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УТВЪРЖДАВАМ: __/подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/ 

 

Д-р ГЕОРГИ ПАЗДЕРОВ 

ДИРЕКТОР НА РЗИ- БУРГАС 

дата: 08.12.2016 г. 

 

 
 

 

                                               П Р О Т О К О Л  
                         

             по чл. 192 от ЗОП и чл. 97, ал. 4  

от Правилника за прилагане на ЗОП 

  

 
Днес, 06.12.2016 г. от 14,00 часа в сградата на РЗИ- Бургас, ул. “Александровска” № 

120, на основание чл. 192  от Закона за обществените поръчки във вр. с чл. 97, ал.4 от 

ППЗОП и в изпълнение на Заповед № РД 18-19/06.12.2016 г. на Директора на РЗИ- Бургас, 

се събра комисия в състав: 

 

Председател: д-р Вергиния Данчова Цанова – Заместник-директор на РЗИ-Бургас; 

Членове:  

1. Павлина Тонева Цонева- Директор на Дирекция „Административно-правно, 

финансово и стопанско обслужване" при РЗИ- Бургас; 

2. Багряна Иванова Петкова- началник на отдел “Административно-стопански и 

правен”, Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване" при 

РЗИ- Бургас; 

3. Цанка Колева Димитрова- началник на отдел "Финансово-счетоводен и 

организационно информационен", Дирекция "Административно-правно, финансово и 

стопанско обслужване" при РЗИ- Бургас; 

4. Руси Добрев Русев - главен специалист- орг."АСД" в отдел “Административно-

стопански и правен”, Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско 

обслужване" при РЗИ- Бургас; 

 

Комисията се събра, за да разгледа, оцени и класира подадените оферти за избор на 

изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с 

обява (№ 32-ОП-04/25.11.2016 г., ID 9059121) по реда на Глава 26та от ЗОП, с предмет:  

„Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена 

далекосъобщителна мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално 

покритие, за нуждите на РЗИ-Бургас“.  
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Павлина Цонева докладва, че e предаден 1 /един/ брой запечатан непрозрачен плик, 

върху който е отразено: наименование на участник, адрес, телефон и e-mail за 

кореспонденция на подателя, лице за контакт, входящ номер и час на офертата от 

деловодния електронен регистър на РЗИ-Бургас, наименование на поръчката. 

Председателят информира комисията, че срока за получаване на оферти е удължен 

със заповед №  РД 18-18/02.12.2016 г. на Директора на РЗИ-Бургас -до 05.12.2016 г. 

(понеделник) в 17:00 часа. 

Председателят на комисията получи списъка с участниците.   

Предложение за участие в процедурата е направил следният участник, видно от 

данните, посочени на плика: 

 

 „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД („БТК“ 

ЕАД), с адрес по регистрация и кореспонденция: гр. София 1484, бул. 

„Цариградско шосе“ № 115, и Хермес парк, сграда А, лице за контакт 

Светозара Хаджиева, факт +35929433444, +359878400434,e-mail: 

svetlizara.handzhieva@vivacom.bg. 

 

След като се запознаха с наименованието на участниците в процедурата по реда на 

186 от ЗОП, всички членове на комисията попълниха декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП, че 

по отношение на тях не е налице конфликт на интереси с участниците. Председателят на 

комисията обяви на членовете, че при промяна в декларираните обстоятелства във всеки 

един етап от процедурата, следва да направят съответното ново деклариране. 

На заседанието на комисията присъстваха следните упълномощени представители на 

участника: 

 Светлозара Красимирова Ханджиева, ЕГН лични данни -чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД, притежаваща 

лична карта № лични данни -чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД издадена на лични данни -чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД  

 Тодор Неделчев Вътев, ЕГН лични данни -чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД притежаващ лична карта № 

лични данни -чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД, издадена на лични данни -чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД 

които са упълномощени да представляват „БТК“ ЕАД пред РЗИ - Бургас във връзка с 

участието на дружеството в обществена поръчка по реда на Глава 26 от ЗОП, като имат 

право да подадат оферта от името на „БТК“ ЕАД и да присъстват при отварянето на 

офертите, да представляват „БТК“ ЕАД пред РЗИ-Бургас при провеждане на процедурата 

да подписват, приемат и предават документи от името на БТК ЕАД. 

 

Всички членове на комисията са запознати предварително със Заповед № РД 18-

17/25.11.2016 г. на Директора на РЗИ- Бургас за обявяване на процедура за възлагане на 

обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава 26-та от ЗОП, с 

предмет: „Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез 

обществена далекосъобщителна мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с 

национално покритие, за нуждите на РЗИ-Бургас“, както и с условията за  провеждане на 

процедурата и специфичните изисквания. 

