
 

(П Р Е П И С) 

 

       УТВЪРЖДАВАМ: ......../п/.................. 

         инж. Веселин Нинов 

         Директор СИДП ДП - Шумен 

         Дата: 10.07.2019 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

 

Днес 18.06.2019 г., комисия назначена със Заповед № 220/18.06.2019 г. на Директора на 

„Североизточно държавно предприятие“ ДП - Шумен, на основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП,       

чл. 51 от ППЗОП и Вътрешните правила на СИДП - гр. Шумен, се събра в 10:00 часа на свое 

първо редовно заседание, за да проведе процедура за определяне на изпълнител и възлагане на 

изпълнението на обществена поръчка, чрез „открита процедура” с обект на поръчката – 

услуга и предмет на изпълнение: “Избор на оператор за предоставяне за нуждите на - 

Централно управление на „СИДП” ДП - гр. Шумен, ул. “Петра” №1 и неговите 

териториални поделения „ДГС/ДЛС” за срок от 48 (четиридесет и осем) месеца считано 

от датата на сключване на договор, на мобилни телефонни услуги чрез обществена 

далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM, UMTS и LTE с 

национално покритие, включващи приблизително 1338 броя SIM-карти, както и 

допълнителни доставки и услуги, свързани с тази дейност“, открита с Решение № 

6/13.05.2019 г. на Директора на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – Шумен, за която 

в РОП е публикувана информация с импортен номер 911122/13.05.2019 г.  

КОМИСИЯТА е в състав, както следва: 

Председател: …чл. 59 от ЗЗЛД… – гл. юрисконсулт – ръководител Правна служба при 

ЦУ на СИДП ДП – Шумен; 

Членове: 1. …чл. 59 от ЗЗЛД… – зам.-директор на СИДП ДП – Шумен; 

                 2. …чл. 59 от ЗЗЛД…  – ръководител „Счетоводен отдел“ при ЦУ на СИДП 

ДП – Шумен; 

                 3. …чл. 59 от ЗЗЛД… – обслужващ юрист при СИДП ДП - Шумен 

                 4. …чл. 59 от ЗЗЛД… – счетоводител при ЦУ на СИДП ДП – Шумен; 

Присъстваха всички членове на комисията. Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на 

Закона за обществените поръчки, изискванията на възложителя и условията за провеждане на 

процедурата, съгласно документацията за участие. 

Комисията установи, че са спазени изискванията на закона, относно сроковете за 

изпращане на Решението и Обявлението за откриване на процедурата до Агенцията за 

обществени поръчки, а Обявлението и до Европейски вестник за публикуване. Същите са 

публикувани по надлежния ред в електронния регистър на АОП, а документация и в профила 

на купувача. 

Председателят на комисията получи Регистър за заведени и получени оферти и самите 

оферти от съответния служител на възложителя, чрез предавателно-приемателен протокол, и 

представи на комисията списък на кандидатите подали оферта – удостоверен в предавателно-

приемателния протокол, съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

Членовете на комисията подписаха декларации, съгласно чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. 

Съгласно списъка комисията установи, че оферта за участие, депозирана в определения 

срок, е постъпила от един кандидат: 

1. Кандидат № 1 – „Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД (БТК ЕАД), 

като офертата е подадена и вписана в Регистър за приемане на оферти с вх. № 2591/17.06.2019 

година, в 14:05 часа, депозирана лично от представител на компанията. 
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Кандидатът е вписан в Регистър за получени оферти, като са записани всички данни, 

съгласно чл. 48, ал. 1 от ППЗОП.  

