

 

 Настоящото заседание приключи в 14.30 часа на 23.10.2015 г., с подписването на 

този протокол, състоящ се общо от три страници. 

 



5 

 

Веселин Кюркчиев -        Моника Соколова - 

/подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД/                   /подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД/ 

 

 

Рада Гьонова -                  Елин Христов –  

/подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД /              /подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД/ 

 

 

Христо Тихинов –  

/подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД/ 
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П Р О Т О К О Л 

No 3/23.10.2015 г. 

  

Във връзка с Решение № 184/11.09.2015 г. на Изпълнителния директор на БСТ за 

откриване на процедура по реда на ЗОП с предмет: "Предоставяне на обществени 

електронни съобщителни услуги чрез обществена фиксирана електронна съобщителна 

мрежа" и в изпълнение на Заповед №208/22.10.2015 г. на Изпълнителния директор на 

БСТ, на основание чл. 68, ал. 10, чл. 69а, ал. 2 и ал. 3 и чл. 72 от Законa за обществените 

поръчки /ЗОП/, комисия в състав: 

11. Веселин Кюркчиев – Директор ДИТИ, при ЦУ на БСТ - председател; 

12. Моника Соколова –Директор ДОА, при ЦУ на БСТ - член; 

13. Рада Гьонова –Директор ДПОП, при ЦУ на БСТ – член; 

14. Елин Христов – Ръководител Отдел СА, ДИТИ, при ЦУ на БСТ – член; 

15. Христо Тихинов - външен експерт с професионална компетентност в съответствие с 

предмета на поръчката – далекосъобщителни услуги, включен в списъка по чл. 19, 

ал. 2, т. 8 ЗОП под номер ВЕ-1198 – член, 

се събра в закрито заседание на 23.10.2015 г., в 15.00 часа, за разглеждане предложението 

в плик № 2 на участника, който отговаря на критериите за подбор; за установяване 

съответствието на техническите предложения на допуснатия участник с изискванията на 

Възложителя.  

 

I. Разглеждане на документите в плик № 2 на участника в настоящата 

процедура, който отговаря на изискванията за подбор. Констатации относно 

съответствието на техническото предложение на допуснатия участник с 

поставените от възложителя изисквания за изпълнение обекта и предмета на 

поръчката 

След извършения преглед на документите в Плик № 1 от офертата на участника в 

настоящата процедура и констатациите от Протокол № 2/23.10.2015 г., членовете на 

комисията пристъпиха към разглеждане и проверка съответствието на техническото 

предложение от офертата на участника, който отговарят на изискванията на 

възложителя, с поставените от възложителя изисквания към обекта и предмета на 

настоящата поръчка в Глава 3 Пълно описание на предмета на поръчката. Технически 

спецификации от Документацията за участие в настоящата поръчка. За участника 

„Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, членовете на комисията извършиха 

детайлна проверка, за съответствие на представеното предложение за изпълнение на 

поръчката с поставените от възложителя изисквания към нейния обект и предмет, при 

което установиха и констатираха следното: 

Техническото предложение на Участника „Българска телекомуникационна компания“ 

ЕАД е попълнено в съответствие с изискванията на Възложителя, направени са 

предложения по всички от изискванията, заложени в техническата спецификация от 

Документацията за участие. 

Направено е следното техническо предложение: 

1. Предложено е да бъде организирано и изпълнена поръчката съгласно посочените в 

документацията технически спецификации при следните параметри: 

1.1. Услугата, предмет на настоящата поръчка, ще бъде предоставяна чрез високо-

надеждна и сигурна обществена фиксирана електронна съобщителна мрежа с 

национално покритие - uptime >= 99.5%. Офертата съдържа описание на изградената 

мрежа. 

1.2. Услугата, предмет на настоящата поръчка, е декларирано че ще се осъществява чрез 

изграден от участника/изпълнителя/ достъп до нея като съгласува интерфейсите от 

мрежата си с тези на БСТ - RJ 11. 
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1.3. Услугата, предмет на настоящата поръчка, ще осигурява свързаност на телефонните 

постове/абонатите/ на БСТ, към други мрежи за предаване на глас и факс-данни, в 

страната и в чужбина. В офертата е описана начина на свързаността. 

1.4. Услугата, предмет на настоящата поръчка, е предложено да бъде предоставена чрез 

резервираност, както в собствената на участника/изпълнителя мрежа, така и чрез 

наличие на капацитет достатъчен за покриване нуждите на БСТ на взаимно свързване с 

останалите оператори в и извън страната. 

1.5. Услугата, предмет на настоящата поръчка, е декларирано че ще бъде предоставена 

по начин, по който да позволи запазване на съществуващите към момента на откриване 

на процедурата географски номера – посочени в Списък № 1, като ще бъде обезпечено 

провеждането на входящи и изходящи разговори и изпращането и получаването на факс 

от тях.  

1.6. Услугата, предмет на настоящата поръчка, ще включва предоставяне на пълна 

месечна информация относно направление, стойност на проведените разговори и 

разговорните минути на хартиен носител за БСТ, както и възможност за справки по 

електронен път. 

1.7. Услугата, предмет на настоящата поръчка, ще включва предоставяне на телефонни 

справочни услуги, достъпни за всички крайни телефонни постове /абонати/ на БСТ. 

1.8. За остойностяването на услугата, предмет на настоящата поръчка, ще бъде осигурено 

издаването на месечни електронни фактури. В офертата е описан начина на предоставяне 

на фактурите и справките към тях. 

1.9. Тарифните планове/ценовите условия за услугата, предмет на настоящата поръчка, 

е декларирано че ще бъде осигурено да влязат в сила до 30 календарни дни, считано от 

датата на подписване на договор за възлагане на поръчката. 

1.10. За услугата, предмет на настоящата поръчка, е предложено осигуряването на 

денонощна техническа поддръжка и непрекъснато обслужване в режим 24 часа в 

денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. В офертата се описва начина, по 

който се обезпечава това изискване на възложителя. 

1.11. За услугата, предмет на настоящата поръчка, е предложено осигуряване на система 

за регистриране на проблеми (инциденти) и управление на поддръжката на услугите с 

автоматични нотификации при регистриране, актуализиране, ескалация и решаване на 

проблеми(инциденти), чрез система, изградена/ползвана от участника/изпълнителя. 

Системата трябва да позволява регистриране на заявки за инциденти освен по телефон и 

на e-mail, достъпен за длъжностни лица на БСТ. В офертата се описва начина, по който 

се обезпечава това изискване на възложителя. 

1.12. За услугата, предмет на настоящата поръчка, е предложена схема за реакция в 

случай на възникнал проблем с предоставянето й. Схемата съдържа: подробно описание 

на процедурата по уведомяване на Доставчика на услугата за възникнал проблем 

(инцидент), последващи действия, в т.ч. ескалационни процедури, документиране на 

събитията. 

1.13. Предложената от участника за предоставяне гласова телефонна услуга, интерфейс 

- RJ 11, отговаря на изисканите параметри и стандарти, необходими за функционирането 

на наличната техника в БСТ: 

 Стандарти ETSI: EG 201 184; EG 201 188 V1.2.1 (2000-01). 

 Поддържане на audio-codec G.711 a-Law за осигуряване на качество на 

гласовата услуга.  

 Телефония (audio/3.1kHz), (ETS 300 111); 

 Телефакс група 3 и 4 (fax G3/G4), (ETS 300120) 

В офертата се описва начина, по който се обезпечава това изискване на възложителя. 

