
ПРОТОКОЛ № 3 

 

 

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 09.30 ч. на 25.06.2020 г. в сградата на ЦУ на ДП БСТ, находяща се в гр. София, 

ул. „Хайдушко изворче“ №28, след като проведе на 10.06.2020 г. договаряне с поканения 

за участие в процедурата участник и след получаване на Становище за осъществен 

контрол по чл. 233 ЗОП от председателя на АОП от 24.06.2020 г., с цел извършване на 

оценка и класиране на подадената оферта.  

 

Съгласно посоченото в Поканата за участие, критерият за определяне на икономически 

най-изгодната оферта в настоящата процедура е „оптимално съотношение 

качество/цена“, съгласно чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП.  
 

След извършеното договаряне с поканеното за участие в процедурата дружество 

„Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, са постигнати следните параметри на 

показателите подлежащи на оценка, посочени в Поканата за участие: 

- Предложение на участника за енергонезависимост на гласовите телефонни услуги 

– чрез дистанционно захранване през собствената мрежа на участника; 

- Предложение на участника за предлаганите интегрирани далекосъобщителни 

услуги: 

• Вид и честота на телефонията  – audio/3.1kHz, 120 ohm (ETS 300 1110) 

• Стандарт на видеотелефония  – (ETS TNA 1 (89)(49), H.320 

• Скорост и вид за пренос на данни – 64 kbps “Unrestricted digital” 

• Осигуряване на качество на гласовата услуга – чрез Audio-codec G.711 a-Law 

• Начин на осигуряване на синхронна връзка – гарантиран капацитет от 64 kbps  на 

канал при ISDN BRI и синхронна връзка от край до край 

• Размер на фактор за оценка на преноса на глас /R фактор/ – R≥ 70  в съответствие 

с ITU-T препоръка G.107 

• Начин на сигнализация – Сигнализация DSS1 при ISDN BRI; 

- Предложение на участника за услугата получаване и изпращане на факсимилни 

съобщения от всеки предоставен обикновен телефонен пост – предложен е обмен 

на факсимилни съобщения през всеки предоставен аналогов телефонен пост, без 

необходимост от използване на устройство за адаптиране на сигналите на 

факсимилните апарати към мрежата на участника; 

- Предложение на участника за услугата „Автоматичен вход“– услугата е 

предложено да се предостави чрез DDI; представен е списък на населените места, 

в които има вече предоставени такива услуги; 

- Предложение на участника за брой включени минути в месечната абонаментна такса 

за разговори към всички национални фиксирани мрежи (общо за всички постове) – 

70 000 броя минути.  



- Предложение на участника за цена на месечната абонаментна такса (общо за всички 

постове включени в Списък № 1 от Техническите спецификации) – 5 800 лева без 

ДДС; 

- Предложението на участника за цена на минута за разговор с абонат на фиксирана 

мрежа в страната (извън включените в абонаментната такса минути), както следва: 

• цена за минута разговор към абонати от фиксираната мрежа на БТК ЕАД – 0.0014 

лева без ДДС 

• цена за минута разговор към абонати от фиксираната мрежа на А1 България ЕАД 

– 0.0014 лева без ДДС 

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

ЕАД – 0.0014 лева без ДДС 

• цена за минута разговор към абонати на други фиксирани мрежи в РБ – 0.0014 

лева без ДДС 

 

Оценка на направените предложения с офертата и по време на преговорите от участника 

„Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, съобразно заложената в Поканата за 

участие методика: 

 

- Оценка на предложението на участника за енергонезависимост на гласовите 

телефонни услуги - От1:  

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

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

• При предложено обезпечаване на енергонезависимост на гласовите телефонни 

услуги чрез UPS или негов еквивалент – предложението на участника по този 

подпоказател се оценява с 6 точки,  

• При предложено обезпечаване на енергонезависимост на гласовите телефонни 

услуги чрез дистанционно захранване през мрежа на участника или негов еквивалент - 

предложението на участника по този подпоказател се оценява с 12 точки. 

 

Предложение на участника за енергонезависимост на гласовите телефонни услуги – чрез 

дистанционно захранване през собствената мрежа на участника 

 

Оценка на предложението на участника „Българска телекомуникационна 

компания“ ЕАД по подпоказателя енергонезависимост на гласовите телефонни 

услуги - От1: 12 точки; 

 

- Оценка на предложението на участника за предлаганите интегрирани 

далекосъобщителни услуги - От2 

Максималният брой точки, получен от участник по този подпоказател е 14 т. Този 

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

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

подпоказателя От2. 

