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ПРОТОКОЛ № 3/12.07.2018 г. 

 

Във връзка с Решение № 71/15.03.2018 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ за откриване на 

процедура по реда на ЗОП – открита процедура, с наименование: „Предоставяне на 

далекосъобщителни услуги“ и в изпълнение на Заповед № 176/26.06.2018 г. на Изпълнителния 

директор на ДП БСТ и на основание чл. 103, ал. 3 ЗОП вр. чл. 104, ал. 1 ЗОП и чл. 54, ал. 7 - ал. 13 

и чл. 56 ППЗОП, комисия в състав: 

1. Рада Гьонова – Директор, ДПОП, при ЦУ на БСТ – председател; 

2. Веселин Кюркчиев – Директор, ДИТИ, при ЦУ на БСТ – член;  

3. Живко Николов – Ръководител отдел ЦУОТ, ДОКТ, при ЦУ на БСТ - член; 

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

5. Николай Станчев - Системен администратор, инф. и офис системи, ДИТИ, при ЦУ на БСТ – член; 

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

12.07.2018 г. и започна своята работа в 10.00 часа по провеждане на публично заседание, на което 

да се да се обявят резултатите от оценяването на подадената за участие в настоящата процедура 

оферта по показателите, различни от ценовия, да се отвори и оповести ценовото предложение на 

участника. Мястото, датата и часа на това публично състезание са конкретизирани в Протокол № 

2/09.07.2018 г. и за което участниците са уведомени чрез публикуване на съобщение за това на 

09.07.2018 г. на Профила на купувача на Възложителя /видно от приложената разпечатка/. На 

провежданото публично заседание не присъстват представители на участниците, нито на средствата 

за масово осведомяване – обстоятелството е отразено в Присъствен списък /приложен към 

настоящия протокол/.  

 

1. Действия и констатации относно обявяване на резултатите от оценяването на 

офертата на участника БТК ЕАД с оферта с вх. № 02-01-1026/25.06.2018 г., по 

показателите, различен от ценовия:  

Комисията съобщи резултатите от оценяването на офертата на този участник, за която е установено, 

че отговаря на изискванията на Възложителя, по показателите, различни от ценовия и която се 

съдържа в подписан от членовете на комисията протокол – Протокол № 2/09.07.2018 г., а именно: 

 

Оценка на участника по показателя От1 - на предложението на участника за енергонезависимост на 

гласовите телефонни услуги – 12 точки; 

 

Оценка на участника по показателя От2 – на предложението на участника за предлаганите 

интегрирани далекосъобщителни услуги: 

 Оценка по подпоказател Вид и честота на телефонията (От2.1) – 2 точки; 

 Оценка по подпоказател Стандарт на видеотелефонията (От2.2) – 2 точки; 

 Оценка по подпоказател Скорост и вид за пренос на данни (От2.3) – 2 точки; 

 Оценка по подпоказател Качество на гласовата услуга (От2.4) – 2 точки; 

 Оценка по подпоказател Начин на осигуряване на синхронната връзка, за обезпечаване на 

услугата (От2.5) – 2 точки; 

 Оценка по подпоказател Фактор за оценка на преноса на глас (R фактор) (От2.6) – 2 точки; 

 Оценка по подпоказател Начин на сигнализация (От2.7) – 2 точки; 

От2 = 2+2+2+2+2+2+2 = 14 точки. 

