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УТВЪРЖДАВАМ: 

ПРОФ. Д.Ф.Н. АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ 

РЕКТОР 

 

/02.07.2018г./ 

 

ДО 

ПРОФ. Д.Ф.Н. АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ 

РЕКТОР НА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

 

 

ДОКЛАД 
по чл. 103, ал.3 от ЗОП 

 
за резултатите от работата на Комисията за извършване на подбор на участниците, 

разглеждане и оценка на офертите, предоставени в „открита“ процедура по реда на 

Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Предоставяне на електронни 

съобщителни услуги за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски“ в две обособени 

позиции: обособена позиция 1: „Предоставяне на електронни съобщителни 

услуги чрез  фиксирана мрежа и цифрова телевизионна услуга“ и обособена 

позиция 2: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез мобилна 

клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие, 

включително мобилен интернет и специализирани доставки и услуги, свързани с 

тази дейност”, открита с Решение АОП РД 40-187/07.12.2017 г. и с уникален номер 

на поръчката в РОП: 00640-2017-0033. 

 

 

УВАЖАЕМИ ПРОФ. Д.Ф.Н. ГЕРДЖИКОВ, 

На основание чл.60, ал.1 от ППЗОП, във връзка с чл. 106, ал.1 и чл.103, ал.3 от 

ЗОП, с настоящия Доклад, представяме на Вашето внимание следната информация: 

Комисията назначена с Заповед № РД 40-80/30.05.2018г. приключи работата си 

по Обособени позиции № 1 и 2 от настоящето възлагане, изпълнявайки възложената й 

задача да проведе обявената с Ваше Решение АОП РД 40-187/07.12.2017г., открита 

процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: 
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„Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на СУ „Св. 

Климент Охридски“ в две обособени позиции: обособена позиция 1: 

„Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез  фиксирана мрежа и 

цифрова телевизионна услуга“ и обособена позиция 2: „Предоставяне на 

електронни съобщителни услуги чрез мобилна клетъчна мрежа по стандарт 

GSM/UMTS/LTE с национално покритие, включително мобилен интернет и 

специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност”, открита с Решение 

АОП РД 40-187/07.12.2017г. и с уникален номер на поръчката в РОП: 00640-2017-

0033 на Ректора и финансиранa от бюджета на СУ „Св. Климент Охридски” като 

разгледа, оцени и класира подадените оферти за участие в процедурата, 

стриктно спазвайки разпоредбите на Закона за обществените поръчки, 

Правилника за прилагането му и утвърдената от Вас, в качеството Ви на 

Възложител документация за провеждане на процедурата.  

 

Работата на Комисията е отразена в съставените от нея Протокол № 1 от 

11.06.2018г., Протокол № 2 от 19.06.2018 г. и Протокол № 3 от 28.06.2018г., които на 

основание чл. 60, ал.2 от ППЗОП са неразделна част от настоящия Доклад. В 

съдържанието на визираните протоколи, Комисията подробно и детайлно е отразила 

установените при работата й факти и обстоятелства, констатациите и приетите от нея 

Решения във връзка с допустимостта, съответствието и класирането на офертите, 

подадени в процедурата, изразяващи се в следното: 

I. Комисията проведе първото, открито (публично) по характера си заседание 

за отваряне на постъпилите оферти за участие в процедурата на 30.05.2018 г. от 11:00 

ч., в заседателна Зала 1, находяща се в административната сграда на Ректората на 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, в гр. София, бул. „Цар 

Освободител“ № 15. 

При спазване и в изпълнение на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, в 10:30 часа, 

служител, на длъжност „инспектор – деловодство“ в администрацията на СУ „Св. 

Климент Охридски“ предаде с протокол на Председателя на Комисията запечатаните 

опаковки с офертите, депозирани за участие в процедурата. 

 

В рамките на публично оповестения в Обявлението за поръчка краен срок – 

17:30 ч. на 29.05.2018 г., в деловодството на Университета, за участие в процедурата 

са подадени 3 (три) броя оферти, както следва: 

 

№ УЧАСТНИК Вх. №, дата и час на подаване Обособени позиции №  

1. „А1 България“ ЕАД 
72-00-1021/ 29.05.2018 г., 16:48 

ч. 