Оценяваните подпоказатели на предоставяните интегрирани далекосъобщителни 

услуги са: 

• Вид и честота на телефонията (От2.1) – максимален брой 2 т.; 

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

• Скорост и вид за пренос на данни (От2.3) – максимален брой 2 т.; 

• Осигуряване на качество на гласовата услуга (От2.4) – максимален брой 2 т.; 

• Начин на осигуряване на синхронна връзка (От2.5) – максимален брой 2 т.; 



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

брой 2 т.; 

• Начин на сигнализация (От2.7) – максимален брой 2 т. 

 

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

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

на участника по този подподпоказател се оценява с 2 т.; 

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

предложението на участника по този подподпоказател се оценява с 2 т.; 

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

(От2.3) – предложението на участника по този подподпоказател се оценява с 2 

т.; 

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

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

подподпоказател се оценява с 2 т.; 

• При направено предложение за Синхронна връзка от край до край (От2.5) – 

предложението на участника по този подподпоказател се оценява с 2 т.; 

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

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

подподпоказател се оценява с 2 т.; 

• При направено предложение за Сигнализация DSS1 (От2.7) – предложението на 

участника по този подподпоказател се оценява с 2 т. 

Във всички останали случаи предложението на участника за осигуряването на 

съответния параметър се оценява с 1 точка. 

 

Изчисляване на точките по подпоказателя: 

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

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

участника, чието предложение се оценява. 

 

Предложение на участника за предлаганите интегрирани далекосъобщителни услуги: 

• Вид и честота на телефонията  От2.1 – audio/3.1kHz, 120 ohm (ETS 300 1110) 

• Стандарт на видеотелефония  От2.2 – (ETS TNA 1 (89)(49), H.320 

• Скорост и вид за пренос на данни От2.3 – 64 kbps “Unrestricted digital” 

• Осигуряване на качество на гласовата услуга От2.4– чрез Audio-codec G.711 a-Law 

• Начин на осигуряване на синхронна връзка От2.5– гарантиран капацитет от 64 

kbps  на канал при ISDN BRI и синхронна връзка от край до край 

• Размер на фактор за оценка на преноса на глас /R фактор/ От2.6– R≥ 70  в 

съответствие с ITU-T препоръка G.107 

• Начин на сигнализация От2.7 – Сигнализация DSS1 при ISDN BRI; 

 

Оценка на предложението на участника „Българска телекомуникационна 

компания“ ЕАД по подпоказателя интегрирани далекосъобщителни услуги - От2: 

• Вид и честота на телефонията  От2.1 – 2 т. 

• Стандарт на видеотелефония  От2.2 – 2 т. 

• Скорост и вид за пренос на данни От2.3 – 2 т. 

• Осигуряване на качество на гласовата услуга От2.4– 2 т. 

• Начин на осигуряване на синхронна връзка От2.5– 2 т. 

• Размер на фактор за оценка на преноса на глас /R фактор/ От2.6– 2 т. 



• Начин на сигнализация От2.7 – 2 т., 

с оглед на което 

От2 на участника = От2.1n+От2.2n+От2.3n+От2.4n+От2.5n+От2.6n+От2.7n = 2+2+2+2+2+2+2 = 

14 точки 

- Оценка на предложението на участника за услугата получаване и изпращане на 

факсимилни съобщения от всеки предоставен обикновен телефонен пост - От3: 

 

Максималният брой точки, получен от участник по този подпоказател е 11 т. 

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

• При предложен обмен на факсимилни съобщения през всеки предоставен 

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

факсимилните апарати към мрежата на участника - предложението на участника по 

този подпоказател се оценява с 6 точки; 

• При предложен обмен на факсимилни съобщения през всеки предоставен 

аналогов телефонен пост, без необходимост от използване на устройство за 

адаптиране на сигналите на факсимилните апарати към мрежата на участника - 

предложението на участника по този подподпоказател се оценява с 11 точки. 

 

Предложение на участника за услугата получаване и изпращане на факсимилни 

съобщения от всеки предоставен обикновен телефонен пост – предложен е обмен на 

факсимилни съобщения през всеки предоставен аналогов телефонен пост, без 

необходимост от използване на устройство за адаптиране на сигналите на 

факсимилните апарати към мрежата на участника 

 

Оценка на предложението на участника „Българска телекомуникационна 

компания“ ЕАД по подпоказателя получаване и изпращане на факсимилни 

съобщения от всеки предоставен обикновен телефонен пост - От3: 11 точки 

 

- Оценка на предложението на участника за услугата „Автоматичен вход“- От4 

 

Максималният брой точки, получен от участник по този подпоказател е 11 т. 

