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ПРОТОКОЛ 

№1/27.05.2016 г. 

 

Във връзка с Решение №01-01-1307/14.04.2016 г. на Изпълнителния директор на БСТ за 

откриване на процедура по реда на ЗОП с предмет: "Предоставяне на услуги с национално 

покритие по осъществяване на електронни съобщения, по стандарт GPRS/3G, за нуждите 

на Информационната и Комуникационна Система за приемане на залози в реално време за 

хазартните игри, организирани от ДП БСТ“, по обособени позиции: I „Предоставяне на 

основна комуникационна свързаност за осъществяване на електронни съобщения, по 

стандарт GPRS/3G, за нуждите на Информационната и Комуникационна Система за 

приемане на залози в реално време за хазартните игри, организирани от ДП БСТ“, II 

„Предоставяне на резервна комуникационна свързаност за осъществяване на електронни 

съобщения, по стандарт GPRS/3G, за нуждите на Информационната и Комуникационна 

Система за приемане на залози в реално време за хазартните игри, организирани от ДП 

БСТ“, III „Предоставяне на дублирана резервна комуникационна свързаност за 

осъществяване на електронни съобщения, по стандарт GPRS/3G, за нуждите на 

Информационната и Комуникационна Система за приемане на залози в реално време за 

хазартните игри, организирани от ДП БСТ" и в изпълнение на Заповед №102/27.05.2016 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/1, комисия в състав: 

1. Веселин Кюркчиев – Директор ДИТИ, при ЦУ на БСТ – експерт, притежаващ 

професионална компетентност, в съответствие с предмета на поръчката, поради наличие на 

знания, получени чрез образование и такива придобити в процеса на изпълнение на 

трудовите си правоотношения - председател; 

2. Рада Гьонова –Директор ДПОП, при ЦУ на БСТ – лице с юридическо образование, 

член; 

3. Елин Христов – Ръководител Отдел СА, ДИТИ, при ЦУ на БСТ – експерт, 

притежаващ професионална компетентност, в съответствие с предмета на поръчката, 

поради наличие на знания, получени чрез образование и такива придобити в процеса на 

изпълнение на трудовите си правоотношения - член; 

4. Живко Николов – Ръководител Отдел ЦУОТ, ДОКТ, при ЦУ на БСТ – експерт, 

притежаващ професионална компетентност, в съответствие с предмета на поръчката, 

поради наличие на знания,  придобити в процеса на изпълнение на трудовите си 

правоотношения - член; 

                                                           
1 настоящият протокол е изготвен съобразно разпоредбите на ЗОП, ДВ бр. 28/06.04.204 г., в сила до 14.04.2016 

г., на основание §18 ЗОП, ДВ бр. 13/16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г. 
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5. Николай Станчев – Системен администратор, инф. и офис системи, Отдел СА, 

ДИТИ, при ЦУ на БСТ – експерт, притежаващ професионална компетентност, в 

съответствие с предмета на поръчката, поради наличие на знания,  придобити в процеса на 

изпълнение на трудовите си правоотношения – член.  

се събра в сградата на ЦУ на БСТ, находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ №28, 

на 27.05.2016 г. и започна своята работа в 10.10 часа, след получаване на списъка с 

участниците и представените оферти за всяка от обособените позиции. Членовете на 

комисията подписаха декларации за обстоятелствата, посочени в чл. 35 ЗОП.  

В 10.15 часът, започна отварянето на подадените оферти за участие в горепосочената 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на услуги 

с национално покритие по осъществяване на електронни съобщения, по стандарт GPRS/3G, 

за нуждите на Информационната и Комуникационна Система за приемане на залози в 

реално време за хазартните игри, организирани от ДП БСТ“, по обособена позиция I 

„Предоставяне на основна комуникационна свързаност за осъществяване на електронни 

съобщения, по стандарт GPRS/3G, за нуждите на Информационната и Комуникационна 

Система за приемане на залози в реално време за хазартните игри, организирани от ДП 

БСТ”, по реда на тяхното постъпване: 

1. „Мобилтел“ ЕАД, вх. № 02-01-791/26.05.2016г.; Офертата е внесена от Димитър 

Велинов в 14.28 часа 

На отварянето на подадените оферти присъстват представители на участника по тази 

обособена позиция - „Мобилтел“ ЕАД. Не присъстват представители на средствата за 

масово осведомяване или други лица /посоченото е отразено в съставен присъствен списък/. 

Действия и констатации относно отварянето на офертата на „Мобилтел“ ЕАД с вх. № 

02-01-791/26.05.2016г. 

Офертата на този участник е представена в 1 запечатан, непрозрачен плик, надписан в 

съответствие с изискванията на закона и Възложителя – само за обособена позиция I: 

„Предоставяне на основна комуникационна свързаност за осъществяване на електронни 

съобщения, по стандарт GPRS/3G, за нуждите на Информационната и Комуникационна 

Система за приемане на залози в реално време за хазартните игри, организирани от ДП 

БСТ“. При отварянето на плика с подадената оферта, комисията констатира наличието на 

три отделни, запечатани, непрозрачни плика в офертата на участника „Мобилтел“ ЕАД. 

Трима от членовете на комисията подписаха плик с номер 3 от офертата на участника 

„Мобилтел“ ЕАД, в съответствие с изискването на чл.68 ал.4 ЗОП. След това комисията 

отвори плик с номер 2 от офертата на участника „Мобилтел“ 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. Плик № 3 и документите от плик № 2 не са 

подписвани от представител на участник, поради липсата на друг участник, подал оферта 

за участие в процедурата по тази обособена позиция. 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 „Мобилтел“ ЕАД, оповести съдържащите се в него документи, 
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изброени в приложения Списък по чл. 56, ал.1, т.14 ЗОП с представените документи, при 

което се установи, че документите, изброени от участника в приложения Списък с 

представени документи, са представени, както е посочено.  

В 10.30 часа се пристъпи към отваряне на подадените оферти в процедурата с предмет 

"Предоставяне на услуги с национално покритие по осъществяване на електронни 

съобщения, по стандарт GPRS/3G, за нуждите на Информационната и Комуникационна 

Система за приемане на залози в реално време за хазартните игри, организирани от ДП 

БСТ“, по обособена позиция II „Предоставяне на резервна комуникационна свързаност за 

осъществяване на електронни съобщения, по стандарт GPRS/3G, за нуждите на 

Информационната и Комуникационна Система за приемане на залози в реално време за 

хазартните игри, организирани от ДП БСТ“, по реда на тяхното постъпване: 

1. „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, с вх. № 02-01-790/26.05.2016 г.; 

Офертата е внесена от Виолета Миланова в 14.20 часа 

На отварянето на подадените оферти присъстват представители на участника по тази 

обособена позиция - „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, съгласно приложено 

пълномощно. Не присъстват представители на средствата за масово осведомяване или 

други лица /посоченото е отразено в съставен присъствен списък/. 

Действия и констатации относно отварянето на офертата на „Българска 

телекомуникационна компания“ ЕАД с вх. № 02-01-790/26.05.2016 г. 