Комисията констатира, че кандидата е представил своята оферта в запечатана, 

непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост с отбелязани всички данни, съгласно чл. 47, ал. 2 

от ППЗОП. При приемане на офертата върху опаковката са нанесени всички данни, съгласно 

чл. 48, ал. 2 от ППЗОП. 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП, председателят на 

комисията определи график за работата на комисията, съобразно с предварително обявените 

дата и час за разглеждане на офертите в Обявлението към настоящата процедура и Заповед № 

220/18.06.2019 г. на директора на СИДП ДП Шумен, а именно: 

- публично заседание, което включва: откриване на заседанието от 10:00 часа на 

18.06.2019 г., комисията ще отвори опаковките с офертите по реда на постъпването им, 

съгласно ЗОП и ППЗОП и ще оповести приложените в съответната опаковка документи; 

- след приключване на публичната част комисията ще проведе закрито заседание в което 

ще разгледа документите, относно личното състояние на кандидатите и критериите за подбор, 

съгласно ЗОП, ППЗОП и предварително обявените условия на възложителя; 

- в зависимост от констатациите на комисията относно представените документи, 

удостоверяващи изпълнението от страна на кандидата  на критериите за допускане  и подбор,  

комисията ще извърши преглед и оценка на техническите предложения на кандидатите и ще 

определи дата и час за отваряне и оповестяване на ценовите предложение на допуснатите от 

тях. 

При откриване на процедурата се установи, че в залата присъстват представители на: 

Кандидат № 1 – „Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД (БТК ЕАД) – 

Пламена Иванова Иванова – регионален мениджър и Владислав Валентинов Димитров – 

старши търговски представител, съгласно представено пълномощно от преупълномощителя 

Веселин Цанов Цанов – мениджър търгове в „БТК“ ЕАД – в оригинал и пълномощно от 

законния представител на кандидата – Атанас Илиев Добрев с нотариална заверка на 

подписите рег. № 14681/03.06.2019 г. на нотариус с рег. № 622 от НК с район на действие 

района на РС – София – в оригинал. 

Обстоятелството относно присъствието на представители на Кандидат № 1 – 

„Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД (БТК ЕАД), беше отразено в присъствен 

лист по образец, подписан от членовете на комисията и представителите на Кандидат № 1. 

Наблюдатели и други външни лица не присъстваха. Присъственият лист е неразделна част от 

процедурното досие. 

Комисията извърши служебна проверка на актуалното състояние по партидата на 

Кандидат № 1 – „Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД (БТК ЕАД) в 

Търговския регистър към Агенцията по вписванията  относно представителна власт и проверка 

на съответствието с декларираните обстоятелства по офертата. 

Разпечатката към 18.06.2019 г. от извършената от страна на комисията служебна 

проверка на актуалното състояние на кандидата в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията, се приложи към документацията. 

Комисията пристъпи към отваряне на опаковката с офертата на единствения Кандидат 

№ 1 – „Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД (БТК ЕАД) и оповестяване на 

приложените документи. 

В изпълнение на изискванията на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията установи наличието 

в опаковката на Кандидат № 1 – „Българска Телекомуникационна Компания ЕАД (БТК 

ЕАД) на: 

1. Документи за подбор; 

2. Един запечатан плик „Предлагани ценови параметри“; 

С оглед разпоредбите на чл. 54, ал. 4 и ал. 5 от ППЗОП, пликът по т. 2 се подписа от 

трима от членове на комисията. Същият не се отваря на този етап от провеждане на 

процедурата. 
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Комисията обяви наличието на следните документи за подбор: 

1. Заявление за участие в открита процедура на кандидата - по Приложение №1 към 

документацията – надлежно попълнено и подписано; 

2. Декларация – Приложение №3 към документацията; 

3. Електронен носител (компакт диск) – 1 (един) бр., като след проверката комисията 

установи, че носителят съдържа надлежно попълнен и подписан с електронен подпис от 

законния представител на кандидата „Стандартен образец за електронен Единен европейски 

документ за обществени поръчки“ (еЕЕДОП) към документацията, удостоверяващ изпълнение 

на критериите за подбор съгласно изискванията на документацията. 