Оценка на участника по показателя От3 - на предложението на участника за услугата получаване и 

изпращане на факсимилни съобщения от всеки предоставен обикновен телефонен пост – 11 точки; 
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Оценка на участника по показателя От4  - на предложението на участника за услугата 

„Автоматичен вход“ – 11 точки; 

 

Оценка на участника по показателя От5 – на предложението на участника за брой включени минути 

в месечната абонаментна такса за разговори към всички национални фиксирани мрежи (общо за 

всички постове) –  

 

От5 = 70000/70000 *12 = 12 точки 

 

Оценка на предложеното техническо решение за предоставяне на услугите от участника БТК ЕАД: 

От = От1 + От2 + От3 + От4 + От5 = 12+14+11+11+12= 60 точки 

 

2. Действия и констатации относно отваряне и оповестяване на ценовите предложения 

от офертата на БТК ЕАД с оферта с вх. № 02-01-1026/25.06.2018 г.: 

Комисията пристъпи към отваряне на ценовото предложение на участника и оповестяването му. 

Установено бе, че този плик е неотварян и запечатан, така както на първото проведено публично 

заседание. Участникът БТК ЕАД е направил следното ценово предложение за изпълнение на 

обществената поръчка: 

По отношение на фиксираната далекосъобщителна услуга: 
Стойност на месечната абонаментна такса (общо за всички постове, включени в Списък № 1 от 

Техническите спецификации) - 5 800,0000 /пет хиляди и осемстотин лева нула, нула, нула, нула 

стотинки словом/ лева без ДДС. 

1. Стойност на цена на минута за разговори с абонат на фиксирана мрежата в страната (извън 

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

- Цена на минута разговор с абонат на фиксираната мрежа на БТК ЕАД (Цбтк): 0,0000 (нула 

лева нула, нула, нула, нула стотинки) лева без ДДС. 

- Цена на минута разговор с абонат на фиксираната мрежа на Мобилтел ЕАД (Цмтел): 0,0015 

(нула лева нула, нула, едно, пет стотинки) лева без ДДС. 

- Цена на минута разговор с абонат на фиксираната мрежа на Теленор България ЕАД (Цтб): 

0,0015 (нула лева нула, нула, едно, пет стотинки) лева без ДДС. 

- Цена на минута разговор с абонат на друга фиксирана мрежа в РБ (Цдф): 0,0015 (нула лева 

нула, нула, едно, пет стотинки) лева без ДДС. 

 

По отношение на допълнителните далекосъобщителни услуга, предложени да се предоставят 

в техническото предложение на този участник: 

1. Цена на услуга за достъп до мрежа по стандарт GSM/ UMTS LTE с възможност за разговори в 

корпоративната група на Възложителя: 

- 2,4000 (два лева четири, нула, нула, нула стотинки) лева без ДДС. 

2. Цена на услуга за достъп до мрежа по стандарт GSM/ UMTS LTE с възможност за разговори 

в корпоративната група на възложителя и извън корпоративната група на възложителя: 

- 10,0000 (десет лева нула, нула, нула, нула стотинки) лева без ДДС. 

3. Цена на месечен абонамент за услуга за достъп до мрежа по стандарт GSM/ UMTS LTE с 

възможност за достъп до глобалното интернет пространство, през персонално мобилно устройство 

с включени с включени 1 500 MB на максимална скорост: 

- 13,1700 (тринадесет лева едно, седем, нула, нула стотинки) лева без ДДС. 

4. Цена на месечен абонамент за услуга за достъп до мрежа по стандарт GSM/ UMTS LTE с 

възможност за достъп до глобалното интернет пространство, през персонално мобилно устройство 

с включени 3 000 MB на максимална скорост: 

- 20,0000 (двадесет лева нула, нула, нула, нула стотинки) лева без ДДС. 
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5. Цена на месечен абонамент за услуга за достъп до мрежа по стандарт GSM/ UMTS LTE с 

възможност за достъп до глобалното интернет пространство, през персонално мобилно устройство 

с включени 10 000 MB на максимална скорост: 

- 40,0000 лв. (четиридесет лева нула, нула, нула, нула стотинки) лева без ДДС. 

6. Цена на месечен абонамент за услуга за достъп до мрежа по стандарт GSM/ UMTS LTE с 

възможност за достъп до глобалното интернет пространство, през персонална компютърна 

конфигурация с включени 1 000 MB на максимална скорост: 

- 6,6600 (шест лева шест, шест, нула, нула стотинки) лева без ДДС. 