1.14. Предложената за предоставяната интегрирана далекосъобщителна услуга, 

интерфейс - RJ 45, отговаря на следните параметри и стандарти, необходими за 

функционирането на наличната техника в БСТ: 
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 ETSI ETS 300 356-1 „Цифровата мрежа с интеграция на услугите 

(ISDN). Част1: Базови услуги {ITU-T Препоръки Q.761 до Q.764 (1999) 

изменена}”; 

 ISDN BRI –интерфейс (NT) S/T интерфейс; 

 Поддържане на EURO ISDN стандарти; 

 Запазване на организацията на Автоматичен вход. 

В офертата се описва начина, по който се обезпечава това изискване на възложителя. 

1.15. Предложено е осигуряването на прозрачен преносен канал между крайни точки от 

мрежата на БСТ с крайни интерфейси, което ще отговаря на стандарт ETSI ETS 300 452, 

необходим за функционирането на наличната техника в БСТ. 

 

Офертата съдържа и подробно описание на мрежата, инфраструктурата и технологиите, 

които ще бъдат използвани от участника за изпълнение на поръчката. 

 

2. Направена е оферта за обезпечаване енергонезависимостта на предложените от 

участника гласови телефонни услуги чрез дистанцинно захранване през мрежа на 

участника.  
В офертата е посочено конкретно как ще се предоставя енергонезависимост на гласовите 

телефонни услуги и са описани: 1/оборудването, чрез което се предоставя възможността 

(кабелни съоръжения или радио съоръжения или други) и 2/ предлагания/те метод/и на 

осигуряване на енергонезависимостта на гласовите телефонни услуги.  

 

3. Предложено е предоставянето на интегрираните далекосъобщителни услуги, при 

следните параметри: 

 Вид и честота на Телефония - audio/3.1kHz, 120 ohm(ETS 300 1110); 

 Стандарт на Видеотелефония, (ETS T/NA 1 (89) 49), H.320; 

 Скорост и вид за пренос на данни - 64 kbps “Unrestricted digital”; 

 Качество на гласовата услуга - Audio-codec G.711 a-Law; 

 Начин на осигуряване на Синхронна връзка за обезпечаване на услугата – 

гарантиран капацитет от 64kbps на канал при ISDN BRI и синхронна връзка от 

край до край; 

 Фактор за оценка на преноса на глас (R фактор) – в размер на R фактор (Overall 

Transmission Quality Rating)- R>=70 в съответствие с ITU-Т препоръка G.107; 

 Начин на Сигнализация DSS1 при ISDN BRI. 

Посочени са и са описани конкретно предлаганите параметри 
 

4. Предложен е обмен на факсимилни съобщения през всеки предоставен аналогов 

телефонен пост, без необходимост от използване на устройство за адаптиране на 

сигналите на факсимилните апарати към мрежата на участника. 
Посочено е конкретно как ще се предоставя услугата по получаване и изпращане на 

факсимилни съобщения от всеки предоставен обикновен телефонен пост и са описани: 

1/оборудването, чрез което се предоставя възможността  и 2/ предлагания/те метод/и на 

осигуряване на енергонезависимостта на гласовите телефонни услуги.  

 

5. Предложено е участника да предостави нова, допълнителна услуга „Автоматичен 

вход“, при съществуващите параметри чрез DDI; представен е списък на населените 

места, в които има вече предоставени такива услуги. 

Посочени и описани са конкретно предлаганите параметри. 

 

6. Предложени са 70 001 броя включени минути в месечната абонаментна такса за 

селищни и междуселищни разговори към всички национални фиксирани мрежи (общо 

за всички постове включени в Списък № 1). 
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Декларирано е от участника, че ще изпълнява предмета на поръчката в срок от 2 

години, считано от датата на подписването му или до изчерпване на предвидената 

максимална прогнозна стойност на разходваните средства за изпълнение предмета на 

настоящата поръчка, което от двете събития настъпи първо. 

 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване 

съответствието на участника в процедурата с изискванията за подбор поставени от 

Възложителя, както и за установяване съответствие на направеното техническо 

предложение за изпълнение предмета на поръчката с поставените от възложителя 

изисквания, бе установено че офертата на участника „Българска 

телекомуникационна компания“ ЕАД отговаря на изискванията за подбор и 

съдържа предложение за изпълнение предмета на настоящата поръчка, 

съответстващо с изискванията на Възложителя.  

На основание чл. 71, ал. 1 ЗОП, комисията ще разгледа подадената за участие в 

настоящата процедура оферта и ще я оцени в съответствие с предварително 

обявените условия. 

 

II. Извършване на проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 от ЗОП 

за предложенията в плик № 2 

Членовете на комисията като взеха предвид, че в настоящата процедура има само една 

подадена оферта, то не са налице условията за извършване на проверка за наличие на 

основанията по чл. 70, ал. 1 ЗОП.  

 

III. Оценка на офертите на допуснатите участници по техническите 

показатели, посочени за оценка в методиката 

Членовете на комисията констатираха, че предвид разгледаните до момента документи, 

съдържащи се в офертата на участника „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, 

същите отговарят на изискванията на ЗОП и документацията за участие в процедурата 

/описано в т. II от настоящия протокол/. Офертата на този участник отговаря на 

изискванията на чл. 37, ал. 2 ЗОП и отговаря на предварително обявените от Възложителя 

условия, и е подадена от участник, за който не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 

и 5 ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 ЗОП, и който отговаря 

на изискванията за технически възможности и квалификация. С оглед на това може да се 

пристъпи към оценка на техническото му предложение от офертата в съответствие с 

предварително обявените условия, по посочения от Възложителя критерий. В 

документацията за възлагане на поръчката /в т.ч. и в Обявлението, част от 

документацията/ Възложителят е посочил, че оферти ще бъдат оценявани по критерия, 

определен в чл. 37, ал. 1, т. 2 – икономически най – изгодна оферта. Възложителят е 

определил показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на 

оценката по всеки показател, която включва допустимите за него стойности в цифрово 

изражение и оценката му в предварително определени граници.  

Съгласно чл. 69а, ал. 2 и чл. 71, ал. 1 от ЗОП, комисията пристъпи към разглеждане и 

оценяване на техническите показатели:  

1. Технически показатели (От) – отразяват предложенията на участника от 

Техническото му предложение и включват следните подпоказатели: 

От1 е оценка на предложението на участника за начина да предостави енергонезависимост 

на гласовите телефонни услуги – 12 т.; 

От2 е оценка на предложението на участника за начина да предостави на интегрирани 

далекосъобщителни услуги – 12 т.; 

От3 е оценка на предложението на участника за начина да предостави услугите за 

получаване и изпращане на факсимилни съобщения от всеки предоставен обикновен 

телефонен пост – 12 т.; 
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От4 е оценка на предложението на участника да предостави допълнителна услуга 

„Автоматичен вход“, при съществуващите параметри – 12 т.; 

От5 е оценка на предложението на участника за брой включени минути в месечната 

абонаментна такса за селищни и междуселищни разговори към всички национални 

фиксирани мрежи (общо за всички постове) – 12 т. 
 

Оценяването на предложеното техническо решение за предоставяне на услугите от 

участника (Qр) се формира както следва: 

 

От = От1 + От2 + От3 + От4 + От5 

 

1.1. Оценка на предложението на участника за начина да предостави 

енергонезависимост на гласовите телефонни услуги - От1.  

Максималният брой точки, получен от участник по този подпоказател е 12 т. 

