
1 

 
(П Р Е П И С) 

 

       УТВЪРЖДАВАМ: ......../П/.................. 

         инж. Веселин Нинов 

         Директор СИДП ДП - Шумен 

         Дата: 18.07.2019 г. 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 2 

 

Днес, 15.07.2019 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, и Заповед № 242/15.07.2019г. 

на Директора на СИДП ДП – Шумен за замяна на член от комисията, на основание чл. 51, ал. 

4, т. 4 от ППЗОП, се събра в 14:00 часа на свое второ редовно публично 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… – експерт обществени поръчки при СИДП ДП – 

Шумен – на мястото на ….чл. 59 от ЗЗЛД…, съгласно заповед за заместване № 

242/15.07.2019 г. на директора на 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 се събра публично на открито заседание за отваряне на допуснатите 

ценови оферти в 14:00 часа в заседателната зала на административната сграда на СИДП 

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

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

Участник № 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 
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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 Участник № 1 – 

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

присъствен лист по образец, подписан от членовете на комисията и представителите на 

Участник № 1. Наблюдатели и други външни лица не присъстваха. Присъственият лист е 

неразделна част от процедурното досие. 

Новият член в комисията - г-жа Нели Борисова подписа декларация, съгласно чл. 51, ал. 

8 от ППЗОП. 

Председателят на комисията откри заседанието, съобщи публично оценката по 

техническите параметри на допуснатата оферта на Участник № 1 – „Българска 

Телекомуникационна Компания“ ЕАД (БТК ЕАД), подробно описана в протокол № 1 от 

работата на комисията, а именно: 

 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; 

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. 

Комисията пристъпи към отваряне на ценовото предложение на допуснатия участник 

– Участник № 1 – „Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД (БТК ЕАД), при 

което се констатира следното: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ от оферта с вх. рег. № 2591/17.06.2019г. 

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

непрозрачен, запечатан, с ненарушена цялост, с подписите на трима от членовете на 

комисията. 
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В плика се съдържа ценово предложение по образец, съгласно документация за участие 

в обществената поръчка - Приложение № 6. 

Председателя на комисията оповести гласно предложената цена за изпълнение на 

поръчката: 

 

Показател Име Предложение 

Ф1n 

Цена за месечен абонамент общо за всички 1338 СИМ 

карти формирана при следните единични цени: 

А -предложение за месечна абонаментна такса 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 и 2000 МB количество 

данни на максимална скорост за достъп до Интернет в 

РБ, при използваемост от прогнозно количество  664 

броя абоната 

В – предложение за месечна абонаментна такса 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 и 6000 МB 

количество данни на максимална скорост за достъп до 

Интернет в РБ при използваемост от прогнозно 

количество  131 броя абоната 

С – предложение за месечна абонаментна такса 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 и  10000 МB 

количество данни на максимална скорост за достъп до 

Интернет в РБ, при използваемост от прогнозно 

количество  2 броя абоната 

D – предложение за месечна абонаментна такса за 1 

брой SIM карта с 1000 МВ количество данни на 

максимална скорост за достъп до Интернет в РБ и 

ограничена 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  

314 броя абоната 

E – предложение за месечна абонаментна такса за 1 

брой SIM карта с 500 МВ количество данни на 

максимална скорост за достъп до Интернет в РБ и 

ограничена 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  

227 броя абоната 

11458.1900 

 

8.5000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.0000 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.5000 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4000 

 

 

 

 

 

 

 

8.1700 
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Ф2n 

Цена за минута разговор към мобилен номер в мрежата 

на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД в 

РБ, след изразходване на предложения за всеки месец 

брой безплатни минути 

 

0.0000 

Ф3n 

Цена за минута разговор към мобилен номер в мрежата 

на „А1 България” ЕАД в РБ, след изразходване на 

предложения за всеки месец брой безплатни минути 

 