4. Декларация по чл. 67, ал. 3 от ЗОП и чл. 44, ал. 2 от ППЗОП; 

5. Пълномощно от законния представител на кандидата – Атанас Илиев Добрев с 

нотариална заверка на подписите рег. № 14681/03.06.2019 г. на нотариус с рег. № 622 от НК с 

район на действие района на РС – София – в оригинал; 

6. Предложение за изпълнение на поръчката  – Приложение №4; 

7. Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП – Приложение №5; 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима членове на комисията 

подписаха предложението на Кандидат №1. 

С това приключи откритата част на заседанието и комисия обяви че съгласно 

предварителния график за работа, в закрито заседание, същата ще премине към обстоен 

преглед на приложените документи за допустимост на кандидата. 

В 11:00 часа на 18.06.2019 г., комисията пристъпи към преглед и проверка на 

представените от Кандидат № 1 – „Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД (БТК 

ЕАД) документи и еЕЕДОП (на електронен носител), установяващи изпълнението на 

поставените от възложителя критерии за подбор. 

Констатации по представените от кандидата документи и информацията 

съдържаща се в тях: 

І. По следните документи представени от кандидата: 

1. Заявление за участие в открита процедура на кандидата - по Приложение №1 към 

документацията – надлежно попълнено и подписано; 2. Декларация – Приложение №3 към 

документацията; 3. Електронен носител (компакт диск) – 1 (един) бр., като след проверката 

комисията установи, че носителите съдържат надлежно попълнен и подписан с електронен 

подпис от законния представител на кандидата „Стандартен образец за електронен Единен 

европейски документ за обществени поръчки“ (еЕЕДОП) към документацията, удостоверяващ 

изпълнение на критериите за подбор съгласно изискванията на документацията и 4. 

Декларация по чл. 67, ал. 3 от ЗОП и чл. 44, ал. 2 от ППЗОП,  комисията не констатира 

несъответствия и непълноти относно тяхната форма като образец утвърден от възложителя и 

заявените в съдържането им факти и обстоятелства, съгласно утвърдените условия и 

разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.  

Заключение по изпълнение на критериите за подбор от страна на Кандидат № 1 – 

Кандидат № 1 – „Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД (БТК ЕАД):  

С оглед горните констатации по документите, представени от Кандидат № 1, комисията  

прие за установено:  

Кандидат № 1 – „Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД (БТК ЕАД) е 

представил документи  и изпълнява поставените от възложителя минимални изисквания по 

критериите за подбор свързани с личното състояние на кандидата и липсата на основания за 

задължително отстраняване по чл. 54 от ЗОП, както и такива по чл. 55 от ЗОП обявени от 

възложителя. Кандидатът изпълнява и поставеното от възложителя минимално изискване по 

критериите за подбор по отношение на годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност, като в съответната част от еЕЕДОП е декларирал наличието на 

разрешение за ползване на индивидуално определен ресурс за осъществяване на обществени 

електронни съобщения, издадено от Комисия за регулиране на съобщенията. 
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Извод: Кандидат № 1 – „Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД (БТК 

ЕАД) е представил всички изискуеми документи, доказващи изпълнението от него на 

поставените от възложителя минимални изисквания по критериите за подбор отнасящи 

се до условията за участие в процедурата, обявени от Възложителя (Изисквания на 

възложителя, посочени в раздел III.1 – Условия за участие, от Обявление за откриване на 

поръчка). 

Предвид гореизложеното комисията на основание чл. 54, ал.7 от ППЗОП взе 

следното: 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №1 

Допуска Кандидат № 1 – „Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД (БТК 

ЕАД) до следващия етап на процедурата, а именно – разглеждане на предложението за 

изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на 

възложителя, на участника. 

 

II. Предвид горното, комисията пристъпи към разглеждане на Техническото 

предложение на единствения участник „Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД 

(БТК ЕАД), съгласно предварително обявените от възложителя критерии. 

Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, на участника е изготвенo съгласно образeца 

към документацията – Приложение № 4. Към него е приложена и изискуемата Декларация по 

чл. 47, ал. 3 от ЗОП – по Приложение №5 от документацията, надлежно попълнено. 

1. Кандидата е предложил да предостави услугата, предмет на поръчката, като обезпечи 

провеждането на разговори в мрежата на оператора им с крайни потребители на други 

оператори на мобилни и фиксирани мрежи, разговори между 1338 абоната на Възложителя в 

корпоративна група, с възможност за включване на нови абонати в групата, както и 

изключване на абонати от групата, провеждане на международни разговори с мобилни и 

фиксирани мрежи по международни зони, разговори в роуминг, изпращане и получаване на 

кратки съобщения (SMS) в мрежата на оператора и към и от абонати на други мобилни 

оператори; 

2. Кандидата е предложил при предоставяне на услугата, предмет на поръчката, да 

обезпечи осъществяването на изходящи и входящи национални и международни повиквания, 

24часа, седем дни в седмицата; 

3. Кандидата е предложил при предоставяне на услугата, предмет на поръчката, да 

обезпечи осъществяването на неограничен брой безплатни разговори в затворена група между 

SIM картите на Възложителя, с възможност за безплатно увеличаване на броя на SIM картите, 

както и с възможност за безплатно намаляване на броя на SIM картите при отпаднала 

необходимост; 

4. Кандидата е предложил тарифирането на изходящите разговори да бъде на всяка 

секунда след първите 60 секунди; 

5. Кандидата е предложил предоставяне на безплатен дубликат на SIM карта при 

изгубване или унищожаване; 

6. Кандидата е предложил предоставяне на безплатно и неограничено активиране и 

деактивиране на услуги, промяна на тарифите по ползваните карти (преминаване от по-ниска 

тарифа на по-висока, съответно преминаване от по-висока тарифа на по-ниска такава) за срока 

на договора, като изпълнението на писмените заявки на Възложителя, следва да се изпълняват 

в срок не повече от 5 работни дни, считано от датата на получаване на заявката, като след 

изпълнението и, Възложителя ще бъде уведомяван писмено; 

7. Кандидата е предложил да осигури пренасяне на мобилните телефонни номера, които 

се ползват от Възложителя към момента на провеждане на поръчката. Разходите при промяна 

на доставчика – да са за сметка на Изпълнителя; 

8. Кандидата е предложил да предостави безвъзмездно на Възложителя, детайлизирана 

сметка за ползваните услуги заедно с данъчна фактура, като тази сметка ще съдържа най-малко 
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следната информация: всички видове ползвани услуги през разплащателния период, брой на 

ползваните услуги, обща стойност на всеки вид ползвани услуги, общ размер на сметката, 

размер на данъчните начисления върху сметката, изразен както в проценти към размера на 

сметката, така и в абсолютни стойности, размер на договорените отчисления, общ размер на 

дължимата сума без ДДС; 

9. Кандидата е предложил да предостави на оторизиран представител на Възложителя, 

права за достъп до своята информационна система за извършване на детайлизирана справка за: 

всяко осъществено повикване, включително за осъществени повиквания към безплатни услуги; 

стойността на всяко осъществено повикване; датата, часа и продължителността на всяко 

осъществено повикване.  

Кандидата е предложил по показател: 

Пока

зател 

Име Предложение 

М Брой безплатни минути към абонати на 

фиксирани и мобилни оператори в РБ, за един брой 

SIM карта с обезпечена възможност за провеждането 

на разговори и с крайни потребители на оператори на 

мобилни и фиксирани мрежи в РБ, провеждане на 

международни разговори с мобилни и фиксирани 

мрежи, разговори в роуминг, при използваемост на 

прогнозното количество 797 броя абоната. 

34 300 

 

Кандидатът е приложил и всички изискуеми документи по обществената поръчка. 