При оценката ще се отчита само съответствието, носещо повече точки за участника: 

• При предложено обезпечаване на енергонезависимост на гласовите телефонни 

услуги чрез UPS – предложението на участника по този подпоказател се оценява с 3 

точки,  

• При предложено обезпечаване на енергонезависимост на гласовите телефонни 

услуги чрез дистанцинно захранване през мрежа на участника - предложението на 

участника по този подпоказател се оценява с 12 точки 

 

1.2. Оценка на предложението на участника за предоставяне на интегрирани 

далекосъобщителни услуги - От2 

Максималният брой точки, получен от участник по този подпоказател е 12 т. Този 

подпоказател се състои от следните подподпоказателя, чиято обща оценка дава сбор от 

100 т. и която обща оценка се претегля, за да се изчислят точките по подпоказателя От2. 

Оценяваните подпоказатели на предоставяните интегрирани далекосъобщителни услуги 

са: 

 Вид и честота на телефонията (От2.1) – максимален брой 15 т.; 

 Стандарт на видеотелефония (От2.2) – максимален брой 15т.; 

 Скорост и вид за пренос на данни (От2.3) – максимален брой 15 т.; 

 Осигуряване на качество на гласовата услуга (От2.4) – максимален брой 10 т.; 

 Начин на осигуряване на синхронна връзка (От2.5) – максимален брой 15 т.; 

 Размер на фактор за оценка на преноса на глас /R фактор/ (От2.6) – максимален 

брой 15 т.; 

 Начин на сигнализация (От2.7) – максимален брой 15 т. 

 

При оценката ще се отчита само съответствието, носещо повече точки за участника: 

 При направено предложение за Телефония - audio/3.1kHz(От2.1) – предложението 

на участника по този подподпоказател се оценява с 15 т.; 

 При направено предложение за Видеотелефония, (ETS T/NA 1 (89) 49) (От2.2) – 

предложението на участника по този подподпоказател се оценява с 15т.; 

 При направено предложение за 64 kbps “Unrestricted digital” за пренос на данни 

(От2.3) – предложението на участника по този подподпоказател се оценява с 15 т.; 

 При направено предложение за Audio-codec G.711 a-Law за осигуряване на 

качество на гласовата услуга (От2.4) – предложението на участника по този 

подподпоказател се оценява с 10 т.; 

 При направено предложение за Синхронна връзка от край до край (Отр2.5) – 

предложението на участника по този подподпоказател се оценява с 15 т.; 

 При направено предложение за Фактор за оценка на преноса на глас (R фактор) 

не по-малък от 70 (От2.6) – предложението на участника по този подподпоказател 

се оценява с 15 т.; 
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 При направено предложение за Сигнализация DSS1 (От2.7) – предложението на 

участника по този подподпоказател се оценява с 15 т. 

Във всички останали случаи предложението на участника за осигуряването на 

съответния параметър се оценява с 1 точка. 

 

Изчисляване на точките по подпоказателя: 

От2 = От2n*0.12, 

 

Където: От2n = От2.1n+От2.2n+От2.3n+От2.4n+От2.5n+От2.6n+От2.7n e сбора на получените 

оценки по подподпоказателите От2.1, От2.2, От2.3, От2.4, От2.5, От2.6 и От2.7 от участника, 

чието предложение се оценява. 

0.12 е коефициента на подпоказателя От2 в общата оценка, по който следва да се умножи 

сборът на точките по подпоказателите. 

 

1.3. Оценка на предложението на участника за възможността да предостави 

услугите за получаване и изпращане на факсимилни съобщения от всеки 

предоставен обикновен телефонен пост - От3: 

Максималният брой точки, получен от участник по този подпоказател е 12 т. 

При оценката ще се отчита само съответствието, носещо повече точки за участника: 

• При предложен обмен на факсимилни съобщения през всеки предоставен 

аналогов телефонен пост с използване на устройство за адаптиране на сигналите на 

факсимилните апарати към мрежата на участника - предложението на участника по този 

подпоказател се оценява с 3 точки; 

• При предложен обмен на факсимилни съобщения през всеки предоставен 

аналогов телефонен пост, без необходимост от използване на устройство за адаптиране 

на сигналите на факсимилните апарати към мрежата на участника - предложението на 

участника по този подподпоказател се оценява с 12 точки. 

 

1.4. Оценка на предложението на участника за възможността да предостави нова, 

допълнителна услуга „Автоматичен вход“, при съществуващите параметри - От4 

Максималният брой точки, получен от участник по този подпоказател е 12 т. 

При оценката ще се отчита само съответствието, носещо повече точки за участника: 

• При направено от участника предложение за предоставяне на нова, допълнителна 

услуга „Автоматичен вход“ не чрез DDI - предложението на участника по този 

подпоказател се оценява с 3 точки; 

• При направено от участника предложение за предоставяне на нова, допълнителна 

услуга „Автоматичен вход“ чрез DDI, придружена от списък на населените места, в 

които има вече предоставени такива услуги - предложението на участника по този 

подпоказател се оценява с 12 точки. 

 

1.5. Оценка на предложението на участника за брой включени минути в месечната 

абонаментна такса за селищни и междуселищни разговори към всички национални 

фиксирани мрежи (общо за всички постове) - От5 

Максималният брой точки, получен от участник по този подпоказател е 12 т. 

 

Максимален брой оценявани минути по подпоказателя e 70 000 общо за всички постове 

от Списък № 1. В случай, че участник предложи по-голям брой минути, то само за целите 

на оценяването, ще бъде прието че е направено предложение за 70 000 бр. минути. 

 

Точките по този подпоказател се формират по следната формула: 

От5 = Предложеният брой минути от участника, чието предложение се оценява/ 

Максимално предложеният брой минути от n-тия участник по този подпоказател*12 

където 12 е максималният брой точки по подпоказателя. 
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Предложения и оценка на офертата на допуснатите участници по техническите   

показатели: 
 

Показател Методика за оценка 
Оценка на предложението на участника 

БТК ЕАД 

Точки на 

участника 

БТК ЕАД 

по 
показателя  

От1 - оценка на 

предложението 

на участника за 

начина да 

предостави 

енергонезави-

симост на 

гласовите 

телефонни 

услуги  

При оценката ще се отчита само 

съответствието, носещо повече 

точки за участника: 

• При предложено обезпечаване на 

енергонезависимост на гласовите 

телефонни услуги чрез UPS – 

предложението на участника по 

този подпоказател се оценява с 3 

точки,  

• При предложено обезпечаване на 

енергонезависимост на гласовите 

телефонни услуги чрез 

дистанцинно захранване през 

мрежа на участника - 

предложението на участника по 

този подпоказател се оценява с 12 

точки 

В  предложението си участникът е описал 

конкретно как ще се предоставя 

енергонезависимост на гласовите телефонни 

услуги, а именно предоставяне на 

енергонезависимост на гласовите телефонни 

услуги чрез дистанциoнно захранване през 

мрежа  и е описал: 

1. оборудването, чрез което се предоставя 

възможността - кабелни съоръжения тип 

ТПП и TDM ценрали тип SIEMENS и 

Ericson и техните изнесени стъпала  

и  

2. предлагания метод на осигуряване на 

енергонезависимостта на гласовите 

телефонни услуги, а именно чрез 

осигуряване на галванична връзка между 

съоръженията на Възложителя и своите 

собствени посредством усукана медна 

двойка, част от кабелно съоръжение тип 

ТПП. За обезпечаване на непрекъсваемост и 

енергонезависимост участникът е описал и 

оборудването инсталирано в 

технологичните си сгради, благодарение на 

което е възможно да се обезпечи 

непрекъсваемост.  