0.0140 

Ф4n 

Цена за минута разговор към мобилен номер в мрежата 

на „Теленор България” ЕАД в РБ, след изразходване на 

предложения за всеки месец брой безплатни минути 

 

0.0140 

Ф5n 

Цена за минута разговор към географски фиксиран 

номер във фиксирана мрежа в РБ, след изразходване на 

предложения за всеки месец брой безплатни минути 

 

0.0014 

Ф6n 

Цена на месечна абонаментна такса за пакет с включени 

60 броя кратки текстови съобщения, които могат да се 

изпращат до абонати на мобилни мрежи в РБ 

 

0.0000 

 

След изчитане на ценовото предложение председателят на комисията уведоми 

присъстващите, че с това приключва публичната част от заседанието. 

 

Комисията продължи своята работа и след като разгледа подробно ценовото 

предложение на единствения участник, констатира, че същото отговаря на предварително 

заложените изисквания на възложителя. 

Съгласно предварително одобрената методика за оценка и разпоредбата на чл. 70, ал. 2, 

т. 3 ЗОП, комисията пристъпи към оценяване по показателя „Икономически най-изгодната 

оферта”. 

 

Въз основа на горното, комисията пристъпи към оценяване на ценовото 

предложение на Участник № 1 – „Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД 

(БТК ЕАД). 

 

1. Съгласно обявената методика, К1 е оценка на ценовото предложение с коефициент на 

тежест в комплексната оценка 75% (0,75). Максималният брой точки по критерия е 100 т. 

Стойността по този показател се определя по следната формула: 

К1= Ф1+Ф2+Ф3+Ф4+Ф5+Ф6 

където: 

Подпоказател Ф1 - Цена за месечен абонамент общо за всички 1338 SIM карти 

максимален брой точки – 15 т. 

Цената за месечен абонамент общо за всички 1338 броя SIM карти за всеки участник 

се изчислява по формулата Ф1 n = (664 х А+131*В+2*С+314*D+227*E), където: 

А е предложената месечна абонаментна такса 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 и 2000 МВ количество данни на максимална скорост за достъп 

до Интернет в РБ, а 664 е прогнозното количество 

В е предложената месечна абонаментна такса 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 и 6000 МB количество данни на максимална скорост за достъп 

до Интернет в РБ а 131 е прогнозното количество 

С е предложената месечна абонаментна такса за 1 брой SIM карта с обезпечена 

възможност за провеждането на разговори и с крайни потребители на оператори на мобилни 
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и фиксирани мрежи в РБ, провеждане на международни разговори с мобилни и фиксирани 

мрежи, разговори в роуминг и 10000 МB количество данни на максимална скорост за достъп 

до Интернет в РБ, а 2 е прогнозното количество 

D е предложена месечна абонаментна такса за 1 брой SIM карта с 1000  МВ 

количество данни на максимална скорост за достъп до Интернет в РБ и ограничена 

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, а 314 е прогнозно количество 

E е предложена месечна абонаментна такса за 1 брой SIM карта с 500 МВ количество 

данни на максимална скорост за достъп до Интернет в РБ и ограничена 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, а 227 е прогнозно количество 

 

Предложенията на участниците се оценяват по формулата: 

Ф1 = 15 х Ф1min  

 Ф1 n 

където,  

Ф1 min - най-ниска измежду изчислените Ф1n  цена, в лева без ДДС. 

Ф1n - цена изчислена за участника чието предложение се оценява, в лева без ДДС. 

 Ако най-ниската изчислена стойност за Ф1n e 0 по този показател, то участника, за 

когото е изчислена получава максимален брой точки. При изчислението на точките на 

другите участници във формулата се използва Ф1 min = 1. 

 

Подпоказател Ф2 - Цена за минута разговор към мобилен номер в мрежата на 

БТК ЕАД в РБ, извън предложените безплатни минути, максимален брой точки - 42 т. 