С оглед гореизложените обстоятелства, комисията единодушно прие следното 

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 2 

1. Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя на Кандидат № 1 - „Българска 

Телекомуникационна Компания” ЕАД (БТК ЕАД), отговаря на изискванията на 

Възложителя, съгласно утвърдената документация на настоящата обществена поръчка.  

2. С оглед изпълнението на всички задължителни изисквания на възложителя към 

техническите параметри, комисията пристъпва към оценка на техническото предложение на 

участника по показател К2. 

Съгласно обявената в документацията по настоящата процедура методика, показател К2 

е „Специфични условия“, с максимален брой точки 100 и се изчислява по следната формула: 

К2 = М 

където: 

Предложени безплатни минути: 

Ще се оценява брой предложени безплатни минути месечно за 1 SIM карта с 

възможност за осъществяване на гласови разговори.Подпоказател M – Брой безплатни 

минути към абонати на фиксирани и мобилни оператори в РБ за 1 брой SIM карта с 

обезпечена възможност за провеждането на разговори и с крайни потребители на 

оператори на мобилни и фиксирани мрежи в РБ, провеждане на международни разговори 

с мобилни и фиксирани мрежи, разговори в роуминг, при използваемост от прогнозно 

количество  797 броя абоната, максимален брой точки – 100 т. Максималният брой минути, 

който Възложителят ще оцени е 34 300. 

 

М= 100х Мn            

                Mmax 

Където : 

Мn – брой предложени безплатни минути от участника, чието предложение се оценява; 
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Мmax – най- голям брой предложени безплатни минути измежду предложенията. 

 

Съответно за Кандидат № 1 - „Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД 

(БТК ЕАД): 

М = 100х 34 300 = 100 , 

                 34 300 

 

По този показател, оценката на техническото предложение на Кандидат № 1 - 

„Българска телекомуникационна компания ЕАД (БТК ЕАД)“ е следната: 

К2 = 100т. 

 

 

Предвид така разгледаното и оценено техническо предложение, комисията на основание 

чл.57, ал.3 от ППЗОП  взе следното: 

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 3 

Комисията допуска до участие в следващия етап от процедурата - отваряне на 

„Ценовото предложение“ Кандидат № 1 - „Българска Телекомуникационна Компания“ 

ЕАД (БТК ЕАД), при предварително определен критерий за възлагане – „Икономически най-

изгодна оферта“ в съответствие с чл. 70, ал. 1 и ал. 2, т. 3 от ЗОП. 

Комисията определя дата и час за провеждане на следващия етап от процедурата – 

отваряне на ценовите предложения – на 15.07.2019 г. от 14:00 часа в заседателната зала в 

административната сграда на Централно управление на „Североизточно държавно 

предприятие“ ДП - Шумен, с адрес: гр. Шумен, ул. „Петра“ №1, ет. 4. 

С това комисията обяви за приключило заседанието на 08.07.2019 г. 

Протоколът се подписа от всички членове на комисията и се предаде за утвърждаване на 

възложителя на 09.07.2019 г. в 16:00 часа. 

Настоящият протокол да се сведе до знанието на участника в процедурата, като се 

изпрати на същия на посочения от него електронен адрес и се публикува в профила на 

купувача към досието на настоящата процедура.  

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………/п/…………….. 

…чл. 59 от ЗЗЛД… – гл. юрисконсулт при ЦУ на СИДП ДП – Шумен  

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.…………/п/…………………. 

                       …чл. 59 от ЗЗЛД… – зам. директор на СИДП ДП – Шумен; 

                  

           2…………/п/……………………. 

          …чл. 59 от ЗЗЛД… – ръководител „Счетоводен отдел“ при ЦУ на СИДП ДП – 

Шумен; 

                  

           3. …………/п/………………………. 

           …чл. 59 от ЗЗЛД… – обслужващ юрист при СИДП ДП - Шумен 

                  

 

           4. ……………/п/…………………………. 

           …чл. 59 от ЗЗЛД… – счетоводител при ЦУ на СИДП ДП – Шумен; 

 