В случая,  участник не е предложил да 

използва технология/и, която/ито изисква/т 

монтаж на съоръжения в или върху сградите 

на Възложителя, при което задължението да 

се опишат и изискванията към 

конструкцията на сградата, върху, която ще 

се монтират не се прилага, както и 

евентуалните разходи по монтажа, 

включително разрешителни за строеж, 

укрепване, конструктивни чертежи и други 

свързани с първоначалното предоставяне на 

услугата, при което  се явява и изпълено и 

изискването че същите не са предмет на 

настоящата поръчка и следва да се 

предвидят от участника без същия да ги 

предявява като претенция под друга форма 

към Възложителя, което ясно е видно от 

техническото предложение на участника. 

Съгласно предварително обявеният метод за 

оценка предложението на участника 

получава 12 точки 

12 
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От2 - оценка на 

предложението 

на участника за 

начина да 

предостави на 

интегрирани 

далекосъобщит

елни услуги  

Този подпоказател се състои от 

следните подподпоказателя, чиято 

обща оценка дава сбор от 100 т. и 

която обща оценка се претегля, за 

да се изчислят точките по 

подпоказателя От2. 

Оценяваните подпоказатели на 

предоставяните интегрирани 

далекосъобщителни услуги са: 

• Вид и честота на телефонията 

(От2.1) – максимален брой 15 т.; 

• Стандарт на видеотелефония 

(От2.2) – максимален брой 15т.; 

• Скорост и вид за пренос на данни 

(От2.3) – максимален брой 15 т.; 

• Осигуряване на качество на 

гласовата услуга (От2.4) – 

максимален брой 10 т.; 

• Начин на осигуряване на 

синхронна връзка (От2.5) – 

максимален брой 15 т.; 

• Размер на фактор за оценка на 

преноса на глас /R фактор/ (От2.6) 

– максимален брой 15 т.; 

• Начин на сигнализация (От2.7) – 

максимален брой 15 т. 

 

При оценката ще се отчита само 

съответствието, носещо повече 

точки за участника: 

• При направено предложение за 

Телефония - audio/3.1kHz(От2.1) – 

предложението на участника по 

този подподпоказател се оценява с 

15 т.; 

• При направено предложение за 

Видеотелефония, (ETS T/NA 1 (89) 

49) (От2.2) – предложението на 

участника по този 

подподпоказател се оценява с 15т.; 

• При направено предложение за 

64 kbps “Unrestricted digital” за 

пренос на данни (От2.3) – 

предложението на участника по 

този подподпоказател се оценява с 

15 т.; 

• При направено предложение за 

Audio-codec G.711 a-Law за 

осигуряване на качество на 

гласовата услуга (От2.4) – 

предложението на участника по 

този подподпоказател се оценява с 

10 т.; 

• При направено предложение за 

Синхронна връзка от край до край 

(Отр2.5) – предложението на 

участника по този 

подподпоказател се оценява с 15 

т.; 

• При направено предложение за 

Фактор за оценка на преноса на 

глас (R фактор) не по-малък от 70 

(От2.6) – предложението на 

участника по този 

Съгласно предварително обявеният метод за 

оценка при който при оценката ще се отчита 

само съответствието, носещо повече точки 

за участника: 

• При направено предложение за Телефония 

- audio/3.1kHz(От2.1) – предложението на 

участника по този подподпоказател се 

оценява с 15 т.; 

• При направено предложение за 

Видеотелефония, (ETS T/NA 1 (89) 49) 

(От2.2) – предложението на участника по 

този подподпоказател се оценява с 15т.; 

• При направено предложение за 64 kbps 

“Unrestricted digital” за пренос на данни 

(От2.3) – предложението на участника по 

този подподпоказател се оценява с 15 т.; 

• При направено предложение за Audio-

codec G.711 a-Law за осигуряване на 

качество на гласовата услуга (От2.4) – 

предложението на участника по този 

подподпоказател се оценява с 10 т.; 

• При направено предложение за Синхронна 

връзка от край до край (Отр2.5) – 

предложението на участника по този 

подподпоказател се оценява с 15 т.; 

• При направено предложение за Фактор за 

оценка на преноса на глас (R фактор) не по-

малък от 70 (От2.6) – предложението на 

участника по този подподпоказател се 

оценява с 15 т.; 

• При направено предложение за 

Сигнализация DSS1 (От2.7) – 

предложението на участника по този 

подподпоказател се оценява с 15 т.“,  

За изчисляване на точките по подпоказателя 

се използва предварителн обявеният метод, 

а именно: 

От2 = От2n*0.12, 

Където: От2n = 

От2.1n+От2.2n+От2.3n+От2.4n+От2.5n+От2

.6n+От2.7n e сбора на получените оценки по 

подподпоказателите От2.1, От2.2, От2.3, 

От2.4, От2.5, От2.6 и От2.7 от участника, 

чието предложение се оценява и който  

изчислен 

е:От2n=15+15+15+10+15+15+15=100, при 

което От2 = От2n*0.12 = 100*0.12=12 

12 
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подподпоказател се оценява с 15 

т.; 

• При направено предложение за 

Сигнализация DSS1 (От2.7) – 

предложението на участника по 

този подподпоказател се оценява с 

15 т. 

Във всички останали случаи 

предложението на участника за 

осигуряването на съответния 

параметър се оценява с 1 точка. 

Изчисляване на точките по 

подпоказателя: 

От2 = От2n*0.12, където: От2n = 

От2.1n+От2.2n+От2.3n+От2.4n+О

т2.5n+От2.6n+От2.7n e сбора на 

получените оценки по 

подподпоказателите От2.1, От2.2, 

От2.3, От2.4, От2.5, От2.6 и От2.7 

от участника, чието предложение 

се оценява. 

0.12 е коефициента на 

подпоказателя От2 в общата 

оценка, по който следва да се 

умножи сборът на точките по 

подпоказателите. 
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От3 - оценка на 

предложението 

на участника за 

начина да 

предостави 

услугите за 

получаване и 

изпращане на 

факсимилни 

съобщения от 

всеки 

предоставен 

обикновен 

телефонен пост 

При оценката ще се отчита само 

съответствието, носещо повече 

точки за участника: 

• При предложен обмен на 

факсимилни съобщения през всеки 

предоставен аналогов телефонен 

пост с използване на устройство за 

адаптиране на сигналите на 

факсимилните апарати към 

мрежата на участника - 

предложението на участника по 

този подпоказател се оценява с 3 

точки; 

• При предложен обмен на 

факсимилни съобщения през всеки 

предоставен аналогов телефонен 

пост, без необходимост от 

използване на устройство за 

адаптиране на сигналите на 

факсимилните апарати към 

мрежата на участника - 

предложението на участника по 

този подподпоказател се оценява с 

12 точки. 

В  предложението си участникът е посочил 

конкретно как ще се предоставя услугата по 

получаване и изпращане на факсимилни 

съобщения от всеки предоставен обикновен 

телефонен пост и е описал: 

1. оборудването, чрез което се предоставя 

възможността,а именно кабелни 

съоръжения тип ТПП и TDM ценрали тип 

SIEMENS и Ericson и техните изнесени 

стъпала  

 и  

2.  а именно чрез осигуряване на галванична 

връзка между съоръженията на 

Възложителя и своите собствени 

посредством усукана медна двойка, част от 

кабелно съоръжение тип ТПП. За 

обезпечаване на непрекъсваемост и 

енергонезависимост участникът е описал и 

оборудването инсталирано в 

технологичните си сгради, благодарение на 

което е възможно да се обезпечи 

непрекъсваемост.  