 

1 и 2 

2. 
“Българска 

телекомуникационна 

72-00-1022/ 29.05.2018 г., 

16:53 ч. 1 
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компания“ ЕАД 

3. 

“Българска 

телекомуникационна 

компания“ ЕАД 

72-00-1023/ 29.05.2018 г., 

16:54 ч. 2 

 

На публичната част от заседанието на Комисията, на основание чл. 54, ал. 2 от 

ППЗОП, присъстваха следните лица: 

- Александър Стойчев – редовно упълномощен представител на „БТК“ АД; 

- Илия Кусев – редовно упълномощен представител на „А1 България“ ЕАД; 

 

Други лица от кръга на правните субекти, на които визираната норма на 

ППЗОП предоставя правна възможност да присъстват при провеждането на 

публичните заседания по отваряне на опаковките, съдържащи офертите за участие в 

процедурите по ЗОП, не присъстваха на заседанието на Комисията. 

Председателят на Комисията откри заседанието в 11:30 часа и след 

легитимирането на присъстващите представители на Участници в процедурата, ги 

запозна със съдържанието на Заповед № РД 40-80/30.05.2018 г. на Възложителя, а 

членовете на Комисията със съдържанието на съставения на основание чл. 48, ал. 1 от 

ППЗОП входящ регистър на офертите, с цел узнаване от тяхна страна на имената 

(фирмените наименования) на Участниците, депозирали оферти за участие в 

процедурата.  

След запознаване с данните и информацията, отразени в предоставения им 

регистър на офертите, всеки един от членовете на Комисията подписа декларация за 

липса на конфликт на интереси с Участниците, както и за спазване на задълженията, 

вменени с нормите на чл. 51, ал. 9 и ал. 13 от ППЗОП, в съответствие с изискванията 

на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

След като констатира, че всички оферти, подадени по изброената по-горе 

поредност, са представени преди изтичането на обявения краен срок (17:30 ч. на 

29.05.2018г.) и са в запечатани, непрозрачни и с ненарушена цялост опаковки, 

Комисията отвори същите като провери тяхната комплектуваност, установявайки във 

всяка от тях наличието на изискуемите на основание чл. 47, ал. 3, във връзка с чл. 39, 

ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, документи, в което число и отделни запечатани 

непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“. На основание чл. 54, 

ал. 3, предл. първо от ППЗОП, Председателят на Комисията оповести документите, 

съставляващи в тяхната съвкупност съдържанието на всяка отделна опаковка, след 

което по трима от членовете на Комисията и по един от присъстващите 

представители на конкурентен Участник, подписаха съответния плик, обозначен с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, както и конкретните Технически 

предложения, съдържащи се във всяка отделна оферта и подлежащи на оценка, 

съгласно обявените показатели от документацията за участие. 

След приключване на гореописаните действия, в 12:00 ч. приключи 

публичната част от работата на комисията и председателят й закри заседанието, като 
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покани присъстващите представители на участниците в процедурата да напуснат 

залата. 

 

II. В последващите свои закрити заседания, Комисията извърши преглед на 

съдържащите се във всяка една от офертите документи по чл. 39, ал. 2, т. 1 от 

ППЗОП, във връзка с чл. 67, ал. 1 от ЗОП, с цел установяване наличието на 

съответствие на отделните участници с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от Възложителя в Обявлението за поръчка и 

Документацията за участие. 

В резултат от тези си действия, подробно и детайлно документирани от нея в 

съставените и подписани Протокол № 1 от 11.06.2018 г. и Протокол № 2 от 

19.06.2018г., комисията установи, че  участниците са представили оферти по 

отделните Обособени позиции, които отговарят на поставените от Възложителя 

изисквания към личното състояние и критериите за подбор и/или други негови 

изисквания за участие в процедурата. 