Ф2 = 42 х Ф2min   

                               Ф2n 

където,  

Ф2min – най-ниска предложена цена за минута разговор към мобилен номер в 

мрежата на БТК ЕАД в РБ, извън предложените безплатни минути, в лева без ДДС; 

Ф2n - цена за минута разговор към мобилен номер в мрежата на БТК ЕАД, в РБ извън 

предложените безплатни минути на участника, чието предложение се оценява, в лева без 

ДДС. 

Ако участник е предложил стойност 0 по този показател, той получава максимален 

брой точки. При изчислението на точките на другите участници във формулата се използва 

Ф2 min = 0,0001. 

Максималният размер на предложената цена за минута разговор на участника не 

трябва да надвишава 0.21 лв. без ДДС. 

 

 Подпоказател Ф3 - Цена за минута разговор към мобилен  номер в мрежата на 

А1 България ЕАД в РБ, извън предложените безплатни минути, максимален брой точки 

– 16 т. 

Ф3 = 16 х Ф3min   

                               Ф3n 

където, 

Ф3min - най-ниска предложена цена за минута разговор към мобилен номер в 

мрежата на А1 България ЕАД в РБ, извън предложените безплатни минути, в лева без ДДС; 

Ф3n - цена за минута разговор към мобилен номер в мрежата на А1 България ЕАД в 

РБ, извън предложените безплатни минути на участника, чието предложение се оценява, в 

лева без ДДС. 

Ако участник е предложил стойност 0 по този показател, той получава максимален 

брой точки. При изчислението на точките на другите участници във формулата се използва 

Ф3 min = 0,0001. 
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Максималният размер на предложената цена за минута разговор на участника не 

трябва да надвишава 0.21 лв. без ДДС. 

 

Подпоказател Ф4 - Цена за минута разговор към мобилен номер в мрежата на 

Теленор България ЕАД в РБ, извън предложените безплатни минути, максимален брой 

точки - 25 т. 

Ф4 = 25 х Ф4min   

                             Ф4n 

където, 

Ф4min – най-ниска предложена цена за минута разговори към мобилен  номер в 

мрежата на Теленор България ЕАД в РБ, извън предложените безплатни минути, в лева без 

ДДС; 

Ф4n - цена за минута разговор към мобилен номер в мрежата на Теленор България ЕА 

в РБ, извън предложените безплатни минути на участника, чието предложение се оценява, в 

лева без ДДС. 

Ако участник е предложил стойност 0 по този показател, той получава максимален 

брой точки. При изчислението на точките на другите участници във формулата се използва 

Ф4 min = 0,0001. 

Максималният размер на предложената цена за минута разговор на участника не 

трябва да надвишава 0.21 лв. без ДДС. 

 

Подпоказател Ф5 - Цена за минута разговор към географски фиксиран номер 

във фиксирана мрежа в РБ, извън предложените безплатни минути, максимален брой 

точки - 1 т. 

Ф5 = 1 х Ф5min   

                            Ф5n 

където, 

Ф5min - най-ниска предложена цена за минута разговор към географски фиксиран 

номер във фиксирана мрежа в РБ, извън предложените безплатни минути, в лева без ДДС; 

Ф5n - цена за минута разговор към географски фиксиран номер във фиксирана мрежа 

в РБ, извън предложените безплатни минути на участника, чието предложение се оценява, в 

лева без ДДС. 

Ако участник е предложил стойност 0 по този показател, той получава максимален 

брой точки. При изчислението на точките на другите участници във формулата се използва 

Ф5 min = 0,0001. 

Максималният размер на предложената цена за минута разговор на участника не 

трябва да надвишава 0.10 лв. без ДДС. 

 

Подпоказател Ф6 – Цена на месечна абонаментна такса за пакет с включени 60 

броя кратки текстови съобщения, които могат да се изпращат до абонати на мобилни 

мрежи в РБ, максимален брой точки - 1 т. 