В случая,  участник не е предложил да 

използва технология/и, която/ито изисква/т 

монтаж на съоръжения в или върху сградите 

на Възложителя, при което задължението да 

се опишат и изискванията към 

конструкцията на сградата, върху, която ще 

се монтират не се прилага, както и 

евентуалните разходи по монтажа, 

включително разрешителни за строеж, 

укрепване, конструктивни чертежи и други 

свързани с първоначалното предоставяне на 

услугата, при което  се явява и изпълено и 

изискването че същите не са предмет на 

настоящата поръчка и следва да се 

предвидят от участника без същия да ги 

предявява като претенция под друга форма 

към Възложителя, което ясно е видно от 

техническото предложение на участника. 

Съгласно предварително обявеният метод за 

оценка предложението на участника 

получава 12 точки 

12 

От4 е оценка на 

предложението 

на участника да 

предостави 

допълнителна 

услуга 

„Автоматичен 

вход“, при 

съществуващит

е параметри  

При оценката ще се отчита само 

съответствието, носещо повече 

точки за участника: 

• При направено от участника 

предложение за предоставяне на 

нова, допълнителна услуга 

„Автоматичен вход“ не чрез DDI - 

предложението на участника по 

този подпоказател се оценява с 3 

точки; 

• При направено от участника 

предложение за предоставяне на 

нова, допълнителна услуга 

„Автоматичен вход“ чрез DDI, 

придружена от списък на 

населените места, в които има 

вече предоставени такива услуги - 

предложението на участника по 

този подпоказател се оценява с 12 

точки. 

Предложението на участника съдържа 

предложение за предоставяне на нова, 

допълнителна услуга „Автоматичен вход“ 

чрез DDI,като същото е  придружено от 

списък на населените места, в които 

участникът има вече предоставени такива 

услуги. Съгласно предварително обявеният 

метод за оценка , ще се отчита само 

съответствието, носещо повече точки за 

участника и следователно предложението на 

участника се оценява с 12 точки. 
12 
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От5 - оценка на 

предложението 

на участника за 

брой включени 

минути в 

месечната 

абонаментна 

такса за 

селищни и 

междуселищни 

разговори към 

всички 

национални 

фиксирани 

мрежи (общо за 

всички постове)  

Максимален брой оценявани 

минути по подпоказателя e 70 000 

общо за всички постове от Списък 

№ 1. В случай, че участник 

предложи по-голям брой минути, 

то само за целите на оценяването, 

ще бъде прието че е направено 

предложение за 70 000 бр. минути. 

 

Точките по този подпоказател се 

формират по следната формула: 

От5 = Предложеният брой минути 

от участника, чието предложение 

се оценява/ Максимално 

предложеният брой минути от n-

тия участник по този 

подпоказател*12 

където 12 е максималният брой 

точки по подпоказателя. 

Предложението на участника е 70001 

минути общо за всички постове от Списък 

№ 1 по подпоказателя . Съгласно 

предварително обявеният метод за оценка 

"Максимален брой оценявани минути по 

подпоказателя e 70 000 общо за всички 

постове от Списък № 1. В случай, че 

участник предложи по-голям брой минути, 

то само за целите на оценяването, ще бъде 

прието че е направено предложение за 70 

000 бр. минути." и комисията извърши 

приравняване на предложението към 70 000 

минути общо за всички постове от Списък 

№ 1. При тези условия и доколкото има 

постъпило едно предложение, комисията 

изчисли максимално предложения брои 

предложени минути като 70 000 и пристъпи 

към изчисляване на  оценката на участника, 

съгласно предварителоно обявената 

формула: "От5 = Предложеният брой 

минути от участника, чието предложение се 

оценява/ Максимално предложеният брой 

минути от n-тия участник по този 

подпоказател*12", а именно 

От5=70000/70000*12=12, при което 

предложението на участника се изчисли 

като 12 точки 

12 

 

 IV. Определяне на дата и час за отваряне на ценовото предложение 
 Членовете на комисията след като приключиха извършването на оценка по 

Техническите показател от офертата на допуснатите участник, констатираха че на 

основание чл. 69а, ал. 3, изр. първо ЗОП и съгласно посоченото в т. 2 от Раздел II, Глава 

5 от Документацията за участие в настоящата поръчка, комисията следва да публикува 

информация за резултатите от оценяване на офертите по показателите, различни от 

цената; деня, часа и мястото на провеждане на публично заседание за отваряне и 

оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници на Профила на купувача на 

БСТ на адрес: http://profile.toto.bg/780d1e3b7bf377ad24f8770ec6db01df, 

 в секция „Обществени поръчки/Профил на купувача“; при отварянето на плика с 

предлаганата цена и оповестяване на ценовите оферти имат право да присъстват 

участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и други лица 

и  представители на средствата за масова информация.  

Членовете на комисията възлагат на Рада Гьонова – член на комисията, да подпише и да 

организира публикуването на съобщение в Профила на купувача на Възложителя. 

Съобщението трябва да има следното съдържание: 

 

„СЪОБЩЕНИЕ 

 На основание чл. 69а, ал. 3, изр. първо ЗОП, Комисия назначена със Заповед № 

208/22.10.2015 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ, обявява, че на 29.10.2015 г., в 

15.30 часа в сградата на ЦУ на БСТ - гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28, ще се 

извърши: 

- съобщаване на присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите по 

показателите, различни от цената; 

- отваряне на ценовите оферти и оповестяване на предлаганите цени, 

в откритата с Решение № 184/11.09.2015 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ 

процедура по реда на ЗОП с предмет: "Предоставяне на обществени електронни 

съобщителни услуги чрез обществена фиксирана електронна съобщителна мрежа".  

 Отварянето  на ценовите оферти ще се извърши публично, при условията на чл. 68, 

ал. 3 ЗОП. 
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 На основание чл. 69а, ал. 3, изр. второ ЗОП, Комисия назначена със Заповед № 

208/22.10.2015 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ, съобщава следните резултати 

от оценяване на подадените за участие в процедурата оферти по показателите, различни 

от ценовите: 

Оценка на офертата на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД по 

техническите показатели, както следва: 

От1 - оценка на предложението на участника за начина да предостави енергонезависимост 

на гласовите телефонни услуги – 12 т.; 

От2 - оценка на предложението на участника за начина да предостави на интегрирани 

далекосъобщителни услуги – 12 т.; 

От3 - оценка на предложението на участника за начина да предостави услугите за 

получаване и изпращане на факсимилни съобщения от всеки предоставен обикновен 

телефонен пост – 12 т.; 

От4 - оценка на предложението на участника да предостави допълнителна услуга 

„Автоматичен вход“, при съществуващите параметри – 12 т.; 

От5 - оценка на предложението на участника за брой включени минути в месечната 

абонаментна такса за селищни и междуселищни разговори към всички национални 

фиксирани мрежи (общо за всички постове) – 12 т. 

 Дата на обявяване на настоящото съобщение в интернет страницата на 

възложителя, Профила на купувача: 26.10.2015 г.“ 

 

Настоящото заседание приключи в 16.30 часа на 23.10.2015 г., с подписването на този 

протокол, състоящ се от тринадесет страници. 

 

 

 Веселин Кюркчиев -        Моника Соколова - 

/подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД/                   /подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД/ 

 

Рада Гьонова -                  Елин Христов –  

/подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД /              /подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД/ 

 

Христо Тихинов –  

/подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД/ 
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П Р О Т О К О Л 

No 4/29.10.2015 г. 

