
 

(П Р Е П И С) 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 8 

гр. Шумен, 18.07.2019 г. 

 

На основание чл.108, т.1 от ЗОП, във връзка с чл. 22, ал.1, т.6 от ЗОП и отразени резултати 

в доклад № 1/16.07.2019г. на назначената 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, 

комисия за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в открита 

процедура по чл. 74 от ЗОП 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., 

обявена в официален вестник на ЕС (SIMAP) под 2019/S-093-225103, обявена на профила на 

купувача: http://sidp.bg/mobilen-operator-2019/ 

 

Р Е Ш И Х: 

1. Одобрявам мотивите и действията на комисията, отразени в доклад 1/16.07.2019г. и 

приложените към него протоколи и обявявам класирането по предварително обявения критерий 

за възлагане в документацията за участие в процедурата – „икономически най-изгодна оферта“, 

който се определя въз основа на критерия „оптимално съотношение качество/цена”, както следва: 

1.1. На първо място: Участник № 1 – „Българска Телекомуникационна Компания“ 

ЕАД (БТК ЕАД), с ЕИК 831642181, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, район 

Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 115, представлявано от управителя Атанас Илиев Добрев, 

bids@vivacom.bg, с крайна оценка 100  (сто) точки. 

2. На основание чл. 109 ЗОП, определям участникът, класиран на първо място - 

„Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД (БТК ЕАД), с ЕИК 831642181, със 

седалище и адрес на управление: гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 115, 

за изпълнител на обществена поръчка с предмет: “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“, с прогнозна стойност 550 000 

(петстотин и петдесет хиляди лева), 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., при следните технически и ценови параметри: 

 

Предложение по технически показател показател: 

Показател Име Предложение 

М Брой безплатни минути към абонати на 

фиксирани и мобилни оператори в РБ, за един брой 

34 300 
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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. 

 

Предложена 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 

11458.1900 

 

8.5000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.0000 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.5000 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4000 

 

 

 

 

 

 

 

8.1700 
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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 

 

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 

 

и при всички останали параметри посочени в офертата на избрания за изпълнител 

участник. 

3. На основание чл.43, ал. 1 от ЗОП, в тридневен срок от издаване на настоящото решение, 

същото да се изпрати на участниците в процедурата и в деня на изпращането, заедно с доклада и 

протоколите от работата на комисията по чл. 103 ЗОП,  да се публикува в профила на купувача 

при спазване на разпоредбите на чл. 42 от ЗОП. 

4. Решението подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията в 10-дневен 

срок от получаването му, съгласно чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП. 

5. Договорът с определения за изпълнител участник в процедурата, да се сключи при 

условията и изискванията на чл. 112, ал. 7, т. 2 от ЗОП – преди изтичането на 14-дневния срок от 

уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за настоящото 

решение, и при спазване изискването на чл. 112, ал. 8 от ЗОП, след представяне от определения за 

изпълнител участник на документите по чл. 112, ал. 1 от ЗОП. 

Заверено копие от настоящото решение да се доведе до знанието на съответните 

длъжностни лица от СИДП ДП – гр. Шумен за сведение и изпълнение. 

Контролът по изпълнението на настоящото решение, възлагам на инж. Петър Ганев – зам.-

директор на СИДП ДП – гр. Шумен и Янко Янков – ръководител на „Финансов отдел” и главен 

счетоводител на СИДП ДП – гр. Шумен. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: …………/П/……………… 

ИНЖ. ВЕСЕЛИН НИНОВ 

ДИРЕКТОР НА СИДП ДП - ШУМЕН 

 

 

 
АА/НБ 