Офертата на този участник е представена в 1 запечатан, непрозрачен плик, надписан в 

съответствие с изискванията на закона и Възложителя – само за обособена позиция II: 

„Предоставяне на резервна комуникационна свързаност за осъществяване на електронни 

съобщения, по стандарт GPRS/3G, за нуждите на Информационната и Комуникационна 

Система за приемане на залози в реално време за хазартните игри, организирани от ДП 

БСТ“. При отварянето на плика с подадената оферта, комисията констатира наличието на 

три отделни, запечатани, непрозрачни плика в офертата на участника „Българска 

телекомуникационна компания“ ЕАД. Трима от 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 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. Плик № 3 и документите от 

плик № 2 не са подписвани от представител на участник, поради липсата на друг участник, 

подал оферта за участие в процедурата по тази обособена позиция. 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, изброени в приложения 

Списък по чл. 56, ал.1, т.14 ЗОП с представените документи, при което се установи, че 

документите, изброени от участника в приложения Списък с представени документи, са 

представени, както е посочено.  
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В 10.45 часа се пристъпи към отваряне на подадените оферти в процедурата с предмет 

"Предоставяне на услуги с национално покритие по осъществяване на електронни 

съобщения, по стандарт GPRS/3G, за нуждите на Информационната и Комуникационна 

Система за приемане на залози в реално време за хазартните игри, организирани от ДП 

БСТ“, по обособена позиция III „Предоставяне на дублирана резервна комуникационна 

свързаност за осъществяване на електронни съобщения, по стандарт GPRS/3G, за нуждите 

на Информационната и Комуникационна Система за приемане на залози в реално време за 

хазартните игри, организирани от ДП БСТ", по реда на тяхното постъпване: 

1. „Теленор България“ ЕАД, вх. № 02-01-789/26.05.2016 г.; Офертата е внесена от 

Биляна Радева в 14.10 часа 

На отварянето на подадените оферти присъстват представители на участника по тази 

обособена позиция - „Теленор България“ ЕАД, съгласно приложено пълномощно. Не 

присъстват представители на средствата за масово осведомяване или други лица 

/посоченото е отразено в съставен присъствен списък/. 

Действия и констатации относно отварянето на офертата на „Теленор България“ ЕАД 

с вх. № 02-01-789/26.05.2016г. 

Офертата на този участник е представена в 1 запечатан, непрозрачен плик, надписан в 

съответствие с изискванията на закона и Възложителя – само за обособена позиция III:  

“Предоставяне на дублирана резервна комуникационна свързаност за осъществяване на 

електронни съобщения, по стандарт GPRS/3G, за нуждите на Информационната и 

Комуникационна Система за приемане на залози в реално време за хазартните игри, 

организирани от ДП БСТ". При отварянето на плика с подадената оферта, комисията 

констатира наличието на три отделни, запечатани, непрозрачни плика в офертата на 

участника „Теленор България“ ЕАД. Трима от членовете на комисията подписаха плик с 

номер 3 от офертата на участника „Теленор България“ ЕАД, в съответствие с изискването 

на чл.68 ал.4 ЗОП. След това комисията отвори плик с номер 2 от офертата на участника 

„Теленор България“ 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. 

Плик № 3 и документите от плик № 2 не са подписвани от представител на участник, поради 

липсата на друг участник, подал оферта за участие в процедурата по тази обособена 

позиция. 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 „Теленор България“ ЕАД, 

оповести съдържащите се в него документи, изброени в приложения Списък по чл. 56, ал.1, 

т.14 ЗОП с представените документи, при което се 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 11.00 часа на 27.05.2016 г., със 

съставянето на настоящия протокол, състоящ се от общо пет страници. 
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Приложения: Декларации по чл.35 ЗОП, Списък на участниците в процедурата, 

Присъствени списъци (3 броя), към които са приложени пълномощни за присъстващите 

лица, представляващи участник.  

 

………………………….          ………………………… 

Веселин Кюркчиев            Рада Гьонова      

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

 

 

………………………….          ………………………… 

Елин Христов           Живко Николов 

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

 

 

………………………….. 

Николай Станчев 

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

 

 



1 
 

ПРОТОКОЛ 

№2/01.06.2015 г.  

 

Във връзка с Решение №01-01-1307/14.04.2016 г. на Изпълнителния директор на БСТ за 

откриване на процедура по реда на ЗОП с предмет: "Предоставяне на услуги с национално 

покритие по осъществяване на електронни съобщения, по стандарт GPRS/3G, за нуждите 

на Информационната и Комуникационна Система за приемане на залози в реално време за 

хазартните игри, организирани от ДП БСТ“, по обособени позиции: I „Предоставяне на 

основна комуникационна свързаност за осъществяване на електронни съобщения, по 

стандарт GPRS/3G, за нуждите на Информационната и Комуникационна Система за 

приемане на залози в реално време за хазартните игри, организирани от ДП БСТ“ II 

„Предоставяне на резервна комуникационна свързаност за осъществяване на електронни 

съобщения, по стандарт GPRS/3G, за нуждите на Информационната и Комуникационна 

Система за приемане на залози в реално време за хазартните игри, организирани от ДП 

БСТ“ III „Предоставяне на дублирана резервна комуникационна свързаност за 

осъществяване на електронни съобщения, по стандарт GPRS/3G, за нуждите на 

Информационната и Комуникационна Система за приемане на залози в реално време за 

хазартните игри, организирани от ДП БСТ" и в изпълнение на Заповед №102/27.05.2016 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/1, комисия в състав: 

1. Веселин Кюркчиев – Директор ДИТИ, при ЦУ на БСТ – експерт, притежаващ 

професионална компетентност, в съответствие с предмета на поръчката, поради наличие 

на знания, получени чрез образование и такива придобити в процеса на изпълнение на 

трудовите си правоотношения - председател; 

2. Рада Гьонова –Директор ДПОП, при ЦУ на БСТ – лице с юридическо образование, член; 

3. Елин Христов – Ръководител Отдел СА, ДИТИ, при ЦУ на БСТ – експерт, притежаващ 

професионална компетентност, в съответствие с предмета на поръчката, поради наличие 

на знания, получени чрез образование и такива придобити в процеса на изпълнение на 

трудовите си правоотношения - член; 

4. Живко Николов – Ръководител Отдел ЦУОТ, ДОКТ, при ЦУ на БСТ – експерт, 

притежаващ професионална компетентност, в съответствие с предмета на поръчката, 

поради наличие на знания,  придобити в процеса на изпълнение на трудовите си 

правоотношения - член; 

5. Николай Станчев – Системен администратор, инф. и офис системи, Отдел СА, ДИТИ, 

при ЦУ на БСТ – експерт, притежаващ професионална компетентност, в съответствие с 

предмета на поръчката, поради наличие на знания,  придобити в процеса на изпълнение 

на трудовите си правоотношения – член 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 настоящият протокол е изготвен съобразно разпоредбите на ЗОП, ДВ бр. 28/06.04.204 г., в 