III.  В резултат от извършения от нея задълбочен и обстоен анализ на данните, 

информацията и допълнително представените от отделните Участници документи, 

Комисията прие за установено следното:  

Да се допуснат до разглеждане техническите предложения на: 

1.1. По обособена позиция № 1 Предоставяне на електронни 

съобщителни услуги чрез  фиксирана мрежа и цифрова 

телевизионна услуга“: 

 „А1 България“ ЕАД 

 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД 

 

1.2. По обособена позиция № 2 „Предоставяне на електронни 

съобщителни услуги чрез мобилна клетъчна мрежа по стандарт 

GSM/UMTS/LTE с национално покритие, включително мобилен интернет и 

специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност“: 

 „А1 България“ ЕАД 

 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД 

 

  

 IV. На следващ етап подробно описано в Протокол № 2 от 19.06.2018 г. 

комисията пристъпи към преглед на Техническите предложения на допуснатите 

участници, следвайки при разглеждането им описание на поредността на 

първоначално подадените оферти, а именно:  

След извършена проверка на всички Технически предложения по двете 

обособени позиции, комисията установи следното: 

По Обособена позиция № 1 

1. Спрямо участника „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е 

представено в свободен текст каквито са изискванията на Възложителя. 
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Предложението за изпълнение на поръчката, съдържа подробно описание на начина 

за изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени 

в т.6.1 от Документацията за участие. 

Комисията единодушно взе решение, че Техническото предложение на 

„Българска телекомуникационна компания“ ЕАД отговаря на всички изисквания 

и допуска участника до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ по 

Обособена позиция № 1. 

2. Спрямо участника „А1 България“ ЕАД 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е 

представено в свободен текст каквито са изискванията на Възложителя. 

Предложението за изпълнение на поръчката, съдържа подробно описание на начина 

за изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени 

в т.6.1 от Документацията за участие. 

Комисията единодушно взе решение, че Техническото предложение на „А1 

България“ ЕАД отговаря на всички изисквания и допуска участника до отваряне на 

плик „Предлагани ценови параметри“ по Обособена позиция № 1. 

 

 

По Обособена позиция № 2 

1. Спрямо участника „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е 

представено в свободен текст каквито са изискванията на Възложителя. 

Предложението за изпълнение на поръчката, съдържа подробно описание на начина 

за изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени 

в т.6.2 от Документацията за участие. 

Комисията единодушно взе решение, че Техническото предложение на 

„Българска телекомуникационна компания“ ЕАД отговаря на всички изисквания 

и допуска участника до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ по 

Обособена позиция №1. 

2. Спрямо участника „А1 България“ ЕАД 

Комисията констатира, че техническото предложение на участника е 

представено в свободен текст каквито са изискванията на Възложителя. 

Предложението за изпълнение на поръчката, съдържа подробно описание на начина 

за изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени 

в т.6.2 от Документацията за участие. 

Комисията единодушно взе решение, че Техническото предложение на „А1 

България“ ЕАД отговаря на всички изисквания и допуска участника до отваряне на 

плик „Предлагани ценови параметри“ по Обособена позиция №1. 

V. На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, със съобщение с изх. № 72-00-

1188/20.06.2018 г. на Профила на Купувача на Възложителя, последният  уведоми 

участниците, че  на 25.06.2018 г. от 11:00 ч., в заседателна зала „Яйцето“, находяща се 

в гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15 ще се проведе заседание за отваряне на 

ценовите предложения на допуснатите Участници. 

 В хода на работата на комисията  настъпиха промени в нейния състав, поради 

което със Заповед № РД 40-97/22.06.2018 г., на Възложителя, на основание чл. 29, 
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ал.2, т.10 от ПУДСУ и във връзка с чл. 51. Ал. 11 от ППЗОП, се измени                     

Заповед № РД 40-80/30.05.2018г.  на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски 

1. Вместо редовния член Николина Вълканова – юрисконсулт в отдел 

„Обществени поръчки“ се назначи Ростислава Куцарова – специалист в отдел 

„Обществени поръчки“. 

На новостъпващия член в работата на комисията, бяха обявени по списък  

кандидатите, съобразно списъка по чл. 48, ал.6 от ЗОП. След което предстви  

подписана декларация за липса на конфликт на интереси с Участниците, както и за 

спазване на задълженията, вменени с нормите на чл. 51, ал. 9 и ал. 13 от ППЗОП, в 

съответствие с изискванията на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 2 от 

ЗОП. 

Комисията проведе открито заседание по отваряне на ценовите предложения 

на допуснатите Участници, чиито технически предложения отговарят на 

изискванията на Възложителя. 