7. Цена на месечен абонамент за услуга за достъп до мрежа по стандарт GSM/ UMTS LTE с 

възможност за достъп до глобалното интернет пространство, през персонална компютърна 

конфигурация с включени 2 000 MB на максимална скорост: 

- 9,9900 (девет лева девет, девет, нула, нула стотинки) лева без ДДС.  

8. Цена на месечен абонамент за услуга за достъп до мрежа по стандарт GSM/ UMTS LTE с 

възможност за достъп до глобалното интернет пространство, през персонална компютърна 

конфигурация с включени 5 000 MB на максимална скорост: 

- 14,1600 (четиринадесет лева едно, шест, нула, нула стотинки) лева без ДДС.  

9. Цена на месечен абонамент за услуга за достъп до мрежа по стандарт GSM/ UMTS LTE с 

възможност за достъп до глобалното интернет пространство, през персонална компютърна 

конфигурация с включени 10 000 MB на максимална скорост: 

- 17,4900 (седемнадесет лева четири, девет, нула, нула стотинки) лева без ДДС.  

10. Цена на месечен абонамент за услуга за достъп до мрежа по стандарт GSM/ UMTS LTE с 

възможност за достъп до глобалното интернет пространство, през персонална компютърна 

конфигурация с включени 20 000 MB на максимална скорост: 

- 22,4900 (двадесет и два лева четири, девет, нула, нула стотинки) лева без ДДС.  

11. Цена на месечен абонамент за услуга за достъп до мрежа по стандарт GSM/ UMTS LTE с 

възможност за достъп до глобалното интернет пространство, през персонална компютърна 

конфигурация. с включени 40 000 MB на максимална скорост: 

- 33,3300 (тридесет и три лева три, три, нула, нула стотинки) лева без ДДС. 

12. Цена на месечен абонамент за услуга за глобално позициониране на подвижни обектив в 

реално време: 

- 21, 5000 лв. (двадесет и един лева пет, нула, нула, нула стотинки) лева без ДДС. 

13. Цена на месечен абонамент за Колокация на оборудване: 

- 1 300,0000 (хиляда и триста лева нула, нула, нула, нула стотинки) лева. ДДС. 

14. Цена за месечен абонамент за допълнителни услуги за колокация на оборудване:  

14.1 Smart Hands – 30,0000 лв. (тридесет лева нула, нула, нула, нула стотинки), лева без ДДС. 

14.2 Електроенергия над 3kW – 150,0000 (сто и петдесет лева нула, нула, нула, нула стотинки) 

лева без ДДС на всеки 1 kW допълнителна мощност. 

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

С извършване на горните действия комисията приключи публичната част от заседанието си в 10.25 

часа на 12.07.2018 г., след което в закрито заседание, започнало непосредствено след това, пристъпи 

към разглеждане на  документите по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП представени от единствения участник 

в процедурата за съответствие с изискванията на възложителя. 

 

3. Разглеждане на допуснатата оферта на участника БТК ЕАД с вх. № 02-01-

1026/25.06.2018 г. и проверка за нейното съответствие с предварително обявените 

финансови и ценови условия. Оценка по ценовия показател: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник – относно документите по чл. 

39, ал. 3, т. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил ценово предложение, 

съдържащо предложението на участника относно фиксираната далекосъобщителна услуга и другите 



 
Протокол № 3/12.07.2018 г. от работата на Комисия, назначена със Заповед № 176/26.07.2018 г. на изпълнителния 

директор на ДП БСТ 

   стр. 4 

 

допълнително предложени далекосъобщителни услуги от техническото му предложение, 

попълнено съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания 

на възложителя.  

