
ПРОТОКОЛ № 1 

 

 

Във връзка с Решение № 97/22.05.2020 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ, за 

откриване на процедура на договаряне без предварително обявление с наименование: 

„Предоставяне на далекосъобщителни услуги“ и в изпълнение на Заповед № 

111/10.06.2020 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ и на основание чл. 103, ал. 3, 

чл. 104, ал. 1, комисия в състав: 

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

2. Йоана Михайлова - Директор ДОА при ЦУ на ДП БСТ, член, 

3. Веселин Кюркчиев – Директор 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 10.06.2020 г. и започна своята работа в 10.00 часа, след получаване на Списък с 

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

приложен към настоящия протокол/. За участие в процедурата, е подадена оферта от 

поканения в нея участник, а именно: 

 "БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД, с оферта с вх. № 02-

01-753/09.06.2020 г.  

 

Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП, установиха, че 

офертата е подадена в запечатана непрозрачна опаковка, надписана според изискванията 

на закона и Възложителя, след което отвориха опаковката и оповестиха нейното 

съдържание: 

 

Действия и констатации относно отварянето на офертата на „Българска 

телекомуникационна компания“ ЕАД, с вх. № 02-01-753/09.06.2020 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.  

 

След това, комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП представени от 

участника в процедурата, за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя.  

 

Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за 

подбор, на участника „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, с оферта с 

вх. № 02-01-753/09.06.2020 г.: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил: 

1. Опис на представените документи – представен в съответствие с посоченото в 

поканата за участие изх. № 02-01-543/22.05.2020 г., подписан от представляващия 

участника; 



2. Документ по чл. 39, ал. 2, т. 1 ППЗОП /стандартен образец за единния електронен 

европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП)/ за участника, подписан от едно 

от задължените по закон лица; еЕЕДОП е попълнен и подписан в съответствие с 

изискванията на закона и условията на Възложителя; 

3. Декларация, подписана от представляващия участника,  в оригинал, в която са 

посочени всички /с изключения на подписващия/ лица по чл. 54, ал. 2 и 3 ЗОП за 

участника, като е декларирано, че за тях няма различие по отношение на обстоятелствата 

по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП, от тези за самия представляващ и посочени в ЕЕДОП и 

че той /подписал еЕЕДОП/, разполага с информация за достоверността на декларираните 

обстоятелства по отношение на останалите задължени лица. 

От извършената проверка на по-горепосочените документи от комисията - за 

установяване съответствието на този участник с поставените от възложителя изисквания 

- към личното състояние и критериите за подбор /технически и професионални 

способности на участника/, бе установено че същият е представил документи, без в тях 

да има липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

нередовност или фактическа грешка и от тях не се установява каквото и да било 

несъответствие с поставените от възложителя изисквания към личното състояние и 

критериите за подбор.  

 

 Членовете на комисията се запознаха с първоначално подадената оферта - техническо и 

ценово предложение от участника „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, 

констатираха, че те са попълнени съобразно изискванията на Възложителя и са 

представени съответните приложения на документи. Приложена е и декларация за 

конфиденциалност по чл. 102 ЗОП. 

Поради горните констатации, членовете на комисията, приемат че договарянето с 

участника в процедурата, ще се проведе на първоначално определената дата, а именно - 

10.06.2020 г., от 15:00 часа, в град София, ул. “Хайдушко изворче” № 28, ет. 2, стая 2-4.  

Договарянето с представител/и на участника ще обхваща предварително посоченото в 

т.17 от Поканата с изх. № 02-01-543/22.05.2020 г. 

 

Членовете на комисията определят председателят на комисията да изпрати съобщение 

до участника, подал оферта в настоящата процедура, за датата и часа на провеждане на 

преговорите. 

 

Приложения към протокола: Списък на участниците и протокол по чл. 48, ал. 6 ППЗОП; 

3 бр. декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП. 

 

Настоящият протокол, състоящ се от 2 страници, се състави и подписа днес: 10.06.2020 

г., в 10.45 часа, от назначената със Заповед № 111/10.06.2020 г. на изпълнителния 

директор на ДП БСТ, комисия както следва: 

 

 
/заличен подпис на осн. на чл. 5 Регламент (ЕС) 2016/679/     /заличен подпис на осн. на чл. 5 Регламент (ЕС) 2016/679/  

……………………………..          ………………………… 

Рада Гьонова, председател           Йоана Михайлова, член 

 

 
/заличен подпис на осн. на чл. 5 Регламент (ЕС) 2016/679/      

……………………………..……. 

Веселин Кюркчиев, член 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136789316&dbId=0&refId=27240843
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136789316&dbId=0&refId=27240844