На публичната част от заседанието на Комисията, на основание чл. 57, ал. 3, 

изр. второ, във връзка с чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, присъстваха: 

- Илия Кусев – упълномощен представител на „А1 България“ ЕАД 

- Александър Стойчев – упълномощен представител на „БТК“ ЕАД 

 

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри” от офертите на допуснатите Участници, по реда на тяхното постъпване, в 

резултат на което се получиха следните резултати: 

 

№ Показател 

„A1 

България“ 

ЕАД 

„БТК“ 

ЕАД 

1.       

  

Цена за месечна абонаментна такса общо за всички  

услуги  описани в Таблица 1 и Таблица 2 

19330 лв. без 

ДДС 

6659 

лв. 

2.       

  

Брой безплатни минути общо за всички линии описани в 

Таблица 1 и Таблица 2,  (1 POTS - 1 разговорна линия, 1 

ISDN BRA – 2 разговорни линии, 1 ISDN PRA – 30 

разговорни линии) към всички национални  оператори в 

България.    Заб.   Предложените минути трябва да 

могат да се използват общо от всички разговорни линии 

по договора за обществена поръчка.  

50000 мин. 1 мин. 

3.       

  

Цена за минута разговор към географски фиксиран номер 

в мрежата на БТК ЕАД в РБ, извън предложените 

безплатни минути 

0,002 лв. без 

ДДС 

0,04 

лв. без 

ДДС 

4.       

  

Цена за минута разговор към географски фиксиран номер 

в мрежата на Мобилтел ЕАД в РБ, извън предложените 

безплатни минути 

0,000 лв. без 

ДДС 

0,002 

лв. без 

ДДС 
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5.       

  

Цена за минута разговор към географски фиксиран номер 

в мрежата на Теленор България ЕАД в РБ, извън 

предложените безплатни минути, 

0,002 лв. без 

ДДС 

0,002 

лв. без 

ДДС 

6.       

  

Цена за минута разговор към географски фиксиран номер 

в друга фиксирана мрежа в РБ, извън предложените 

безплатни минути 

0,002 лв. без 

ДДС 

0,002 

лв. без 

ДДС 

7.       

  

Цена за минута разговор към международни фиксирани и 

мобилни мрежи в страните от ЕС 

0,000 лв. без 

ДДС 

0,000 

лв. без 

ДДС 

8.       

  

 Цена за минута разговор към мобилни номера от мрежата 

на Мобилтел ЕАД в РБ, извън предложените безплатни 

минути 

0,014 лв. без 

ДДС 

0,014 

лв. без 

ДДС 

9.       

  

 Цена за минута разговор към мобилни номера от мрежата 

на Теленор България ЕАД в РБ, извън предложените 

безплатни минути, 

0,014 лв. без 

ДДС 

0,014 

лв. без 

ДДС 

10.     
Цена за минута разговор към мобилни номера от мрежата 

на БТК ЕАД в РБ, извън предложените безплатни минути, 

0,014 лв. без 

ДДС 

0,014 

лв. без 

ДДС 

 

  

 Съгласно изискванията на т.6.1.11 от документацията за участие всеки един от 

участниците, като приложение към своето ценово предложение по Обособена позиция 

№1 е определил своите ценовите параметри на отделни пакети от канали с уредени 

права за публично излъчване.  

 

  

 Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения по Обособена 

позиция 2: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез мобилна 

клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие, 

включително мобилен интернет и специализирани доставки и услуги, свързани с 

тази дейност”, като се получиха следните резултати: 

 

 

Показател 
„A1 България“ ЕАД 

„БТК“ 

ЕАД 

K1.1. Обща месечна абонаментна такса 10,90 лв. без ДДС 

6,90 лв. 

без ДДС 

  17,75 лв.  без ДДС 

33,33 лв. 

без ДДС 
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K1.2. Цена за минута разговор провеждан от 

SIM карта,   към мобилен номер в мрежата на 

БТК ЕАД в Р България, извън предложените 

безплатни минути 0,014 лв. без ДДС 

0,000 лв.  

без ДДС 

K1.3.Цена за минута разговор, провеждан от 

SIM карта,   към мобилен  номер в мрежата на 

Мобилтел ЕАД в Р България, извън 

предложените безплатни минути 0,000 лв. без ДДС 

0,014 лв.  

без ДДС 

K1.4.Цена за минута разговор, провеждан от 

SIM карта, към мобилен номер в мрежата на 

Теленор България ЕАД в Р България, извън 

предложените безплатни минути 0,014 лв.  без ДДС 

0,014 лв.  