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието на 

направената оферта /ценово предложение/ за изпълнение предмета на поръчката с 

поставените от възложителя изисквания, бе установено че офертата на участника БТК ЕАД 

отговаря на предварително обявените финансови и ценови условия и комисията пристъпи към 

оценка на офертата. 

По показател „Ценови показатели (Оц)“, съгласно посоченото в документацията за участие, се 

оценяват предложенията на участника от ценовото му предложение и включват следните 

подпоказатели: 

Оценка на предложението на участника за цена на месечната абонаментна такса (общо за 

всички постове включени в Списък № 1 от Техническите спецификации) - в лева без ДДС 

(Оц1). 

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

предложение 0.0000 лева, то се оценява с максималния брой точки за показателя 12, а за целите на 

изчислението  на оценките на останалите участници Минималната предложена от n-тия участник 

цена по този подпоказател се прилага 0.00001, 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 четвърти знак след 

десетичната запетая. 

** При условие, че никой от участниците не е предложил цена от 0.0000 лева, то за целите на 

изчислението на оценките се избира за Минималната предложена от n-тия участник цена по 

този подпоказател, минималната ненулева предложена измежду участниците цена. 

 

Оценка на предложението на участника за цена на минута за разговор с абонат на фиксирана 

мрежа в страната (извън включените в абонаментната такса минути), в лева без ДДС (Оц2). 
Този показател е съобразен с профила на потребление на Възложителя – ДП БСТ, а именно: 

Направление Относително натоварване  Реализирано потребление в 

минути за периода 01.12.2015 г. 

- 15.02.2018 

А B С 

БТК 90.95% 578 816 

Мобилтел 4.35% 27 663 

Теленор 1.05% 6 678 

Фиксирани 

оператори 

3.65% 23 200 

Всеки участник следва да предложи единични цени по следните направления: 

- цена за минута разговор към абонати от фиксираната мрежа на БТК ЕАД 

- цена за минута разговор към абонати от фиксираната мрежа на Мобилтел ЕАД 

- цена за минута разговор към абонати от фиксираната мрежа на Теленор България ЕАД 

- цена за минута разговор към абонати на други фиксирани мрежи в РБ 

Комисията изчислява съобразно профила на потребление на ДП БСТ цената на минута разговор с 

абоната на фиксирана мрежа в страната за всеки участник, като произведение на предложените 
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единични цени по изискуемите направления и тежестта в профила на потребление на ДП БСТ, а 

именно: 

90,95%*Цбтк+4,35%*Цмтел+ 1,05%*ЦТеленор+3,65%*Цдф, 

където: 

- Цбтк – предложената от участника, чието предложение се разглежда, цена за минута разговор към 

абонати от фиксираната мрежа на БТК ЕАД, 

- Цмтел - предложената от участника, чието предложение се разглежда, цена за минута разговор към 

абонати от фиксираната мрежа на Мобилтел ЕАД от участника, 

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

към абонати от фиксираната мрежа на Теленор България ЕАД  

- Цдф - предложената от участника, чието предложение се разглежда, 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 цени са определени с точност до четвъртия знак след десетичната запетая и не са 

по-ниски от регламентираните от КРС за разходоориентирани с тяхно решение №550/20.10.2016 

г..  

И изчислява оценките по формула: 

Оц2 = Минималната измежду разгледаните и изчислени цена на минута за разговори в мрежата на 

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

минути)/изчислената цена на минута за разговори в мрежата на доставчика и към фиксирани мрежи 

на други доставчици (извън включените в абонаментната такса минути) за участника, чието 

предложение се оценява *28 

където 28 е максималният брой точки по подпоказателя 

Оценяването на направеното ценово предложение за предоставяне на услугите от участника (Оц) се 

формира както следва: 

Оц = Оц1 + Оц2 

 

Предложение на участника БТК ЕАД по показателя „Ценови показатели (Оц)“, по следните 

подпоказатели: 

 

Предложение за Цена на месечната абонаментна такса (общо за всички постове включени в Списък 

№ 1 от Техническите спецификации) (Оц1) – 5 800,0000 /пет хиляди и осемстотин лева нула, нула, 

нула, нула стотинки словом/ лева без ДДС. 