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

• При направено от участника предложение за предоставяне на нова, 

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

по този подпоказател се оценява с 6 точки; 

• При направено от участника предложение за предоставяне на нова, 

допълнителна услуга „Автоматичен вход“ чрез DDI, придружена от списък на 

населените места, в които има вече предоставени такива услуги - предложението на 

участника по този подпоказател се оценява с 11 точки. 

 

Предложение на участника за услугата „Автоматичен вход“– услугата е предложено да 

се предостави чрез DDI; представен е списък на населените места, в които има вече 

предоставени такива услуги 

Оценка на предложението на участника „Българска телекомуникационна 

компания“ ЕАД по подпоказателя предложението на участника за услугата 

„Автоматичен вход“- От4: 11 точки 

 

- Оценка на предложението на участника за брой включени минути в месечната 

абонаментна такса за разговори към всички национални фиксирани мрежи 

(общо за всички постове включени в Списък № 1 от Техническите спецификации) - 



От5 

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

 

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

от Списък № 1. 

Точките по този подпоказател се формират по следната формула: 

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

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

където 12 е максималният брой точки по подпоказателя. 

 

Предложение на участника за брой включени минути в месечната абонаментна такса за 

разговори към всички национални фиксирани мрежи (общо за всички постове) – 70 000 

броя минути.  

Оценка на предложението на участника „Българска телекомуникационна 

компания“ ЕАД по подпоказателя брой включени минути в месечната абонаментна 

такса за разговори към всички национални фиксирани мрежи (общо за всички 

постове включени в Списък № 1 от Техническите спецификации) - От5:  

70000/70000*12 = 12 точки 

 

Оценяването на предложеното техническо решение за предоставяне на услугите от 

участник се формира както следва: 

От = От1 + От2 + От3 + От4 + От5 

Оценка на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД на предложеното от 

него техническо решение: 

12+14+11+11+12 = 60 точки 

 

- 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. 

 

Предложение на участника за цена на месечната абонаментна такса (общо за всички 

постове включени в Списък № 1 от Техническите спецификации) – 5 800 лева без ДДС 

 

Оценка на предложението на участника „Българска телекомуникационна 

компания“ ЕАД по подпоказателя цена на месечната абонаментна такса (общо за 

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

ДДС (Оц1): 

5800/5800*12= 12 точки 

 

- 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 

А1 България 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 А1 България 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 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 А1 България 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 

 



Предложението на участника за цена на минута за разговор с абонат на фиксирана мрежа 

в страната (извън включените в абонаментната такса минути), както следва: 

• цена за минута разговор към абонати от фиксираната мрежа на БТК ЕАД – 0.0014 

лева без ДДС 

• цена за минута разговор към абонати от фиксираната мрежа на А1 България ЕАД 

– 0.0014 лева без ДДС 

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

ЕАД – 0.0014 лева без ДДС 

• цена за минута разговор към абонати на други фиксирани мрежи в РБ – 0.0014 

лева без ДДС 

 

Изчисляване от комисията, съобразно профила на потребление на ДП БСТ, цената на 

минута разговор с абоната на фиксирана мрежа в страната за участника Българска 

телекомуникационна компания ЕАД: 

90,95%*Цбтк + 4,35%*Цмтел + 1,05%*ЦТеленор + 3,65%*Цдф = 90,95%*0.0014 + 

4,35%*0.0014 + 1,05%*0.0014 + 3,65%*0.0014 = 0.1273+0.0061+0.0015+0.0051 = 0.14 

 

Оценка на предложението на участника „Българска телекомуникационна 

компания“ ЕАД по подпоказателя цена на минута за разговор с абонат на фиксирана 

мрежа в страната (извън включените в абонаментната такса минути), в лева без ДДС 

(Оц2): 

0.14/0.14*28= 28 точки 

 

Оценяването на направеното ценово предложение за предоставяне на услугите от 

участника (Оц) се формира както следва: 

Оц = Оц1 + Оц2 

 

Оценка на предложението на участника „Българска телекомуникационна 

компания“ ЕАД  на направеното от него ценово предложение (Оц): 

12+28 = 40 точки 

 

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 ППЗОП. 

 

Общата (комплексна) оценка на офертата на участника “Българска 

телекомуникационна компания“ /Око/:  

60+40 = 100 точки 

 



Класиране на участниците – икономически най-изгодна оферта: 

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

01-753/09.06.2020 г. – 100 точки. 

 

С извършване на горното класиране, комисията приключи днешното си заседание. 

Настоящият протокол, състоящ се от 8 страница, се състави и подписа днес: 25.06.2020 

г., в 12.00 часа, от назначената със Заповед № 4/04.01.2018 г. на изпълнителния директор 

на ДП БСТ, комисия както следва: 

 

 

№ 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 
 