без ДДС 

K1.5.Цена за минута разговор, провеждан от 

гласова SIM карта,  към географски фиксиран 

номер във всички фиксирани мрежи в Р 

България, извън предложените безплатни 

минути 0,002 лв.  без ДДС 

0,002 лв.  

без ДДС 

K1.6.Цена на минута за международен 

разговор с фиксирани и мобилни мрежи за 

страни от ЕС 0,000 лв.  без ДДС 

0,000 лв.  

без ДДС 

K 1.7.Цена за 1 брой SMS към национални 

мобилни мрежи, над предложените безплатни 0,000 лв.  без ДДС 

0,000 лв.  

без ДДС 

K1.8.Цена за минута  входящ разговор в 

роуминг в страните от ЕС 0,000 лв.  без ДДС 

0,000 лв.  

без ДДС 

K 1.9.Цена за минута  изходящ разговор в 

роуминг в страните от ЕС 0,000 лв.  без ДДС 

0,000 лв.  

без ДДС 

      

К2.1. Предложени безплатни минути за 

разговори към всички национални оператори, 

провеждани от една voice SIM карта месечно 44640 минути 

44640 

минути 

К2.2 Брой MB за мобилен Интернет на 

максимална скорост за всяка data SIM карта за 

един месец, включени в месечната такса 20000 MB 20000 MB 

К2.3 Брой MB за мобилен Интернет на 

максимална скорост за всяка voice SIM карта 

за един месец, включени в месечната такса 10000 MB 10000 MB 
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По време на обявяването на стойностните размери по отделните двете 

Обособени позиции, формиращи Ценовите предложения, съдържащи се в офертите 

на допуснатите в процедурата Участници и независимо от обстоятелството, че 

разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП не вменява задължение за членовете на 

Комисията да предлагат на участниците да подпишат предлаганите ценови 

параметри, съдържащи се в офертите, спазвайки приетото от настоящия помощен 

орган Решение да приложи по аналогия разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП (с цел 

спазване принципите, въздигнати в чл. 2 от ЗОП и преди всичко този на публичност и 

прозрачност), Представителите на участниците подписаха всяко едно обсъждано 

Ценово предложение, на допуснатите участници по отделните Обособени позиции. 

След извършване на горепосочените действия, председателят на комисията 

закри публичното заседание, като помоли присъстващите представители на 

участниците в процедурата да напуснат залата.  

 

VI. На закритото заседание, комисията продължи работата си и извърши 

проверка на съдържанието на пликовете с предлаганата цена на участниците по 

отделните Обособени позиции.  

Участниците са изготвили своите ценови предложения по двете обособени 

позиции в съответствие с изискванията, предвидени в документацията за участие.  

В ценовите предложения по двете обособени позиции, участниците са 

предложили цена за изпълнение на поръчката, която отговаря на посочените в 

документацията изисквания и включва информация по всичките подпоказатели, 

свързани с определянето на цената на услугата 

След като извърши горното, комисията пристъпи към преглед и установяване 

евентуалното наличие на изгодност (по-благоприятно стойностно предложение), по 

смисъла на чл. 72, ал. 1 от ЗОП. 

В случая по двете обособени позиции са налице по две оферти, с оглед на 

което описаната разпоредба не е приложима. 

 

VII.  Комисията пристъпи към класиране на офертите на участниците по 

обществената поръчка, която се възлага въз основа на икономически най-изгодната 

оферта, която се определя по критерий за възлагане „Ниво на разходите, като се 

отчита разходната ефективност, включително разходите за целия жизнен 

цикъл“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 2 от ЗОП по “Методика за определяне на 

комплексната оценка на офертата  

по обособена позиция 1: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги 

чрез  фиксирана мрежа и цифрова телевизионна услуга“и “Методика за определяне на 

комплексната оценка на офертата  

по обособена позиция 2: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги 

чрез мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие, 

включително мобилен интернет и специализирани доставки и услуги, свързани с тази 

дейност”“ от документацията на обществената поръчка. 