Комисията констатира, че единствената представена оферта е постъпила в срок, в 

запечатан непрозрачен плик, с ненарушена  цялост.  

Комисията пристъпи към отваряне на получената офертата. Офертата е представена 

от „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД с ЕИК 831642181, 

седалище и адрес на управление гр. София 1484, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ 

№ 115, представлявана от Атанас Илиев Добрев- Главен изпълнителен директор. 

На основание, чл. 97, ал.3 от ППЗОП председателят на комисията обяви ценовото 

предложение на „БТК“ ЕАД. 

Председателят на комисията предложи на членовете на комисията да подпишат 

техническото и ценовото предложение на участника- „БЪЛГАРСКА 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД. 
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С отварянето на офертите и обявяването на ценовите предложения приключи 

публичната част от работата на комисията. Представителите на участника напуснаха 

залата, в която се отваряха офертите.  

Комисията продължи своята работа при закрити врати с разглеждане на документите 

на участника и проверка съответствието на постъпилата оферта с изискванията на 

възложителя, определени в обявата, указанията и образците към нея. 

Офертата  на БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД 

съдържа следните документи: 

- Списък на документите, съдържащи се в офертата; 

- Представяне на участника; 

- Пълномощно от Атанас Илиев Добрев- Главен изпълнителен директор на „БТК“ 

ЕАД- нотариално заверено копие- рег. № 24178/21.11.2016 г. на нотариус Милена 

Георгиева –РС-София; 

- Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 1, т.2 и 7 от Закона за 

обществените поръчки; 

- Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, т.4 и т. 5 от Закона 

за обществените поръчки; 

- Декларация за неучастието на подизпълнител; 

- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните с тях лица и 

техните действителни собственици; 

- Декларация за приемане на условията в проекта на договор; 

- Декларация за срока на валидност на офертата; 

- Техническо предложение, изготвено съгласно образеца; 

- Удостоверение издадено от КРС за вписване в регистър по чл. 33, ал. 1, т. 1 от 

ЗЕС с номер 00038/ 08.10.2009 г.; 

- Разрешение издадено от КРС с № 01388/ 08.04.2009 г. с Изменение и допълнение 

с № 01388-008/ 27.04.2016 г. на горепосоченото разрешение  

- Разрешение издадено от КРС с № 01389/ 08.04.2009 г. с Изменение и допълнение 

с № 01389-006/ 23.07.2015 г. 

- Декларация за удостоверяване наличието на т. 12 Технически и 

квалификационни изисквания към участниците 

- Служебна бележка с изх. № 04-04-274/ 14.03.2014 г. издадена от Комисията за 

регулиране на съобщенията относно покритие на мрежата; 

- Писмо с изх. № 12-01-1750/ 04.04.2014 г. на Председателя на Комисията за 

регулиране на съобщенията  

- Подробно техническо предложение от „Българска телекомуникационна 

компания“ ЕАД  

- Общи условия за уреждане на  взаимоотношенията между „БТК“ ЕАД и 

Абонатите; 

- Ценово предложение-по образец. 

Комисията, по посочения от участника ЕИК, пристъпи към проверка в интернет 

страницата на Търговския регистър на актуалното състояние на дружеството. 

Разпечатката от партидата на дружеството е приложена към настоящия протокол. 

Комисията пристъпи към проверка относно наличието на всички изискуеми от 

възложителя документи, както и към проверка на съдържанието на представените 

документи и дали същите в пълна степен отговарят на изпълнението на изисквания и 

критерии за подбор, поставени от възложителя. 

Комисията констатира, че няма липсващи документи в офертата на участника. 



Относно изискването всеки участник да е лицензиран оператор на 

далекосъобщителни услуги чрез обществена мобилна клетъчна мрежа по стандарти 

GSM/UMTS с национално покритие, от страна на „БТК“ ЕАД са представени заверени 

копия от издадени от Комисията за регулиране на съобщенията -Удостоверение за 

вписване в регистър по чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗЕС, Разрешение за ползване на радиочестотен 

спектър за мобилна наземна мрежа - GSM и Разрешение за ползване на радиочестотен 

спектър за мобилна наземна мрежа -UMTS 

Относно изискването всеки участник да има териториално покритие, за 

предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга по стандарти GSM и UMTS, върху 

минимум 95 % от територията на страната, от страна на „БТК“ ЕАД са представени -

Служебна бележка с изх. № 04-04-274/ 14.03.2014 г. издадена от Комисията за регулиране 

на съобщенията относно покритие на мрежата, Писмо изх. № 12-01-1750/ 04.04.2014 г. на 

Председателя на КРС, че се преустановява издаването на документи, съдържащи данни за 

покритие и Декларация от 01.12.12016 г.  за удостоверяване наличието на техническите 

изисквания към участника, от които е видно че покритието на GSM и UMTS мрежата на 

„БТК“ ЕАД е над 95 % от територията на страната и над 95 % от населението на страната. 