 

Във връзка с Решение № 184/11.09.2015 г. на Изпълнителния директор на БСТ за 

откриване на процедура по реда на ЗОП с предмет: "Предоставяне на обществени 

електронни съобщителни услуги чрез обществена фиксирана електронна съобщителна 

мрежа" и в изпълнение на Заповед №208/22.10.2015 г. на Изпълнителния директор на 

БСТ и на основание чл. 68, ал. 1, ал. 3, ал. 4, ал. 5 вр. чл. 72 от Закон за обществените 

поръчки /ЗОП/, комисия в състав: 

 

16. Веселин Кюркчиев – Директор ДИТИ, при ЦУ на БСТ - председател; 

17. Моника Соколова –Директор ДОА, при ЦУ на БСТ - член; 

18. Рада Гьонова –Директор ДПОП, при ЦУ на БСТ – член; 

19. Елин Христов – Ръководител Отдел СА, ДИТИ, при ЦУ на БСТ – член; 

20. Христо Тихинов - външен експерт с професионална компетентност в 

съответствие с предмета на поръчката – далекосъобщителни услуги, включен в 

списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 ЗОП под номер ВЕ-1198 – член 

 

се събра на 29.10.2015 г. в 15.30 часа в ЦУ на БСТ, в гр. София, ул. „Хайдушко изворче” 

№ 28, за провеждане на публично заседание, на което да бъде отворено ценовото 

предложение на участника в настоящата процедура, който е представил оферта, 

отговаряща на изискванията на Възложителя, която дата и час са конкретизирани в 

Протокол № 3/23.10.2015 г. и за което участниците са уведомени чрез публикуване на 

съобщение за това на 26.10.2015 г. на Профила на купувача на Възложителя /видно от 

приложената разпечатка/.  

 

На извършване действията на комисията по чл.69а ЗОП, не присъства представител на 

участника, нито представител на средствата за масова информация; не присъстваха и 

други лица.  

 

Комисията съобщи резултатите от оценяването на офертите на участниците, които 

отговарят на изискванията на Възложителя по всеки от техническите показатели 

/получени съобразно заложената в документацията методика за оценка/ и които се 

съдържат в подписан от членовете на комисията протокол – Протокол № 3/23.10.2015 г., 

а така също и в публикуваното в Профила на купувача съобщение по чл. 69а, ал. 3 ЗОП.  

След това комисията пристъпи към отваряне на ценовото предложение и оповестяване 

на предлаганите цени. Поради липсата на присъстващи участници, не бе предлагано и не 

бе извършвано подписване на ценовото предложение, съгласно чл. 69а, ал. 3, изр. 4 ЗОП.  

 

Участникът „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД е направил следното 

ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка: 

 

1. Стойност на месечната абонаментна такса с включените в нея съответен брой 

минути, за селищни и междуселищни разговори към всички национални 

фиксирани мрежи (общо за всички постове, включени в Списък № 1 от 

Документацията за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне 

на обществени електронни съобщителни услуги чрез обществена фиксирана 

електронна съобщителна мрежа") – 6 222.49 /шест хиляди двеста двадесет и два 

лева и четиридесет и девет стотинки/ лева без ДДС. 

2. Стойност на месечната абонаментна такса с включените в нея съответен брой 

минути, за селищни и междуселищни разговори към всички национални 

фиксирани мрежи (за новоразкрити постове, извън Списък № 1 от 

Документацията за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне 
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на обществени електронни съобщителни услуги чрез обществена фиксирана 

електронна съобщителна мрежа") - 62.00/ шестдесет и два лева и нула, нула 

стотинки / лева без ДДС. 

3. Стойност на цена на минута за селищни и междуселищни разговори в мрежата на 

доставчика и към фиксирани мрежи на други доставчици (извън включените в 

абонаментната такса минути), в лева без ДДС, както следва: 

 

Направление Цена, посочена цифром и изписана словом 

  

БТК /Цбтк/ 0.000 / нула лева и нула, нула, нула стотинки 

Мобилтел /Цмтел/ 0.010 / нула лева и нула, едно, нула стотинки 

Теленор /ЦТеленор/ 0.010 / нула лева и нула, едно, нула стотинки 

Други фиксирани 

оператори /Цдф/ 

0.010 / нула лева и нула, едно, нула стотинки 

 

Комисията приключи публичната част от своята работа съгласно чл. 69а от ЗОП в 16.00 

часа на 29.10.2015 г., с подписване на настоящия протокол, състоящ се от две страници. 

 

Приложения:  

1 брой съобщение за провеждане на публично заседание; 

1 брой разпечатка от интернет страницата на Възложителя 

1 брой присъствен списък 

 

Веселин Кюркчиев -        Моника Соколова - 

/подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД/                   /подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД/ 

 

 

Рада Гьонова -                  Елин Христов –  

/подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД /              /подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД/ 

 

 

Христо Тихинов –  

/подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД/ 
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П Р О Т О К О Л 

No 5/29.10.2015 г. 

 

 

Във връзка с Решение № 184/11.09.2015 г. на Изпълнителния директор на БСТ за 

откриване на процедура по реда на ЗОП с предмет: "Предоставяне на обществени 

електронни съобщителни услуги чрез обществена фиксирана електронна съобщителна 

мрежа" и в изпълнение на Заповед №208/22.10.2015 г. на Изпълнителния директор на 

БСТ и на основание чл. 68, ал. 1, ал. 3, ал. 4, ал. 5 вр. чл. 72 от Закон за обществените 

поръчки /ЗОП/, комисия в състав: 

 

21. Веселин Кюркчиев – Директор ДИТИ, при ЦУ на БСТ - председател; 

22. Моника Соколова –Директор ДОА, при ЦУ на БСТ - член; 

23. Рада Гьонова –Директор ДПОП, при ЦУ на БСТ – член; 

24. Елин Христов – Ръководител Отдел СА, ДИТИ, при ЦУ на БСТ – член; 

25. Христо Тихинов - външен експерт с професионална компетентност в 

съответствие с предмета на поръчката – далекосъобщителни услуги, включен в 

списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 ЗОП под номер ВЕ-1198 – член 

 

след като приключи публичното си заседание на 29.10.2015 г., с начален част 15.30 часа, 

на което извърши последователно действията по чл. 69а ЗОП, в 16.00 часа, на 29.10.2015 

г., започна закритото си заседание за установяване съответствието на ценовото 

предложение на участника с изискванията на Възложителя, разглеждане и оценка на 

ценовото предложение от офертата на участника, отговарящ на изискванията на 

Възложителя по заложения в документацията финансов показател и класиране. 

 

I. Разглеждане на ценовото предложение на участника, отговарящи на 

изискванията на Възложителя 

Членовете на комисията разгледаха ценовото предложение на участника „Българска 

телекомуникационна компания“ ЕАД за съответствието му с изискванията на т. 3.7, 

Глава 3 от Документацията за участие.  

Комисията установи, че в офертата на участника „Българска телекомуникационна 

компания“ ЕАД, , с вх. № № 02-01-1539/21.10.2015 г.: 

Ценовото предложение е попълнено в съответствие с изискванията на Възложителя.  