 

Обособена позиция 1: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез  

фиксирана мрежа и цифрова телевизионна услуга“ 
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Показател 

Получена оценка за 

участник „A1 България“ 

ЕАД 

Получена оценка за 

участник „БТК“ 

ЕАД 

Ф1 - Цена за месечна абонаментна такса 

общо за всички  услуги  описани в Таблица 

1 и Таблица 2 

 

Ф1=10*Ф1min/Ф1n 

3,444904294 10 

Ф2 – Брой безплатни минути общо за 

всички линии, към всички национални  

оператори в България 

 

Ф2=10*Mn/Mmax 

10 0,0002 

Ф3 - Цена за минута разговор към 

географски фиксиран номер в мрежата на 

БТК ЕАД в РБ, извън предложените 

безплатни минути 

 

Ф3=17*Ф3min/Ф3n 

17 0,85 

Ф4 - Цена за минута разговор към 

географски фиксиран номер в мрежата на 

Мобилтел ЕАД в РБ, извън предложените 

безплатни минути 

 

Ф4 = 29 х Ф4min/Ф4n 

29 0,0145 

Ф5 - Цена за минута разговор към 

географски фиксиран номер в мрежата на 

Теленор България ЕАД в РБ, извън 

предложените безплатни минути 

 

Ф5 = 4 х Ф5min/Ф5n 

4 4 

Ф6 - Цена за минута разговор към 

географски фиксиран номер в друга 

фиксирана мрежа в РБ, извън предложените 

безплатни минути 

Ф6 = 3 х Ф6min/Ф6n 

3 3 

Ф7 – Цена за минута разговор към 

международни фиксирани и мобилни 

мрежи в страните от ЕС 

Ф7 = 3 х Ф7min/Ф7n 

3 3 

Ф8 - Цена за минута разговор към мобилни 

номера от мрежата на Мобилтел ЕАД в РБ, 

извън предложените безплатни минути 

Ф8 =1 3 х Ф8min/Ф8n 

13 13 

Ф9 - Цена за минута разговор към мобилни 

номера от мрежата на Теленор България 

ЕАД в РБ, извън предложените безплатни 

минути 

Ф9= 3 х Ф9min/Ф9n 

3 3 



11 

 

Ф10 - Цена за минута разговор към 

мобилни номера от мрежата на БТК ЕАД в 

РБ, извън предложените безплатни минути 

Ф10= 8 х Ф10min/Ф10n 

8 8 

Крайната оценка с максимален брой 

точки – 100 изчислена  по формулата: К1 

= Ф1 + Ф2 + ФЗ + Ф4 + Ф5 + Ф6 + Ф7 + 

Ф8 + Ф9 + Ф10 

93,44490429 44,8647 

 

Обособена позиция 2: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез 

мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие, 

включително мобилен интернет и специализирани доставки и услуги, свързани с 

тази дейност” 

Подпоказател 

Получена 

оценка за 

участник „A1 

България“ 

ЕАД 

Получена 

оценка за 

участник 

„БТК“ ЕАД 

К1.1. Обща месечна абонаментна такса  

Общата месечна абонаментна такса, която се оценява, се 

изчислява като: 

Цмат = 280* МАТ Voice sim +50* MAT Data sim 

Където 

 280 - общ  брой Voice SIM карти; 

 МАТ Voice sim - Месечна абонаментна такса на 1 

Voice (гласова ) SIM карта;   

 50 – общ брой Data SIM карти; 

MAT Data sim - Месечна абонаментна такса на 1 Data 

(за данни) SIM карта. 
Цмат = 280* МАТ Voice sim +50* MAT Data sim  

13,70161188 15 

K1.2. Цена за минута разговор провеждан от SIM карта,   

към мобилен номер в мрежата на БТК ЕАД в Р 

България, извън предложените безплатни минути 
0,010714286 15 

K1.3.Цена за минута разговор, провеждан от SIM карта,   

към мобилен  номер в мрежата на Мобилтел ЕАД в Р 

България, извън предложените безплатни минути 
32 0,022857143 

K1.4.Цена за минута разговор, провеждан от SIM карта, 

към мобилен номер в мрежата на Теленор България 

ЕАД в Р България, извън предложените безплатни 

минути 
13 13 

K1.5.Цена за минута разговор, провеждан от гласова 

SIM карта,  към географски фиксиран номер във всички 

фиксирани мрежи в Р България, извън предложените 

безплатни минути 
5 5 

K1.6.Цена на минута за международен разговор с 

фиксирани и мобилни мрежи за страни от ЕС 
5 5 

K 1.7.Цена за 1 брой SMS към национални мобилни 

мрежи, над предложените безплатни 
5 5 
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K1.8.Цена за минута  входящ разговор в роуминг в 