Ф6 = 1 х Ф6min  

  Ф6n 

където, 

Ф6min – най-ниска предложена цена, в лева без ДДС; 

Ф6n - цената на участника, чието предложение се оценява, в лева без ДДС. 

Ако участник е предложил стойност 0 по този показател, той получава максимален 

брой точки. При изчислението на точките на другите участници във формулата се използва 

Ф6 min = 0,0001. 

Максималният размер на предложената цена от участника не трябва да надвишава 

5.00 лв. без ДДС. 
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За Участник № 1 – „Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД (БТК ЕАД), 

оценката е както следва: 

 

Ф1 = 15 х Ф1min   

 Ф1 n 

          Ф1 n = (664 х А+131*В+2*С+314*D+227*E) = (664 х 8.5000 + 131 х 17.0000 + 2 х 

18.5000 + 314 х 5.400 + 227 х 8.1700) = 11458,19 

 

Ф1 = 15 х Ф1min  = 15 х 11458,19 = 15т. 

 Ф1 n            11458,19 

 

         Ф2 = 42 х Ф2min  = 42 х 0.0000 = 0 – т.е. 42т. 

                           Ф2n                   0.0000 

            

          Ф3 = 16 х Ф3min  = 16 х 0.0140 = 16т. 

                               Ф3n               0.0140 

       

        Ф4 = 25 х Ф4min  = 25 х 0.0140 = 25т. 

                          Ф4n                  0.0140 

 

        Ф5 = 1 х Ф5min  = 1 х 0.0014 = 1т. 

                       Ф5n                 0.0014 

 

        Ф6 = 1 х Ф6min = 1 х 0.0000 = 0 – т.е. 1т. 

                         Ф6n              0.0000 

След изчисляването на всеки показател по отделно, се прилага формулата с която се 

обединяват получените стойности, така че крайния резултат да е едно цяло число. 

Формулата е както следва: 

К1= Ф1+Ф2+Ф3+Ф4+Ф5+Ф6 

   

 Крайната обща оценка на ценовата оферта на Участник № 1 – „Българска 

Телекомуникационна Компания“ ЕАД (БТК ЕАД) е: 

 

  К1 = 15 + 42 + 16 + 25 + 1 + 1 = 100т. 

 

Съгласно обявената и приетата от участниците методика, комисията присъжда на 

допуснатия участник крайна комплексна оценка на офертата по формулата от Методиката: 

         

          К = К1*0,75 + K2*0,25 

Показател K1 - „Цена на мобилна телефонна услуга“; 

Показател К2 - „Специфични условия” 

 

За Участник № 1 – „Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД (БТК ЕАД), 

комплексната оценка е както следва: 

         К = К1*0,75 + K2*0,25  

         К = 100*0,75 + 100*0,25 = 75 + 25 = 100т. 

 

На основание чл. 58, ал.1 от ППЗОП и въз основа на обявения критерий „оптимално 

съотношение качество/цена“ комисията класира: 

          на I (първо), единствено място - „Българска Телекомуникационна Компания“ 

ЕАД (БТК ЕАД) със 100 точки. 
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Въз основа на горното класиране, комисията предлага на възложителя да определи с 

решение – класираният на първо място участник „Българска Телекомуникационна 

Компания“ ЕАД (БТК ЕАД) с ЕИК 831642181 за изпълнител на открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с обект – 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.,  след утвърждаване на протоколите от работата на настоящата комисия, 

и да сключи с него договор за изпълнение на поръчката при параметрите, подробно 

посочени в офертата на избрания за изпълнител участник. 

С това комисията обяви за приключило заседанието си в 15.30 часа на 15.07.2019 г., на 

същата дата състави и подписа настоящия протокол в един екземпляр, и го предаде за 

утвърждаване на възложителя на 16.07.2019 г. 
 

 

 

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… – експерт обществени поръчки при СИДП ДП - Шумен 

                  

 

           4. ………………/П/………………………. 

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

 

 


