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ПРОТОКОЛ № 1 

 

 

Във връзка с Решение № 212/06.08.2018 г. на Изпълнителния директор на БСТ за откриване 

на процедура по реда на ЗОП с наименование: "Предоставяне на услуги по оптичен пренос 

на данни“, разделена на обособени позиции с наименования, както следва: Обособена 

позиция I: „Предоставяне на услуги по оптичен пренос на данни за нуждите на ДП БСТ: 

Основен център - 3 мобилни оператора, резервен център - 3 мобилни оператора, връзка 

между центровете, връзка ДКХ, връзка между ТВ студио на ДП БСТ – БНТ, доставка на 

интернет до 10 офиса“; Обособена позиция II: „Предоставяне на услуги по оптичен пренос 

на данни за нуждите на ДП БСТ: Основен център - 3 мобилни оператора, резервен център - 

3 мобилни оператора, връзка между центровете, връзка между ТВ студио на ДП БСТ – бТВ 

доставка на интернет до 1 офис“; Обособена позиция III: „Предоставяне на услуги по 

оптичен пренос на данни за нуждите на БСТ - Основен център - 3 мобилни оператора, 

връзка НАП, доставка на интернет до 1 офис, осигуряване на DDoS защита" и в изпълнение 

на Заповед № 246/13.09.2018 г. - т. II, на Изпълнителния директор на ДП БСТ и на основание 

чл. 103, ал. 3 ЗОП вр. чл. 104, ал. 1 ЗОП и 54 и чл. 56 ППЗОП, комисия в състав: 

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

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

3. Николай Станчев – Системен администратор, инф. и офис системи, ДИТИ, при ЦУ на 

ДП БСТ, член, 

се събра в сградата на ЦУ на ДП БСТ, находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ 

№28, на 13.09.2017 г. и започна своята работа в 12.00 часа, след получаване на Списък с 

участниците и представените от тях оферти /документът, удостоверяващ това е приложен 

към настоящия протокол/. За участие в процедурата, по обособени позиции са подадени 

оферти от: 

По обособена позиция I: 

1. „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД /БТК ЕАД/, оферта с вх. № 02-01-

1485/11.09.2018 г.  

По обособена позиция II: 

1. „А1 България“ ЕАД, оферта с вх. № 02-01-1482/11.09.2018 г. 

По обособена позиция III: 

1. „Еволинк“ АД, оферта с вх. № 02-01-1480/11.09.2018 г. 

 

Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП, след което, по 

обособени позиции, започна отварянето на подадените запечатани непрозрачни опаковки 

по реда на тяхното постъпване и оповестяване на тяхното съдържание: 

 

По обособена позиция I: 

На провежданото публично заседание присъства представител на участника, подал оферта; 

не присъстват представители на средствата за масово осведомяване – обстоятелството е 

отразено в Присъствен списък /приложен към настоящия протокол/.  

 

1. Действия и констатации относно отварянето на офертата на БТК ЕАД, с вх. № 02-

01-1485/11.09.2018 г.: 
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Офертата на този участник е представена в опаковка - 1 запечатан, непрозрачен плик, 

надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя. При отварянето на плика 

с подадена оферта, комисията констатира наличието на документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 

1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик 

с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, 

ал. 3, т. 2 ППЗОП. Комисията оповести съдържанието на представените документи, и 

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

приложения опис с представените документи, при което се установи, че документите са 

представени както е посочено. Членовете на комисията подписаха техническото 

предложение на участника, а след това и плика с надпис "Предлагани ценови параметри".  

 

По обособена позиция II: 

На провежданото публично заседание присъства представител на участника; не присъстват 

представители на средствата за масово осведомяване – обстоятелството е отразено в 

Присъствен списък /приложен към настоящия протокол/.  

 

1. Действия и констатации относно отварянето на офертата на А1 България ЕАД 

с вх. № 02-01-1482/11.09.2018 г.: 

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

надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя. При отварянето на плика 

с подадена оферта, комисията констатира наличието на документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 

1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик 

с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, 

ал. 3, т. 2 ППЗОП. Комисията оповести съдържанието на представените документи, и 

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

приложения опис с представените документи, при което се установи, че документите са 

представени както е посочено. Членовете на комисията подписаха техническото 

предложение на участника, а след това и плика с надпис "Предлагани ценови параметри".  

 

По обособена позиция III: 

На провежданото публично заседание не присъства представител на участника; не 

присъстват представители на средствата за масово осведомяване – обстоятелството е 

отразено в Присъствен списък /приложен към настоящия протокол/.  

 

1. Действия и констатации относно отварянето на офертата на „Еволинк“ АД, вх. 

№ 02-01-1480/11.09.2018 г.: 

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

надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя. При отварянето на плика 

с подадена оферта, комисията констатира наличието на документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 

1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик 

с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, 

ал. 3, т. 2 ППЗОП. Комисията оповести съдържанието на представените документи, и 

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

приложения опис с представените документи, при което се установи, че документите са 
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представени както е посочено. Членовете на комисията подписаха техническото 

предложение на участника, а след това и плика с надпис "Предлагани ценови параметри".  

 

С извършване на горните действия комисията приключи публичната част от заседанието 

си в 12.45 часа на 13.09.2018 г. 

Настоящият протокол се състои от общо две страници. 

Приложения: Декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП – 3 бр., Списък на участниците и протокол 

по чл. 48, ал. 6 ППЗОП, Присъствени списъци – 3 бр., Пълномощни – 2 бр. 

 

 

Комисия съгласно Заповед № 246/13.09.2018 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/ 

…………………………. 

Николай Станчев, член 
 

 