страните от ЕС 
5 5 

K 1.9.Цена за минута  изходящ разговор в роуминг в 

страните от ЕС 
5 5 

Оценка по показател К1 изчислена по формулата К1 

= К1.1+К1.2+К1.3+К1.4+К1.5+К1.6+К1.7+К1.8+К1.9 
83,71232617 68,02285714 

 
  

К2.1. Предложени безплатни минути за разговори към 

всички национални оператори, провеждани от една 

voice SIM карта месечно 
60 60 

К2.2 Брой MB за мобилен Интернет на максимална 

скорост за всяка data SIM карта за един месец, включени 

в месечната такса 
20 20 

К2.3 Брой MB за мобилен Интернет на максимална 

скорост за всяка voice SIM карта за един месец, 

включени в месечната такса 
20 20 

Оценка по показател К2  изчислена по формулата К2 

= К2.1+К2.2+К2.3 
100 100 

КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА К = K1*0,80 + K2*0,20  

 
86,96986093 74,41828571 

 

С оглед изложеното в настоящия Доклад и приложените към него Протокол № 1 

подписан на  11.06.2018 г., Протокол № 2 подписан на  19.06.2018 г. и Протокол № 3 

подписан на 28.06.2018 г. комисията извърши следното класиране 

 По Обособена позиция № 1 „Предоставяне на електронни съобщителни услуги 

чрез  фиксирана мрежа и цифрова телевизионна услуга“: 

1. На първо място – участникът  „А1 България“ ЕАД , оферта с 72-00-1021/ 

29.05.2018 г., 16:48,  с комплексна оценка от  93,44490429 точки; 

2. На второ място – участникът „Българска телекомуникационна компания“ 

ЕАД, оферта с 72-00-1022/ 29.05.2018 г., 16:53 ч. , с комплексна оценка от 44,8647 

точки; 
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По Обособена позиция № 2 „Предоставяне на електронни съобщителни 

услуги чрез мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално 

покритие, включително мобилен интернет и специализирани доставки и услуги, 

свързани с тази дейност”: 

1. На първо място – участникът  „А1 България“ ЕАД  подал оферта с 72-00-

1021/ 29.05.2018 г., 16:48, с комплексна оценка от  86,96986093 точки; 

2. На второ място – участникът „Българска телекомуникационна компания“ 

ЕАД подал оферта с 72-00-1023/ 29.05.2018 г., 16:54 ч, с комплексна оценка от  

74,41828571 точки; 

 

 Предвид посочените резултати, получени при прилагането на Методиката за 

оценка на офертите, Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за 

изпълнение с класираните на първо място участници както следва: 

Обособена позиция № 1 „Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез  

фиксирана мрежа и цифрова телевизионна услуга“  с участника  „А1 България“ 

ЕАД, с комплексна оценка от  93,44490429 точки, оферта с 72-00-1021/ 29.05.2018 г. 

Обособена позиция № 2 „Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез 

мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE с национално покритие, 

включително мобилен интернет и специализирани доставки и услуги, свързани с 

тази дейност” с участника „А1 България“ ЕАД, с комплексна оценка от  

86,96986093 точки, оферта с 72-00-1021/ 29.05.2018 г. 

На основание чл. 60, ал. 2 от ППЗОП към настоящия доклад се прилагат всички 

документи, изготвени в хода на работата на комисията -  Протокол № 1 /11.06.2018 г., 

Настоящият доклад се състави и подписа от всички членове на комисията на 

29.06.2018 г., Протокол № 2/19.06.2018 г. и Протокол № 3/28.06.2018 г.. 

На основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП настоящият доклад да се представи на 

възложителя за утвърждаване. 

На основание чл.2 от ЗЗЛД личните данни в настоящия доклад са заличени. 

КОМИСИЯ: 

Председател: Петър Станулов  ………………… 

 

Членове:       

 

1. инж. Георги Божанин   ................................... 

 

2. адв. Изабела Маринова  ................................. 

 

3. Ростислава Куцарова   .................................... 

 

4. Веселин Йорданов ......................................... 