сила до 14.04.2016 г., на основание §18 ЗОП, ДВ бр. 13/16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г. 
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се събра в сградата на ЦУ на БСТ, находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ №28, 

на закрито заседание на 01.06.2016 г., в 09.00 часа, за разглеждане на документите и 

информацията в плик №1 от офертите на участниците в настоящата процедура – по 

обособени позиции I, II и III, с цел да провери съответствието на участниците със 

съответните критерии 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 участниците по обособена позиция I и за 

съответствието им с критериите за подбор, поставени от Възложителя: 

По отношение на участника „Мобилтел“ ЕАД, оферта с вх. № 02-01-791/26.05.2016 г.: 

Участникът е представил следните документи за доказване на юридическия си 

статус: 

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

представляващите 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 

представляващите участника; 

- копия, заверени за вярно с оригинала на: Разрешение №01392/08.04.2009 г. от 

Председателя на КРС, за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс  - 

радиочестотен спектър за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез 

мобилна наземна мрежа – GSM и Изменение №01392-05/03.04.2014 г.; Разрешение № 

01393/08.04.2009 г. от Председателя на КРС за ползване на индивидуално ограничен ресурс 

– радиочестотен спектър за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез 

наземна мрежа – UMTS; Разрешение №01395/08.04.2009 г. от Председателя на КРС, за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - номера за осъществяване на 

обществени електронни съобщения чрез обществена електронна мрежа, с предоставен 

индивидуално определен честотен ресурс – радиочестотен спектър и предоставяне на 

обществена телефонна услуга и всички услуги, включени в стандарта GSM и/или UMTS; 

Изменение №01395-11/03.04.2014 г.; Изменение  и Допълнение № 01395-013/16.07.2015 г.; 

Удостоверение №00300/05.05.2016 г. 

- Копие, заверено за вярно с оригинала на Удостоверение за актуално състояние 

№20160421111127/21.04.2016 от Агенция по вписванията – 1 бр.; 

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

съобразно приложения образец), подписан от лицето, представляващо участника. 

в) Пълномощно за представляващите участника – 1 брой оригинал с нотариална 

заверка на подписа и 1 брой нотариално заверено копие; 
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г) Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните 

с тях лица и техните действителни собственици – за местни лица (оригинал, съобразно 

приложения образец), подписана от представляващите участника. 

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

подписан от представляващите участника; 

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

подписана от представляващите 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 

Комисията приема посочените в Списъка по чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП, Договори с предмет: „предоставяне на 

далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа по стандарт 

GSM/UMTS...“ като годни и относими доказателства към поставеното изискване на Възложителя по т. 

Глава 4. Изисквания към участниците /критерии за подбор/ и документи, с които се доказват., раздел I. 

Изисквания към участниците /критерии за подбор/, Част 3. Изисквания към техническите възможности 

и/или квалификации на участниците, т. 3.1 от Документацията за участие, като взе предвид фактът, че 

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) е трето поколение мобилна клетъчна система за мрежи, 

базирани на GSM стандарт, разработена и поддържана от 3GPP (3-то поколение партньорски проект), 

позволяваща идентификация на потребители посредством СИМ карти и широколентов трансфер на данни 

(известна като 3G).; 

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

51, ал. 4 ЗОП – 5 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: „ Проучване, проектиране, продажба, внедряване, поддръжка, 

наблюдение и анализ на интегрирани електронни далекосъобщителни услуги и 

решения“, с валидност до 27.02.2018 г.; 

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

ISO 20000-1:2011 с обхват: „ Система за управление на телекомуникационните услуги, 

предоставяни на бизнес клиенти, описани в каталога на услугите, а именно: Business 

voice; Machine to machine, Data VPN; Internet”, с валидност до 27.02.2018 г.; 

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

ISO 27001:2013 с обхват: „Система за управление на телекомуникационните услуги, 

предоставяни на бизнес клиенти, описани в каталога на услугите, а именно: Business 

voice; Machine to machine, Data VPN; Internet”, с валидност до 27.02.2018 г.; 
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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. 

 

Участникът е представил и следния неизискуем от Възложителя документ: 

а) Декларация за срок на валидност на офертата (оригинал), подписан от 

представляващия участника.  

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

участникът „Мобилтел“ 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. Проверка и констатации за наличието и редовността на представените 

документи и информация в Плик №1 от участниците по обособена позиция II, и за 

съответствието им с критериите за подбор, поставени от Възложителя: 

 По отношение на участника „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, оферта с вх. 

№ 02-01-790/26.05.2016 г.: 

Участникът е представил следните документи за доказване на юридическия си 

статус: 

 а) Представяне на участника (оригинал, съобразно приложения образец), подписано 

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, подписано от 

представляващия участника ; 

- копия, заверени за вярно с оригинала на: Разрешение №01388/08.04.2009 г. от 

Председателя на КРС за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - 

радиочестотен спектър за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез 

мобилна наземна мрежа – GSM; Разрешение №01389/08.04.2009 г. от Председателя на КРС 

за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за 

осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа – 

UMTS; Разрешение №01391/08.04.2009 г. от Председателя на КРС за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс - номера за осъществяване на обществени 

електронни съобщения чрез обществена електронна мрежа с предоставен индивидуално 
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определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър и предоставяне на обществена 

телефонна услуга и всички услуги, включени в стандарта GSM и/или UMTS ; 

- копие заверено за вярно с оригинала на Удостоверение за актуално състояние № 

20160418131258/18.04.2016 от Агенция по вписванията; 

в) Пълномощно за представляващите участника – 1 брой, оригинал с нотариална 

заверка на подписа на упълномощителя; 

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

с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните 

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. 

Комисията приема посочените в Списъка по чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП, Договори с предмет: „предоставяне на 

далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа по стандарт 

GSM/UMTS...“ като годни и относими доказателства към поставеното изискване на Възложителя по т. 

Глава 4. Изисквания към участниците /критерии за подбор/ и документи, с които се доказват., раздел I. 

Изисквания към участниците /критерии за подбор/, Част 3. Изисквания към техническите възможности 

и/или квалификации на участниците, т. 3.1 от Документацията за участие, като взе предвид фактът, че 

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) е трето поколение мобилна клетъчна система за мрежи, 

базирани на GSM стандарт, разработена и поддържана от 3GPP (3-то поколение партньорски проект), 

позволяваща идентификация на потребители посредством СИМ карти и широколентов трансфер на данни 

(известна като 3G).; 

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

чл. 51, ал. 4 ЗОП – 3 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, мобилна гласова услуга по стандарта GSM и UMTS, 

телевизия, достъп до интернет, пренос и предаване на данни, предоставяне на 
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преносна среда, колокиране и комплексни технически решения“, с валидност до 

27.08.2017 г.; 

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

система ISO 20000-1:2011 с обхват: „Система за управление на ИТ услуги на БТК 

ЕАД – VIVACOM, за предоставяне  на електронни съобщителни услуги и ИТ услуги, 

в съответствие с каталог на услугите за бизнес клиенти”, с валидност до 26.02.2019 

г.; 

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

система ISO 27001:2013 с обхват: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги, 

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

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

и комплексни технически решения ”, с валидност до 10.03.2018 г.; 

Участникът е представил и следния изискуем от Възложителя документ: 

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

под формата на внесен депозит на парична сума.  