Оценка по подпоказателя: 

Оц1 = 5800/5800*12 = 12 точки 

 

Предложезиени за Цена на минута за разговор с абонат на фиксирана мрежа в страната (извън 

включените в абонаментната такса минути), в лева без ДДС (Оц2), както следва: 

- Цена на минута разговор с абонат на фиксираната мрежа на БТК ЕАД (Цбтк): 0,0000 

(нула лева нула, нула, нула, нула стотинки) лева без ДДС. 

- Цена на минута разговор с абонат на фиксираната мрежа на Мобилтел ЕАД (Цмтел): 

0,0015 (нула лева нула, нула, едно, пет стотинки) лева без ДДС. 

- Цена на минута разговор с абонат на фиксираната мрежа на Теленор България ЕАД 

(Цтб): 0,0015 (нула лева нула, нула, едно, пет стотинки) лева без ДДС. 

- Цена на минута разговор с абонат на друга фиксирана мрежа в РБ(Цдф): 0,0015 (нула 

лева нула, нула, едно, пет стотинки) лева без ДДС. 

Оценкка по подпоказателя: 
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Изчислена цена на минута разговор с абоната на фиксирана мрежа в страната за всеки участник, 

като произведение на предложените единични цени по изискуемите направления и тежестта в 

профила на потребление на ДП БСТ 

90,95%*0+4,35%*0.0015+ 1,05%*0.0015+3,65%*0.0015 = 0+0.0065+0.0016+0.0055=0.0136 

Оц2 = 0.0136/0.0136*28 = 28 точки 

Оценяване на направеното ценово предложение за предоставяне на услугите от участника (Оц) БТК 

ЕАД:  

Оц = 12 +28 = 40 точки 

Оценка на офертата на участника БТК ЕАД по показателя „Ценови показатели (Оц)“ – 40 точки 

 

4. Оценка на оферта на участника БТК ЕАД с вх. № 02-01-1026/25.06.2018 г. Класиране: 

Общата (комплексна) оценка на офертите се определя, като първоначално се определят присъдените 

точки по техническите показатели. Тези точки се обявяват на присъстващите при отваряне на 

ценовите предложения. 

След отваряне на пликовете с ценовите предложения тези, които отговарят на изискванията се 

вземат предвид и се изготвя комплексна оценка на съответната оферта. Общата /комплексна/ оценка 

на офертите (Око) се определя по следната формула: 

Око = От + Оц  

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

висока комплексна оценка (Око) по посочената формула. В случай, че комплексните оценки на две 

или повече оферти са равни, при класирането им се прилагат правилата на чл. 58 от ППЗОП. 

 

Око БТК ЕАД= 60 + 40 = 100 точки 

 

На основание чл. 58, ал. 1 ППЗОП, предвид горепосоченото, комисията извърши следното 

класиране на подадените за участие в настоящата процедура: 

1. Оферта на участника БТК ЕАД с оферта с вх. № 02-01-1026/25.06.2018 г. – 100 точки 

С извършване на класирането, комисията приключи закритата част от заседанието си в 11.45 часа 

на 12.07.2018 г., със съставянето на настоящия протокол, състоящ се от общо седем страници. 

 

Приложения: Съобщение по чл. 57, ал. 3, изр. 1 ППЗОП, Присъствен списък.  

 

Комисия съгласно Заповед № 176/26.07.2018 г. 

на Изпълнителния директор на ДП БСТ: 

 

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

……………………………..          ………………………… 

Рада Гьонова, председател            Веселин Кюркчиев, член 

 

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

……………………………..          ………………………… 

Живко Николов, член            Моника Соколова, член 

 

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

…………………………. 

Николай Станчев, член 

 