Въз основа на гореизложеното, комисията счита че „БТК“ ЕАД напълно 

удовлетворява специални изисквания на възложителя относно критериите за подбор.  

 По отношение на „БТК“ ЕАД комисията не установи липса на документи и/или 

несъответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и/или друга 

нередовност, фактическа грешка. Представените документи удостоверяват изпълнението 

на всички изисквания, поставени от възложителя. 

Техническото предложение на участника е изготвено по представения образец и 

отговаря на изискванията на възложителя. Представено е допълнително към офертата на 

участника и подробно техническо предложение, което комисията напълно приема.  

Комисията счита, че офертата на „БТК“ ЕАД отговаря и е изготвена, съгласно 

предварително обявените от възложителя условия, съдържа всички необходими 

документи. Комисията с единодушие приема, че допуска до оценка офертата на „БТК“ 

ЕАД. 

Ценовите предложения на „БТК“ ЕАД е изготвено в съответствие с образеца, 

приложен в документацията за участие.  

Ценовото предложение на „БТК“ ЕАД е следното: 
 

Цена за месечна абонаментна такса за една СИМ карта с включени неограничен брой 

минути разговори в корпоративната група ( К1) 

0,00 лв.без 

ДДС 

Цена на минута разговор ( К2), както следва:  

Цена за една минута разговор с абонат на мобилната мрежа на Мобилтел ЕАД 

(Цмтелм) 

0,025 лв.без 

ДДС 

Цена за една минута разговор с абонат на мобилната мрежа на БТК ЕАД (Цбткм) 0,00 лв.без 

ДДС 

Цена за една минута разговор с абонат на мобилната мрежа на Теленор България ЕАД 

(Цтбм) 

0,025 лв.без 

ДДС 

Цена за една минута разговор с абонат на фиксирана мрежа в РБ (Цфм) 0,005 лв.без 

ДДС 

Цена за месечна абонаментна такса за пакет с включени 50 минути за разговори с 

абонати на мобилни или фиксирани мрежи в РБ ( К3) 

3,380 лв.без 

ДДС 

Цена за месечна абонаментна такса за пакет с включени 500 минути за разговори с 13,120 лв.без 



абонати на мобилни или фиксирани мрежи в РБ ( К4) ДДС 

Цена за месечна абонаментна такса за пакет с включени неограничен брой минути за 

разговори с абонати на мобилни или фиксирани мрежи в РБ ( К5) 

20,00 лв.без 

ДДС 

 

Комисията констатира, че ценовото предложение на „БТК“ ЕАД отговаря на 

изискванията, поставени в процедурата за възлагане на обществената поръчка. Ценовото 

предложение на „БТК“ ЕАД е под рамките на максималния финансов ресурс, който  

възложителя е определил със Заповед № РД 18-17/25.11.2016 г. на Директора на РЗИ- 

Бургас за обявяване на поръчката. 

В резултат на своята работа комисията с единодушие реши, че офертата на 

единствения участник -„БТК“ ЕАД е в съответствие с техническите спецификации и на 

основание чл. 194, ал.1 от ЗОП  предлага на възложителя да сключи договор за услугата с 

участника „БТК“ ЕАД. 

 

Гласували “ЗА” предложеното решение – единодушно всички членове на 

Комисията – общо пет гласа; 

Гласували “ПРОТИВ” предложеното решение – нито един глас. 

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно решението – нито един глас. 

ПОРАДИ ТОВА РЕШЕНИЕТО СЕ СЧИТА ЗА ВЗЕТО. 

 

Председателят благодари на участниците в процедурата и закри заседанието и 

работата на Комисията в 16,30 часа на 06.12.2016 г.  

Настоящият протокол е съставен на основание  чл. 192 от ЗОП и чл. 97, ал. 4 от 

Правилника за прилагане на ЗОП и е подписан от членовете на комисията на 07.12.2016 г.  

Протоколът ще бъде представен на Възложителя за утвърждаване съгласно чл. 97, 

ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗОП. 

 

 

Комисия в състав: 

   Председател: 1.__________/п/________ подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/ 

      /д-р Вергиния Цанова/ 

   Членове          2._________/п/_________ подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/ 

      /Павлина Цонева/ 

      3.________/п/__________ подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/ 

      /Багряна Петкова/ 

      4.________/п/__________ подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/ 

      / Цанка Колева / 

      5.________/п/__________ подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/ 

      / Руси Русев / 

       