 

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/. 

 

III. Проверка и констатации за наличието и редовността на представените 

документи и информация в Плик №1 от участниците по обособена позиция III, и за 

съответствието им с критериите за подбор, поставени от Възложителя: 

 По отношение на участника „Теленор България“ ЕАД, оферта с вх. № 02-01-789/26.05.2016 

г.: 

Участникът е представил следните документи за доказване на юридическия си 

статус: 

  а) Представяне на участника (оригинал, съобразно приложения образец), подписано 

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, подписано от 

представляващите участника ; 

- копия, заверени за вярно с оригинала на: Разрешение №01396/08.04.2009 г. от 

Председателя на КРС, за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс  - 
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радиочестотен спектър за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез 

мобилна наземна мрежа – GSM; Разрешение №01397/08.04.2009 г. от Председателя на КРС, 

за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс  - радиочестотен спектър за 

осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа – GSM; 

Разрешение №01399/08.04.2009 г. от Председателя на КРС, за ползване на индивидуално 

определен ограничен ресурс  - номера, за осъществяване на обществени електронни 

съобщения чрез обществена електронна мрежа, с предоставен индивидуално определен 

ограничен ресурс  - радиочестотен спектър и предоставяне на обществена телефонна услуга 

и всички услуги, включени в стандарта GSM и/или UMTS. 

Комисията приема горепосочените документи, издадени от КРС на „Космо България Мобайл“ ЕАД, 

с ЕИК 130460283, първоначално рег. по ф.д. № 632/2001 г. на СГС, за такива - относими към участника в 

настоящата процедура „Теленор България“ ЕАД с ЕИК 130460283 и поради това за налични доказателства 

към поставеното изискване на Възложителя по т. Глава 4. Изисквания към участниците /критерии за 

подбор/ и документи, с които се доказват., раздел I. Изисквания към участниците /критерии за подбор/, 

Част 1. Лично състояние на участниците, включително изисквания във връзка с вписването в професионални 

или търговски регистри, притежаване на специално разрешение или членство /за изпълнение на поръчка за 

услуги/, т. 3. от Документацията за участие, като след проверка в публичния Търговски регистър, АВ, по 

партидата на дружеството – участник „Теленор България“ ЕАД с ЕИК 130460283, се установи, че същото 

е универсален правоприемник на „Германос Телеком - България“ ЕАД с ЕИК 130460283, а то на свой ред е 

било универсален правоприемник на „Космо България Мобайл“ ЕАД с ЕИК 130460283; 

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

съобразно приложения образец), подписан от лицето, представляващо участника. 

в) Пълномощно за представляващия участника – 1 бройкопие, нотариално заверено; 

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

с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните 

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. 
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Комисията приема посочените в Списъка по чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП, Договори с предмет: „предоставяне на 

далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа по стандарт 

GSM/UMTS...“ като годни и относими доказателства към поставеното изискване на Възложителя по т. 

Глава 4. Изисквания към участниците /критерии за подбор/ и документи, с които се доказват., раздел I. 

Изисквания към участниците /критерии за подбор/, Част 3. Изисквания към техническите възможности 

и/или квалификации на участниците, т. 3.1 от Документацията за участие, като взе предвид фактът, че 

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) е трето поколение мобилна клетъчна система за мрежи, 

базирани на GSM стандарт, разработена и поддържана от 3GPP (3-то поколение партньорски проект), 

позволяваща идентификация на потребители посредством СИМ карти и широколентов трансфер на данни 

(известна като 3G).; 

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

чл. 51, ал. 4 ЗОП – 3 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: „Продажба, внедряване и предоставяне на 

телкомуникационни услуги на корпоративни клиенти и органите на държавната и 

общинска администрация и извършване на следпродажбено обслужване“, с валидност до 

30.01.2017 г.; 

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

система ISO 20000-1:2011 с обхват: „Осигуряване на ИТ поддръжка на следните услуги, 

предоставяни на бизнес клиенти: Бизнес телефония (фиксирана и мобилна); Пренос на 

данни между устройства (М2М), Частни виртуални мрежи за данни (Data VPN), 

Интернет (фиксиран и мобилен)”, с валидност до 04.11.2018 г.; 

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

система ISO 27001:2013 с обхват: „Осигуряване на ИТ поддръжка на следните услуги, 

предоставяни на бизнес клиенти: Бизнес телефония (фиксирана и мобилна); Пренос на 

данни между устройства (М2М), Частни виртуални мрежи за данни (Data VPN), 

Интернет (фиксиран и мобилен)”, с валидност до 04.11.2018 г.; 

Участникът е представил и следния изискуем от Възложителя документ: 

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

под формата на внесен депозит на парична сума.  

 

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

участникът „Теленор България“ 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/. 

 

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

 

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

на липсващи документи и/или несъответствие с критериите за подбор, и/или други 
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нередовности, вкл. и фактически грешки, не е налице основание за изпращане на протокола 

на участниците в процедурата, по която и да е от обособените позиции – чл. 68, ал. 8 ЗОП 

и Комисията, назначена със Заповед №102/27.05.2016 г., счита че може да пристъпи към 

разглеждане на документите в плик № 2 от офертите на участниците по всяка от 

обособените позиции – за установяване съответствието им с изискванията на Възложителя.  

 

 Настоящото заседание приключи в 11.30 часа на 01.06.2016 г., с подписването на този 

протокол, състоящ се общо от девет страници. 

 

 

………………………….          ………………………… 

Веселин Кюркчиев            Рада Гьонова      

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

 

 

………………………….          ………………………… 

Елин Христов           Живко Николов 

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

 

 

………………………….. 

Николай Станчев 

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

No 3/08.06.2016 г. 

 

Във връзка с Решение №01-01-1307/14.04.2016 г. на Изпълнителния директор на БСТ за 

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

национално покритие по осъществяване на електронни съобщения, по стандарт 

GPRS/3G, за нуждите на Информационната и Комуникационна Система за приемане на 

залози в реално време за хазартните игри, организирани от ДП БСТ“, по обособени 

позиции: I „Предоставяне на основна комуникационна свързаност за осъществяване на 

електронни съобщения, по стандарт GPRS/3G, за нуждите на Информационната и 

Комуникационна Система за приемане на залози в реално време за хазартните игри, 

организирани от ДП БСТ“ II „Предоставяне на резервна комуникационна свързаност за 

осъществяване на електронни съобщения, по стандарт GPRS/3G, за нуждите на 

Информационната и Комуникационна Система за приемане на залози в реално време за 

хазартните игри, организирани от ДП БСТ“ III „Предоставяне на дублирана резервна 

комуникационна свързаност за осъществяване на електронни съобщения, по стандарт 

GPRS/3G, за нуждите на Информационната и Комуникационна Система за приемане на 

залози в реално време за хазартните игри, организирани от ДП БСТ" и в изпълнение на 

Заповед №102/27.05.2016 г. на Изпълнителния директор на БСТ, на основание чл. 68, ал. 

