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Вх. № 01-04-824  

Дата:26.06.2020 г. 

ДОКЛАД  

по чл. 67, ал. 6 вр. чл. 60 ППЗОП и чл. 103, ал. 3 ЗОП   

  

Относно: работата на комисия, назначена със Заповед № 111/10.06.2020 г. на 

Изпълнителния директор на ДП БСТ за разглеждане и оценка на оферти, подадени за 

участие в процедура на договаряне без предварително обявление, открита с Решение № 

97/22.05.2020 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ, с наименование: „Предоставяне на 

далекосъобщителни услуги“ 

 

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

откриване на процедура по реда на ЗОП – договаряне без предварително обявление, с 

наименование: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги“, на основание чл. 103, ал. 1 

ЗОП и чл. 51, ал. 1 ППЗОП, е назначена 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, 

 

Промени в състава, сроковете за работа и задачите на комисията не са извършвани. 

 

I. Оферти за участие в настоящата процедура са подадени както следва: 

"БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД, с оферта с вх. № 02-01-

753/09.06.2020 г.  

 

Въз основа на извършените оценителни действия, съобразно заложената в Поканата за 

участие, методика за оценка, комисия извърши следното класиране: 

Оферта на участника "БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД, с 

вх. № 02-01-753/09.06.2020 г., с най-висока комплексна оценка  - 100 т. 

 

Предвид извършените в хода на работата на комисията констатации и оценителни действия 

в настоящата обществена поръчка, предлагаме да бъде сключен договор с класирания на 

първо място участник, а именно: 

"БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД, с оферта с вх. № 02-01-

753/09.06.2020 г., с най-висока комплексна оценка  - 100 т. 

 

II. Основания за прекратяване на процедурата: няма. 

 

III. Основания за отстраняване на участници в процедурата: няма. 

 

Настоящият Доклад, състоящ се общо от 2 страници, е съставен на 25.06.2020 г., в 15.40 

часа, с което приключи работата на назначената със Заповед № 111/10.06.2020 г. на 

Изпълнителния директор на ДП БСТ, комисия за извършване на подбор на участниците, 
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разглеждане и оценка на подадените от тях оферти за участие в откритата с Решение № 

97/22.05.2020 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ, процедура на договаряне без 

предварително обявление с наименование: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги“. 

 

На основание чл. 106, ал. 1 ЗОП и чл. 60, ал. 3 ППЗОП настоящият Доклад ведно с 

документацията за обществената поръчка /поканата за участие и приложенията към нея/, 

постъпилите оферти, изготвените протоколи от работата на комисията -  Протокол № 

1/10.06.2020 г., Протокол № 2/10.06.2020 г. и Протокол № 3/23.06.2020 г., с приложенията 

към тях, се предават на Изпълнителния директор на ДП БСТ за утвърждаване, на датата, на 

която същият е входиран в деловодството на ДП БСТ. 

 

Комисия съгласно Заповед № 111/10.06.2020 г. 

на Изпълнителния директор на ДП БСТ: 

 
/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 
 

 

УТВЪРЖДАВАМ Доклад вх. № 01-04-824/26.06.2020 г., изготвен от комисия, 

назначена със Заповед № 111/10.06.2020 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ, на 

основание чл. 106, ал. 3 ЗОП, след запознаване със съдържанието му и въз основа на 

утвърдената и влязла в сила документация за обществената поръчка /покана за 

участие/, постъпилите оферти, проведени преговори и изготвените протоколи от 

работата на комисията, със съответните приложения към тях.  

 

 

Дата: 30.06.2020 г.  Възложител: /заличен подпис на осн. на чл. 5 Регламент (ЕС) 16/679/ 

Любомир Петров, 

Изпълнителен директор на 

ДП „Български спортен тотализатор“  

 
 