Участникът „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД е направил следното 

ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка: 

4. Стойност на месечната абонаментна такса с включените в нея съответен брой 

минути, за селищни и междуселищни разговори към всички национални 

фиксирани мрежи (общо за всички постове, включени в Списък № 1 от 

Документацията за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне 

на обществени електронни съобщителни услуги чрез обществена фиксирана 

електронна съобщителна мрежа") – 6 222.49 /шест хиляди двеста двадесет и два 

лева и четиридесет и девет стотинки/ лева без ДДС. 

5. Стойност на месечната абонаментна такса с включените в нея съответен брой 

минути, за селищни и междуселищни разговори към всички национални 

фиксирани мрежи (за новоразкрити постове, извън Списък № 1 от 

Документацията за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне 

на обществени електронни съобщителни услуги чрез обществена фиксирана 

електронна съобщителна мрежа") - 62.00/ шестдесет и два лева и нула, нула 

стотинки / лева без ДДС. 

6. Стойност на цена на минута за селищни и междуселищни разговори в мрежата на 

доставчика и към фиксирани мрежи на други доставчици (извън включените в 

абонаментната такса минути), в лева без ДДС, както следва: 
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Направление Цена, посочена цифром и изписана словом 

  

БТК /Цбтк/ 0.000 /нула лева и нула, нула, нула стотинки/ 

Мобилтел /Цмтел/ 0.010 /нула лева и нула, едно, нула стотинки/ 

Теленор /ЦТеленор/ 0.010 /нула лева и нула, едно, нула стотинки/ 

Други фиксирани 

оператори /Цдф/ 

0.010 /нула лева и нула, едно, нула стотинки/ 

 

Така предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от 

документацията по процедурата. Всички посочени цени са в лева. Не бе установено 

несъответствие между цената изписана цифром и словом. Не бе установено наличие на 

празни места в което и да е от предвидените за целта места. 

Декларирано е, че цената на офертата е окончателна и не подлежи на увеличение, както 

и че посочената цена включва всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, 

с изключение на ДДС. 

Декларирано е, че се приема от участника предвиденият от Възложителя начин на 

заплащане възнаграждението за изпълнение на услугите, предмет на поръчката, посочен 

в т. 3.7 от Техническата спецификация на Документацията за участие и проекта на 

договор към нея 

 

II. Извършване на проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 ЗОП за 

предложенията в плик № 3 

Членовете на комисията като взеха предвид, че в настоящата процедура има само един 

участник, то не са налице условията за извършване на проверка за наличие на 

основанията по чл. 70, ал. 1 от ЗОП. 

 

III. Оценка на офертата на допуснатия участник  

Членовете на комисията констатираха, че предвид разгледаните до момента документи, 

съдържащи се в офертата на допуснатия до оценка участник в настоящата процедура 

„Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, същата отговаря на изискванията на 

ЗОП и документацията за участие в процедурата. Офертата на участника в процедурата, 

отговарят на предварително обявените от възложителя условия и са подадени от 

участник, за който не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП и посочените в 

обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 ЗОП; техническото му и ценово предложения 

съответстват на изискванията на Възложителя. С оглед на това, може да се пристъпи и 

към оценка на ценовото предложение от офертата, в съответствие с предварително 

обявените условия.  

В документацията за възлагане на поръчката /в т.ч. и в Обявлението, част от 

документацията/ възложителят е посочил, че оферти ще бъдат оценявани по критерия, 

определен в чл. 37, ал. 1, т. 1 ЗОП – – икономически най – изгодна оферта. Възложителят 

е определил показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на 

оценката по всеки показател, която включва допустимите за него стойности в цифрово 

изражение и оценката му в предварително определени граници.  

Съгласно чл. 69а, ал. 2 и чл. 71, ал. 1 ЗОП, комисията пристъпи към оценяване на 

финансовите показатели, съобразно с предложеното в ценовите предложения на 

допуснатите участници, вземайки предвид предварително обявената в документацията 

методика:  

 

Ценови показатели (Оц) – отразяват предложенията на участника от ценовото му 

предложение и включват следните подпоказатели: 
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1. Оценка на предложението на участника за цена на месечната абонаментна такса 

с включените в нея съответен брой минути, за селищни и междуселищни разговори 

към всички национални фиксирани мрежи (общо за всички постове) - в лева без 

ДДС (Оц1). 

Максималният брой точки, получен от участник по този подпоказател е 12 т. При 

направено ценово предложение 0.00 лева, то само за целите на оценяването ще бъде 

прието, че е направено съответно предложение за цена 0.01 лв. 

 

Точките по този подпоказател се формират по следната формула: 

Оц1 = Минималната предложена от n-тия участник цена по този подпоказател/Цената, 

предложена от участника, чието предложение се оценява *12,  

където 12 е максималният брой точки по подпоказателя. 

 

*Подлежат на оценка Ценови предложения на участниците, при които предложенията 

по този подпоказател съдържат цени, определени с точност до втория знак след 

десетичната запетая. 

 

2. Оценка на предложението на участника за цена на минута за селищни и 

междуселищни разговори в мрежата на доставчика и към фиксирани мрежи на 

други доставчици (извън включените в абонаментната такса минути), в лева без 

ДДС (Оц2). 
Максималният брой точки, получен от участник по този подпоказател е 28 т. При 

направено ценово предложение 0.000 лева, то само за целите на оценяването ще бъде 

прието, че е направено съответно предложение за цена 0.001 лв. 

 

Точките по този подпоказател се формират по следната формула: 

Оц2 = Минималната предложена от n-тия участник цена по този подпоказател/Цената, 

предложена от участника, чието предложение се оценява *28 

където 28 е максималният брой точки по подпоказателя 

 

Този показател е съобразен с профила на потребление на Възложителя – ДП БСТ, а 

именно: 

Направление Относително натоварване на 1 разговорен канал за селищни и 

междуселищни разговори към абонати на фиксирани мрежи в 

РБ 

А B 

БТК 93,96% 

Мобилтел 3,23% 

Теленор 1,16% 

Фиксирани оператори 1,66% 

 

Минималната предложена от n-тия участник цена по този подпоказател = 

93,96%*Цбтк+3,23%*Цмтел+ 1,16%*ЦТеленор+1,66%*Цдф, 

където: 

- Цбтк – предложената от участника, чието предложение се оценява, цена за минута 

разговор към абонати от фиксираната мрежа на БТК, 

- Цмтел - предложената от участника, чието предложение се оценява, цена за минута 

разговор към абонати от фиксираната мрежа на Мобилтел ЕАД от участника, 

- Цтеленор - предложената от участника, чието предложение се оценява, цена за минута 

разговор към абонати от фиксираната мрежа на Теленор България ЕАД  
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- Цдф - предложената от участника, чието предложение се оценява, цена за минута 

разговор към абонати на други фиксирани мрежи в РБ от участника. 

 

*Подлежат на оценка Ценови предложения на участниците, при които предложенията 

по този подпоказател съдържат цени, определени с точност до третия знак след 

десетичната запетая и не са по-ниски от регламентираните от КРС към съответното 

направление.  

 

Оценяването на направеното ценово предложение за предоставяне на услугите от 

участника (Оц) се формира както следва: 

Оц = Оц1 + Оц2 

 

Оценка ценовото предложение на участника „Българска телекомуникационна 

компания“ ЕАД: 

Предложение на участника по подпоказател Оц1 - цена на месечната абонаментна такса 

с включените в нея съответен брой минути, за селищни и междуселищни разговори към 

всички национални фиксирани мрежи (общо за всички постове) - в лева без ДДС: 6 

222.49 /шест хиляди двеста двадесет и два лева и четиридесет и девет стотинки/ лева без 

ДДС. 