10 и ал. 11, чл. 69а, ал. 2, чл. 70 и чл. 72 от Законa за обществените поръчки /ЗОП/1, 

комисия в състав: 

1. Веселин Кюркчиев – Директор ДИТИ, при ЦУ на БСТ – експерт, притежаващ 

професионална компетентност, в съответствие с предмета на поръчката, поради 

наличие на знания, получени чрез образование и такива придобити в процеса на 

изпълнение на трудовите си правоотношения - председател; 

2. Рада Гьонова –Директор ДПОП, при ЦУ на БСТ – лице с юридическо образование, 

член; 

3. Елин Христов – Ръководител Отдел СА, ДИТИ, при ЦУ на БСТ – експерт, 

притежаващ професионална компетентност, в съответствие с предмета на поръчката, 

поради наличие на знания, получени чрез образование и такива придобити в процеса 

на изпълнение на трудовите си правоотношения - член; 

4. Живко Николов – Ръководител Отдел ЦУОТ, ДОКТ, при ЦУ на БСТ – експерт, 

притежаващ професионална компетентност, в съответствие с предмета на поръчката, 

поради наличие на знания,  придобити в процеса на изпълнение на трудовите си 

правоотношения - член; 

5. Николай Станчев – Системен администратор, инф. и офис системи, Отдел СА, 

ДИТИ, при ЦУ на БСТ – експерт, притежаващ професионална компетентност, в 

съответствие с предмета на поръчката, поради наличие на знания,  придобити в 

процеса на изпълнение на трудовите си правоотношения – член, 

се събра на 08.06.2016 г. от 09.00 часа за установяване съответствието на техническите 

предложения на участниците по обособени позиции I, II, III от настоящата поръчка, с 

изискванията на Възложителя, за извършване на проверка за наличие на основанията по 

чл. 70, ал. 1 от ЗОП за предложенията в плик № 2 и за оценка на офертите по всички 

други показатели, различни от цената. 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 настоящият протокол е изготвен съобразно разпоредбите на ЗОП, ДВ бр. 28/06.04.204 г., в сила 

до 14.04.2016 г., на основание §18 ЗОП, ДВ бр. 13/16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г. 
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I. Разглеждане на документите в плик № 2 на участниците по обособена 

позиция I, които отговарят на изискванията за подбор. Констатации относно 

съответствието на техническите предложения на участниците, които отговарят на 

изискванията за подбор, с поставените от възложителя изисквания за изпълнение 

обекта и предмета на поръчката 

След извършения преглед на документите в Плик № 1 от офертите на участниците в 

настоящата процедура и констатациите по Протокол № 2/01.06.2016 г. – т. I, членовете 

на комисията пристъпиха към разглеждане и проверка съответствието на техническите 

предложения от офертите на участниците по обособена позиция I, които отговарят на 

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

предмета на настоящата поръчка в Глава 3 „Пълно описание на обекта и предмета на 

поръчката. Технически спецификации“ от Документацията за участие в настоящата 

поръчка.  

За всеки един от тези участници, а именно: „Мобилтел“ ЕАД, членовете на комисията 

извършиха детайлна проверка, за съответствие на представените предложения за 

изпълнение на поръчката по обособена позиция I с поставените от възложителя 

изисквания към нейния обект и предмет, при което установиха и констатираха следното: 

 

1. По отношение на участника „Мобилтел“ ЕАД, оферта с вх. № 02-01-791/26.05.2016 г.: 

Техническото предложение на Участника „Мобилтел“ ЕАД е попълнено в 

съответствие с изискванията на Възложителя и отговаря напълно на техническите 

спецификации за обособената позиция, за която е подадено.  

Предложено е от участника да организира и изпълни поръчката съгласно 

посочените в документацията технически спецификации при следните параметри: 

1. Услугата ще бъде представена чрез обществена мобилна наземна мрежа по 

стандарта GPRS/3G/или друг със същите или по-добри параметри/ за пакетна 

комуникация на данни, с национално покритие, за нуждите на Възложителя. 

2. Услугата ще бъде предоставена като се осигури покритие на GSM/UMTS мрежата 

за пренос на данни на поне 90 % от територията на България. 

3. Услугата ще бъде предоставена като се осигурят минимум два географски 

независими GGSN /Gateway GPRS Support Nodes/. 

4. Услугата ще бъде поддържана в режим 7х24х365. 

5. Услугата ще бъде предоставена при следните минимални параметри за реакция при 

проблем: 

* Време за реакция при заявяване на повреда - до 1 час след получаване на заявка 

за проблем. Времето за реакция ще се отчита от момента на подаване до момента 

на потвърждаване регистрирането на повредата; 

* Време за отстраняване на технически проблеми в мрежата и възстановяване на 

услугата при отпадане - до 8 часа. Времето за отстраняване на технически проблем 

в мрежата ще се отчита от момента на потвърждаване на приемането му (т.е. след 

изтичане на Времето за реакция) до момента на възстановяване на нормалната 

работоспособност на комуникационната свързаност. 

6. Ще бъде осигурена възможност по време на действието на договора за активиране 

на допълнителни комуникационни услуги, при възникнала за Възложителя 

необходимост и след изрично негово писмено заявяване при наличие на техническа 

възможност и при предложените в офертата му ценови условия. 

7. Услугата ще осигурява възможност за пренос на данни чрез създаване на уникален 

APN за достъп специално за целите на Информационната и комуникационна 

система за приемане на залози в реално време на Възложителя, с цел пренос на 

данни от двата компютърни центъра /Основен - в гр. София и Резервен - в гр. Стара 
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Загора/ до всички крайни терминални устройства и обратно. Цялата информация от 

Основния и Резервния компютърни центрове към терминалните устройства и 

обратно ще преминава през отделен APN. За него няма да има никакви допирни 

точки и рутинги от/към други APN-и, гейтуеи, интранети и Интернет - публични и 

други частни мрежи в и извън мрежата на Мобилтел ЕАД. 

8. Услугата ще предоставя възможност за:  

 Ползване на общ пакет с 20 GB количество данни, от всички ползвани и 

активни на до 1000 дейта СИМ карти  

 Допълнително тарифиране на  всеки започнати 1 GB данни, след изчерпване 

на заявените пакети споделен трафик. 

9. Услугата ще се предоставя при условието, че Възложителят е единственият който 

ще има право да индивидуализира и оторизира за пренос на данни крайните 

терминални устройства /като генерира уникални user name/password или др. 

подобни комбинации/ 

10. Услугата ще се предоставя при условието, че Възложителят ще може да раздава 

динамично IP адреси от частни мрежи за терминалните си устройства; 

11. Услугата ще се предоставя при условието, че Възложителят ще има право на 

ICMP протокол изцяло във всички мрежи и подмрежи като средство за тестване на 

връзката от и към терминалните си устройства. 

12. Услугата ще се предоставя при условието, че Възложителят ще има право 

самостоятелно да определя във всеки един момент броя на заявяваните и/или 

ползваните, и/или активни SIM карти и съответно броя на заявяваните пакети 

споделен трафик, и/или количеството на пренесените данни. 

13. Услугата ще се предоставя при условието, че Възложителят ще има право на 

пълна месечна информация относно размера на пренесеното количество данни и 

тяхната стойност на хартиен носител, както и възможност за справки по електронен 

път. 

14. Услугата ще се предоставя при осигуряване на дубликат на открадната или 

изгубена SIM карта. 

15. Услугата ще бъде с качество, съгласно изискванията на разрешението за 

предоставяне на електронните съобщителни услуги, предмет на поръчката, 

издадено от Комисията за регулиране на съобщенията на Мобилтел ЕАД. 

16. За предлаганата услуга трябва ще бъде изградена и поддържана мрежа/и така, че 

да се гарантира предоставяне на качествена услугата по осъществяване на 

електронно съобщение. 

17. Отстраняване на повреди в мрежи, посредством които се осъществява услугата, 

ще бъде осъществено в най-кратък практически възможен срок, като Възложителят 

бъде информиран за засегнатия район. 

18. При възникване на вероятност от затруднения или временно спиране на 

предоставянето на услугите, същото ще бъде сведено до знанието на Възложителя 

в срок, не по-кратък от два дни преди появата на дадено препятстващо 

предоставянето услугата събитие, ако това е обективно възможно. 

 

Участникът е представил документ, описващ регистрирането на проблем в 

предоставянето на услугата, предмет на поръчката по обособена позиция I, задълженията 

на страните във връзка с проблема, времеви параметри за отстраняване на проблема, 

отчитане разрешаването на проблема и т.н., и който съдържа минималните параметри, 

посочени в т. 5 от техническите спецификации по обособена позиция I. 

Участникът е декларирал, че ще изпълнява предмета на поръчката в срок от 2 години, 

считано от датата на подписването му или до изчерпване на предвидената максимална 
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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 участниците в процедурата по обособена позиция I с 

изискванията за подбор поставени от Възложителя по тази обособена позиция, 

както и за установяване съответствие на направеното техническо предложение за 

изпълнение предмета на поръчката с поставените от възложителя изисквания по 

тази обособена позиция, бе установено че офертата на участника по тази обособена 

позиция отговаря на изискванията за подбор и съдържа предложение за изпълнение 

предмета на настоящата поръчка по обособена позиция I, съответстващо с 

изискванията на Възложителя.  

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

настоящата процедура оферта по обособена позиция I и ще я оцени в съответствие с 

предварително обявените условия – най-ниска предлагана цена. 

 

II. Разглеждане на документите в плик № 2 на участниците по обособена 

позиция II, които отговарят на изискванията за подбор. Констатации относно 

съответствието на техническите предложения на участниците, които отговарят на 

изискванията за подбор, с поставените от възложителя изисквания за изпълнение 

обекта и предмета на поръчката 

След извършения преглед на документите в Плик № 1 от офертите на участниците в 

настоящата процедура и констатациите по Протокол № 2/01.06.2016 г. – т. II, членовете 

на комисията пристъпиха към разглеждане и проверка съответствието на техническите 

предложения от офертите на участниците по обособена позиция II, които отговарят на 

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

предмета на настоящата поръчка в Глава 3 „Пълно описание на обекта и предмета на 

поръчката. Технически спецификации“ от Документацията за участие в настоящата 

поръчка.  

За всеки един от тези участници, а именно: „Българска телекомуникационна компания“ 

ЕАД, членовете на комисията извършиха детайлна проверка, за съответствие на 

представените предложения за изпълнение на поръчката по обособена позиция II с 

поставените от възложителя изисквания към нейния обект и предмет, при което 

установиха и констатираха следното: 

 

1. По отношение на участника „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, , оферта 

с вх. № 02-01-790/26.05.2016 г.: 

Техническото предложение на Участника „Българска телекомуникационна 

компания“ ЕАД е попълнено в съответствие с изискванията на Възложителя и отговаря 

напълно на техническите спецификации за обособената позиция, за която е подадено.  

Предложено е от участника да организира и изпълни поръчката съгласно 

посочените в документацията технически спецификации при следните параметри: 

1. Услугата ще бъде представена чрез обществена мобилна наземна мрежа по 

стандарта GPRS/3G/или друг със същите или по-добри параметри/ за пакетна 

комуникация на данни, с национално покритие, за нуждите на Възложителя. 

2. Услугата ще бъде предоставена като се осигури покритие на GSM/UMTS мрежата 

за пренос на данни на поне 90 % от територията на България. 

3. Услугата ще бъде предоставена като се осигурят минимум два географски 

независими GGSN /Gateway GPRS Support Nodes/. 

4. Услугата ще бъде поддържана в режим 7х24х365. 
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5. Услугата ще бъде предоставена при следните минимални параметри за реакция при 

проблем: 

* Време за реакция при заявяване на повреда - до 1 час след получаване на заявка 

за проблем. Времето за реакция ще се отчита от момента на подаване до момента 

на потвърждаване регистрирането на повредата; 

* Време за отстраняване на технически проблеми в мрежата и възстановяване на 

услугата при отпадане - до 8 часа. Времето за отстраняване на технически проблем 

в мрежата ще се отчита от момента на потвърждаване на приемането му (т.е. след 

изтичане на Времето за реакция) до момента на възстановяване на нормалната 

работоспособност на комуникационната свързаност. 

6. Ще бъде осигурена възможност по време на действието на договора за активиране 

на допълнителни комуникационни услуги, при възникнала за Възложителя 

необходимост и след изрично негово писмено заявяване при наличие на техническа 

възможност и при предложените в офертата му ценови условия. 

7. Услугата ще осигурява възможност за пренос на данни чрез създаване на уникален 

APN за достъп специално за целите на Информационната и комуникационна 

система за приемане на залози в реално време на Възложителя, с цел пренос на 

данни от двата компютърни центъра /Основен - в гр. София и Резервен - в гр. Стара 

Загора/ до всички крайни терминални устройства и обратно. Цялата информация от 

Основния и Резервния компютърни центрове към терминалните устройства и 

обратно ще преминава през отделен APN. За него няма да има никакви допирни 

точки и рутинги от/към други APN-и, гейтуеи, интранети и Интернет - публични и 

други частни мрежи в и извън мрежата на „Българска телекомуникационна 

компания“ ЕАД. 

8. Услугата ще предоставя възможност за:  

 Ползване на общ пакет с 15 GB количество данни, от всички ползвани и 

активни на до 1000 дейта СИМ карти  

 Допълнително тарифиране на  всеки започнати 1 GB данни, след изчерпване 

на заявените пакети споделен трафик. 