По този подпоказател участникът получава 12 т., изчислени, както следва: 

Оц1 = Минималната предложена от n-тия участник цена по този подпоказател/Цената, 

предложена от участника, чието предложение се оценява *12 = 6 222.49/6 222.49 х 12 = 

12 

 

Предложение на участника по подпоказател Оц2 - цена на минута за селищни и 

междуселищни разговори в мрежата на доставчика и към фиксирани мрежи на други 

доставчици (извън включените в абонаментната такса минути), в лева без ДДС:  

 

Направление Цена, посочена цифром и изписана словом 

  

БТК /Цбтк/ 0.000 / нула лева и нула, нула, нула стотинки  

Мобилтел /Цмтел/ 0.010 / нула лева и нула, едно, нула стотинки 

Теленор /ЦТеленор/ 0.010 / нула лева и нула, едно, нула стотинки 

Други фиксирани 

оператори /Цдф/ 

0.010 / нула лева и нула, едно, нула стотинки 

Предвид горното и посоченото в методиката за оценка на офертите, че при направено 

ценово предложение 0.000 лева по този подпоказател, то само за целите на оценяването 

ще бъде прието, че е направено съответно предложене за цена 0.001 лв., то се приема че 

участникът е направил следните предложения: 

 

Направление Ценово предложение, подлежащо на оценяване 

  

БТК /Цбтк/ 0.001 / нула лева и нула, нула, едно стотинки 

Мобилтел /Цмтел/ 0.010 / нула лева и нула, едно, нула стотинки 

Теленор /ЦТеленор/ 0.010 / нула лева и нула, едно, нула стотинки 

Други фиксирани 

оператори /Цдф/ 

0.010 / нула лева и нула, едно, нула стотинки 

с оглед на което: 
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Минималната предложена от участника «Българска телекомуникационна компания» 

ЕАД цена по този подпоказател = 93,96%*Цбтк+3,23%*Цмтел+ 

1,16%*ЦТеленор+1,66%*Цдф = 93,96%*0.001+3,23%*0.010+ 1,16%*0.010+1,66%*0.010 

= 0.0009396 + 0.000323 + 0.000116 + 0.000166 = 0.0015446 

По този подпоказател участникът получава 28 т., изчислени, както следва: 

Оц2 = Минималната предложена от n-тия участник цена по този подпоказател/Цената, 

предложена от участника, чието предложение се оценява *28 = 0.0015446/0.0015446 х 28 

= 28 

 

Ценовото предложение (Оц) за предоставяне на услугите, на участника „Българска 

телекомуникационна компания“ ЕАД, получава 40 т., формирани както следва: 

 Оц = Оц1 + Оц2 = 12 + 28 = 40 

 

IV. Определяне на комплексна оценка и класиране на оферти 

 

Методика за определяне на комплексната оценка:  

 

Общият брой точки, които може да получи дадена оферта при оценка на посочените в 

Документацията за участие показатели /Око/ е 100. Всяка оферта получава общ брой 

точки, изчислени след като първоначално се сумират присъдените точки по отделните 

показатели /От и Оц/, по следната формула: 

Oко = От + Оц, 

където: 

От  е оценката на техническото предложение за предоставяне на услугите на участника; 

Оц е оценката на ценовото предложение на участника. 

 

Офертата, получила най-висока оценка Око, се класира на първо място. Участникът, 

класиран от Комисията на първо място се определя за Изпълнител на обществената 

поръчка с решение на Възложителя. 

Класирането се извършва в низходящ ред, като на първо място се класира офертата, 

получила най-висока комплексна оценка по посочената формула. 

 

Съгласно резултатите от извършеното оценяване на офертата на участника „Българска 

телекомуникационна компания“ ЕАД, отразени в Протокол №3/23.10.2015 г. и в 

настоящия Протокол №5/29.10.2015 г., общата оценка, която получава офертата на този 

участник е: 100 т., изчислени като: Oко = 60 + 40 = 100 

 

С оглед на гореизложеното и след извършване на разглеждане и оценяване на офертата 

на участника в настоящата процедура по предварително посочените показатели и 

методика, съобразно предложенията в офертата на участника, отговарящ на 

изискванията от Възложителя, се извърши следното  

 

КЛАСИРАНЕ: 

 

1. Оферта с вх. № 02-01-1539/21.10.2015 г., подадена от „Българска 

телекомуникационна компания“ ЕАД – 100 точки 

 

Настоящият Протокол № 5/29.10.2015 г., състоящ се общо от седем страници, е съставен 

на 29.10.2015 г., в 17.00 часа, с което приключи настоящото заседание и работата на 

назначената със Заповед № 208/22.10.2015 г. на Изпълнителния директор на БСТ, 

комисия за отваряне, разглеждане и оценка на постъпилите оферти за участие в открита 

процедура по ЗОП с предмет: "Предоставяне на обществени електронни съобщителни 

услуги чрез обществена фиксирана електронна съобщителна мрежа". 
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Протокол №1/22.10.2015 г., Протокол № 2/23.10.2015 г., Протокол № 3/23.10.2015 г., 

Протокол № 4/29.10.2015 г., Протокол № 5/29.10.2015 г., представляват протокола по 

смисъла на чл. 72 ЗОП, съставен от назначената със Заповед № 208/22.10.2015 г. г. на 

Изпълнителния директор на БСТ, комисия за отваряне, разглеждане и оценка на 

постъпилите оферти за участие в открита процедура по ЗОП с предмет: "Предоставяне 

на обществени електронни съобщителни услуги чрез обществена фиксирана електронна 

съобщителна мрежа". 

 

 

Протокол №1/22.10.2015 г., Протокол № 2/23.10.2015 г., Протокол № 3/23.10.2015 г., 

Протокол № 4/29.10.2015 г., Протокол № 5/29.10.2015 г., ведно с Документацията за 

участие, постъпилата оферта по проведената процедура с предмет: "Предоставяне на 

обществени електронни съобщителни услуги чрез обществена фиксирана електронна 

съобщителна мрежа" се предават на Изпълнителния директор на БСТ. 

 

Членове на комисията: 

 

Веселин Кюркчиев -        Моника Соколова - 

/подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД/                   /подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД/ 

 

 

Рада Гьонова -                  Елин Христов –  

/подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД /              /подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД/ 

 

 

Христо Тихинов –  

/подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД/ 

 

 

Дата на получаване на Протокол №1/22.10.2015 г., Протокол № 2/23.10.2015 г., Протокол 

№ 3/23.10.2015 г., Протокол № 4/29.10.2015 г., Протокол № 5/29.10.2015 г., ведно с 

Документацията за участие, постъпилите оферти по проведената процедура с предмет: 

"Предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги чрез обществена 

фиксирана електронна съобщителна мрежа": 29.10.2015 г. 

 

Дата на приемане на Протокол №1/22.10.2015 г., Протокол № 2/23.10.2015 г., Протокол 

№ 3/23.10.2015 г., Протокол № 4/29.10.2015 г., Протокол № 5/29.10.2015 г, Протокол № 

5/17.09.2015 г., изготвени при отварянето, разглеждането и оценката на постъпилите 

оферти за участие в обществената поръчка с предмет: "Предоставяне на обществени 

електронни съобщителни услуги чрез обществена фиксирана електронна съобщителна 

мрежа": 02.11.2015г. 

 

 

 

Възложител: /подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД/ 

Изпълнителен директор на  

ДП „Български спортен тотализатор“ 

Дамян Дамянов 
 

 

 