9. Услугата ще се предоставя при условието, че Възложителят е единственият който 

ще има право да индивидуализира и оторизира за пренос на данни крайните 

терминални устройства /като генерира уникални user name/password или др. 

подобни комбинации/ 

10. Услугата ще се предоставя при условието, че Възложителят ще може да раздава 

динамично IP адреси от частни мрежи за терминалните си устройства; 

11. Услугата ще се предоставя при условието, че Възложителят ще има право на 

ICMP протокол изцяло във всички мрежи и подмрежи като средство за тестване на 

връзката от и към терминалните си устройства. 

12. Услугата ще се предоставя при условието, че Възложителят ще има право 

самостоятелно да определя във всеки един момент броя на заявяваните и/или 

ползваните, и/или активни SIM карти и съответно броя на заявяваните пакети 

споделен трафик, и/или количеството на пренесените данни. 

13. Услугата ще се предоставя при условието, че Възложителят ще има право на 

пълна месечна информация относно размера на пренесеното количество данни и 

тяхната стойност на хартиен носител, както и възможност за справки по електронен 

път. 

14. Услугата ще се предоставя при осигуряване на дубликат на открадната или 

изгубена SIM карта. 

15. Услугата ще бъде с качество, съгласно изискванията на разрешението за 

предоставяне на електронните съобщителни услуги, предмет на поръчката, 
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издадено от Комисията за регулиране на съобщенията на „Българска 

телекомуникационна компания“ ЕАД. 

16. За предлаганата услуга трябва ще бъде изградена и поддържана мрежа/и така, че 

да се гарантира предоставяне на качествена услугата по осъществяване на 

електронно съобщение. 

17. Отстраняване на повреди в мрежи, посредством които се осъществява услугата, 

ще бъде осъществено в най-кратък практически възможен срок, като Възложителят 

бъде информиран за засегнатия район. 

18. При възникване на вероятност от затруднения или временно спиране на 

предоставянето на услугите, същото ще бъде сведено до знанието на Възложителя 

в срок, не по-кратък от два дни преди появата на дадено препятстващо 

предоставянето услугата събитие, ако това е обективно възможно. 

 

В техническото си предложение участникът е описал начина на регистриране на проблем 

в предоставянето на услугата, предмет на поръчката по обособена позиция II, 

задълженията на страните във връзка с проблема, времеви параметри за отстраняване на 

проблема, отчитане разрешаването на проблема и т.н., а така също и минималните 

параметри, посочени в т. 5 от техническите спецификации по обособена позиция II. 

Участникът е декларирал, 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. 

 

Представена от участника е и Декларация по чл. 33, ал. 4 ЗОП – оригинал, касаеща 

техническото предложение. 

 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване 

съответствието на участниците в процедурата по обособена позиция II с 

изискванията за подбор поставени от Възложителя по тази обособена позиция, 

както и за установяване съответствие на направеното техническо предложение за 

изпълнение предмета на поръчката с поставените от възложителя изисквания по 

тази обособена позиция, бе установено че офертата на участника по тази обособена 

позиция отговаря на изискванията за подбор и съдържа предложение за изпълнение 

предмета на настоящата поръчка по обособена позиция II, съответстващо с 

изискванията на Възложителя.  

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

настоящата процедура оферта по обособена позиция II и ще я оцени в съответствие 

с предварително обявените условия – най-ниска предлагана цена. 

 

III. Разглеждане на документите в плик № 2 на участниците по обособена 

позиция III, които отговарят на изискванията за подбор. Констатации относно 

съответствието на техническите предложения на участниците, които отговарят на 

изискванията за подбор, с поставените от възложителя изисквания за изпълнение 

обекта и предмета на поръчката 

След извършения преглед на документите в Плик № 1 от офертите на участниците в 

настоящата процедура и констатациите по Протокол № 2/01.06.2016 г. – т. III, членовете 

на комисията пристъпиха към разглеждане и проверка съответствието на техническите 

предложения от офертите на участниците по обособена позиция III, които отговарят на 

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

предмета на настоящата поръчка в Глава 3 „Пълно описание на обекта и предмета на 
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поръчката. Технически спецификации“ от Документацията за участие в настоящата 

поръчка.  

За всеки един от тези участници, а именно: „Теленор България“ ЕАД, членовете на 

комисията извършиха детайлна проверка, за съответствие на представените предложения 

за изпълнение на поръчката по обособена позиция III с поставените от възложителя 

изисквания към нейния обект и предмет, при което установиха и констатираха следното: 

 

1. По отношение на участника „Теленор България“ ЕАД, оферта с вх. № 02-01-

789/26.05.2016 г.: 

Техническото предложение на Участника „Теленор България“ ЕАД е попълнено в 

съответствие с изискванията на Възложителя и отговаря напълно на техническите 

спецификации за обособената позиция, за която е подадено.  

Предложено е от участника да организира и изпълни поръчката съгласно 

посочените в документацията технически спецификации при следните параметри: 

1. Услугата ще бъде представена чрез обществена мобилна наземна мрежа по 

стандарта GPRS/3G/или друг със същите или по-добри параметри/ за пакетна 

комуникация на данни, с национално покритие, за нуждите на Възложителя. 

2. Услугата ще бъде предоставена като се осигури покритие на GSM/UMTS мрежата 

за пренос на данни на поне 90 % от територията на България. 

3. Услугата ще бъде предоставена като се осигурят минимум два географски 

независими GGSN /Gateway GPRS Support Nodes/. 

4. Услугата ще бъде поддържана в режим 7х24х365. 

5. Услугата ще бъде предоставена при следните минимални параметри за реакция при 

проблем: 

* Време за реакция при заявяване на повреда - до 1 час след получаване на заявка 

за проблем. Времето за реакция ще се отчита от момента на подаване до момента 

на потвърждаване регистрирането на повредата; 

* Време за отстраняване на технически проблеми в мрежата и възстановяване на 

услугата при отпадане - до 8 часа. Времето за отстраняване на технически проблем 

в мрежата ще се отчита от момента на потвърждаване на приемането му (т.е. след 

изтичане на Времето за реакция) до момента на възстановяване на нормалната 

работоспособност на комуникационната свързаност. 

6. Ще бъде осигурена възможност по време на действието на договора за активиране 

на допълнителни комуникационни услуги, при възникнала за Възложителя 

необходимост и след изрично негово писмено заявяване при наличие на техническа 

възможност и при предложените в офертата му ценови условия. 

7. Услугата ще осигурява възможност за пренос на данни чрез създаване на уникален 

APN за достъп специално за целите на Информационната и комуникационна 

система за приемане на залози в реално време на Възложителя, с цел пренос на 

данни от двата компютърни центъра /Основен - в гр. София и Резервен - в гр. Стара 

Загора/ до всички крайни терминални устройства и обратно. Цялата информация от 

Основния и Резервния компютърни центрове към терминалните устройства и 

обратно ще преминава през отделен APN. За него няма да има никакви допирни 

точки и рутинги от/към други APN-и, гейтуеи, интранети и Интернет - публични и 

други частни мрежи в и извън мрежата на „Теленор България“ ЕАД. 

8. Услугата ще предоставя възможност за:  

 Ползване на общ пакет с 10 GB количество данни, от всички ползвани и 

активни на до 600 дейта СИМ карти  

 Допълнително тарифиране на  всеки започнати 1 GB данни, след изчерпване 

на заявените пакети споделен трафик. 
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9. Услугата ще се предоставя при условието, че Възложителят е единственият който 

ще има право да индивидуализира и оторизира за пренос на данни крайните 

терминални устройства /като генерира уникални user name/password или др. 

подобни комбинации/ 

10. Услугата ще се предоставя при условието, че Възложителят ще може да раздава 

динамично IP адреси от частни мрежи за терминалните си устройства; 

11. Услугата ще се предоставя при условието, че Възложителят ще има право на 

ICMP протокол изцяло във всички мрежи и подмрежи като средство за тестване на 

връзката от и към терминалните си устройства. 

12. Услугата ще се предоставя при условието, че Възложителят ще има право 

самостоятелно да определя във всеки един момент броя на заявяваните и/или 

ползваните, и/или активни SIM карти и съответно броя на заявяваните пакети 

споделен трафик, и/или количеството на пренесените данни. 

13. Услугата ще се предоставя при условието, че Възложителят ще има право на 

пълна месечна информация относно размера на пренесеното количество данни и 

тяхната стойност на хартиен носител, както и възможност за справки по електронен 

път. 

14. Услугата ще се предоставя при осигуряване на дубликат на открадната или 

изгубена SIM карта. 

15. Услугата ще бъде с качество, съгласно изискванията на разрешението за 

предоставяне на електронните съобщителни услуги, предмет на поръчката, 

издадено от Комисията за регулиране на съобщенията на „Теленор България“ ЕАД. 

16. За предлаганата услуга трябва ще бъде изградена и поддържана мрежа/и така, че 

да се гарантира предоставяне на качествена услугата по осъществяване на 

електронно съобщение. 

17. Отстраняване на повреди в мрежи, посредством които се осъществява услугата, 

ще бъде осъществено в най-кратък практически възможен срок, като Възложителят 

бъде информиран за засегнатия район. 

18. При възникване на вероятност от затруднения или временно спиране на 

предоставянето на услугите, същото ще бъде сведено до знанието на Възложителя 

в срок, не по-кратък от два дни преди появата на дадено препятстващо 

предоставянето услугата събитие, ако това е обективно възможно. 

 

Участникът е представил документ, описващ регистрирането на проблем в 

предоставянето на услугата, предмет на поръчката по обособена позиция III, 

задълженията на страните във връзка с проблема, времеви параметри за отстраняване на 

проблема, отчитане разрешаването на проблема и т.н., и който съдържа минималните 

параметри, посочени в т. 5 от техническите спецификации по обособена позиция III. 

Участникът е декларирал, 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 участниците в процедурата по обособена позиция III с 

изискванията за подбор поставени от Възложителя по тази обособена позиция, 

както и за установяване съответствие на направеното техническо предложение за 

изпълнение предмета на поръчката с поставените от възложителя изисквания по 

тази обособена позиция, бе установено че офертата на участника по тази обособена 

позиция отговаря на изискванията за подбор и съдържа предложение за изпълнение 
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предмета на настоящата поръчка по обособена позиция III, съответстващо с 

изискванията на Възложителя.  

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

настоящата процедура оферта по обособена позиция III и ще я оцени в съответствие 

с предварително обявените условия – най-ниска предлагана цена. 

 

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

ЗОП за предложенията в плик № 2, представени от участниците по всяка една от 

обособените позиции 

Членовете на комисията като взеха предвид, че в настоящата процедура, по всяка една от 

обособените позиции има само по един участник, отговарящ на изискванията за подбор, 

поставени от Възложителя и за чиято офертa е установено, че съдържа съответно 

предложение в плик № 2 за изпълнение предмета на настоящата поръчка по обособената 

позиция, за която е подадено, съответстващо с изискванията на възложителя, то не са 

налице условията за извършване на проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 

от ЗОП за предложенията на тези участници в плик № 2.  

 

V.  Определяне на дата и час за отваряне на ценовите предложения по всяка една от 

обособените позиции на настоящата поръчка 
Членовете на комисията, след като приключиха извършването на преценка и за 

допустимостта на техническото предложение от офертите на участниците в настоящата 

процедура по отделните обособени позиции, предвид избрания критерий за оценка на 

офертите, подадени за участие в настоящата процедура - най-ниска предлагана цена, 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, следва да пристъпят към 

публикуване на информация за деня, часа и мястото на провеждане на публично 

заседание за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатия участник на 

Профила на купувача на БСТ на адрес: 

http://profile.toto.bg/2088148b8cb375877a00c84d05854894, 

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 № 

102/27.05.2016 г., обявява, че на 17.06.2016 г., в 14.00 часа в сградата на ЦУ на БСТ - гр. 

София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28, ще се извърши отваряне на ценовите оферти и 

оповестяване на предлаганите цени, в откритата с Решение №01-01-1307/14.04.2016 г. на 

Изпълнителния директор на БСТ процедура по реда на ЗОП с предмет: "Предоставяне на 

услуги с национално покритие по осъществяване на електронни съобщения, по стандарт 

GPRS/3G, за нуждите на Информационната и Комуникационна Система за приемане на 

залози в реално време за хазартните игри, организирани от ДП БСТ“, по обособени 

позиции: I „Предоставяне на основна комуникационна свързаност за осъществяване на 

електронни съобщения, по стандарт GPRS/3G, за нуждите на Информационната и 

Комуникационна Система за приемане на залози в реално време за хазартните игри, 



 

 

10 

 

организирани от ДП БСТ“ II „Предоставяне на резервна комуникационна свързаност за 

осъществяване на електронни съобщения, по стандарт GPRS/3G, за нуждите на 

Информационната и Комуникационна Система за приемане на залози в реално време за 

хазартните игри, организирани от ДП БСТ“ III „Предоставяне на дублирана резервна 

комуникационна свързаност за осъществяване на електронни съобщения, по стандарт 

GPRS/3G, за нуждите на Информационната и Комуникационна Система за приемане на 

залози в реално време за хазартните игри, организирани от ДП БСТ".  

 Отварянето на ценовите оферти по всяка една от обособените позиции на 

настоящата обществена поръчка ще се извърши публично, при условията на чл. 68, ал. 3 

ЗОП. 

 

 Дата на обявяване на настоящото съобщение в интернет страницата на 

възложителя, Профила на купувача: 13.06.2016 г.“ 

 

Настоящото заседание приключи в 11.15 часа на 08.06.2016 г., с подписването на този 

протокол, състоящ се от десет страници. 

 

 

………………………….          ………………………… 

Веселин Кюркчиев           Рада Гьонова      

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

 

 

………………………….          ………………………… 

Елин Христов           Живко Николов 

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

 

 

………………………….. 

Николай Станчев 

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

 

 

 


