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П Р О Т О К О Л 

по чл.54, ал. 7 от ППЗОП 

 

От заседанието на Комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Осигуряване на телекомуникационни услуги за нуждите на 

БНР“. 

 

I. Заседанието на Комисията, назначена със Заповед № ОП-01-214/31.07.2018 г. на 

Генералния директор на БНР се проведе на 31.07.2018 г. от 10:00 часа в програмно-

редакционната сграда на БНР. 

 

II. Комисията заседава в състав: 

Председател: Константин Райдовски – главен инженер в дирекция „Техника“; 

Членове: 1. Спасимира Апостолова – счетоводител в отдел „Счетоводство”;  

 2. Цветелина Цачева – ръководител отдел „Обществени поръчки“. 

    

III. Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и 

протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

 

IV. В предварително обявения срок са постъпили оферти за участие в откритата 

процедура от следните участници: 

1. „А1 България“ ЕАД, вх. № ОП-02-67/30.07.2018 г. 15:55 ч.; 

 

V. След обявяване на протокола, председателят и членовете на комисията подписаха 

декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

 

Комисията пристъпи към работа, съобразно разпоредбите на Закона за обществените 

поръчки и Правилника за неговото прилагане. 

 

VI. На заседанието на комисията присъстваха следните представители на участниците: 

1. Станислав Ангелов Ангелов, упълномощен от Паулина Методиева Григорова – 

пълномощник на изпълнителните директори на „А1 България“ ЕАД. 

 

VII. Комисията пристъпи към отваряне на запечатаните непрозрачни опаковки с 

офертите на участниците по реда на тяхното постъпване, както следва: 

 

1. Оферта на „А1 България“ ЕАД 

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, с 

ненарушена цялост. След отваряне на опаковката с офертата на участника, комисията 



 

2 

 

 

 

оповести нейното съдържание, както следва: опис на документите; уведомление за промяна във 

фирмата на „Мобилтел“ ЕАД; еЕЕДОП, представен на електронен носител – компактдиск, 

поставен в отделен надписан плик; декларация по чл. 67, ал. 3 от ЗОП; списък на услугите, 

идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнение от участника през последните 3 

(три) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и 

получателите; доказателства за извършените услуги; пълномощно рег. № 6472/2018 г. по описа 

на нотариус Валентина Механджийска, рег. № 074 на Нотариалната камара, район на 

действие РС София; пълномощно рег. № 4855/2018 г. по описа на нотариус Валентина 

Механджийска, рег. № 074 на Нотариалната камара, район на действие РС София; техническо 

предложение, подписано от упълномощеното лице Станислав Ангелов; декларация за 

приемане клаузите на проекта на договор; декларация за срока на валидност на офертата; 

декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

Комисията установи наличие на отделен запечатан плик с ненарушена цялост с надпис 

„Предлагани ценови параметри“.  

На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, членовете на комисията подписаха техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

С тези действия приключи публичната част от заседанието на комисията. 

 

VIII. Комисията продължи своята работа в закрито заседание и пристъпи към проверка на 

представените от участниците документи за съответствие с изискванията към личното състояние 

и критериите за подбор, поставени от възложителя, при което установи следното: 

 

1. Участникът „А1 България“ ЕАД е представил следните документи по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП: 

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на електронен носител – 

компактдиск. 

Комисията извърши служебна проверка в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията, при което установи, че дружеството се управлява от Управителен съвет в състав: 

Александър Димитров, Младен Маркоски и Симеон Донев и Надзорен съвет в състав: 

Алехандро Дъглас Платер, Бернд Шмутерер и Зигфрид Майерхофер. 

На основание чл. 67, ал. 3 от ЗОП и чл. 44, ал. 2 от ППЗОП, участникът е декларирал, че 

желае да използва ЕЕДОП, използван при предходна процедура, до който е осигурен пряк и 

неограничен достъп на интернет адрес: https://www.a1.bg/espd. Участникът декларира и 

потвърждава, че цитираният ЕЕДОП съдържа актуални към момента на подаване на офертата 

данни и автентични подписи. 

 

Във връзка с декларираното от участника, при извършване на проверка, комисията 

https://www.a1.bg/espd.
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установи следното: 

На посочения интернет адрес са публикувани три броя ЕЕДОП, по образец, утвърден от 

Европейската комисия, подписани от членовете на Надзорния съвет на участника. Публикувана 

е връзка към интернет страницата на австрийския регулаторен орган за 

радиоразпространение и телекомуникации, където е създадена възможност за безплатна и 

публично достъпна проверка на квалифицирани електронни подписи, издадени от австрийски 

доставчици на удостоверителни услуги. При проверка на посочената страница се установи, че: 

електронният подпис на Алехандро Дъглас Платер е валиден, положен на 06.07.2018 г. в 11:01 ч.; 

електронният подпис на Бернд Шмутерер е валиден, положен на 09.07.2018 г. в 08:57 ч.; 

електронният подпис на Зигфрид Майерхофер е валиден, положен на 09.07.2018 г. в 16:03 ч. 

Приложеният към офертата ЕЕДОП, предоставен на компактдиск, е подписан от 

членовете на Управителния съвет на участника. Извършената от комисията проверка установи, 

че: електронният подпис на Симеон Донев е валиден, положен на 26.07.2018 г. в 00:30 ч.; 

електронният подпис на Младен Маркоски е валиден, положен на 26.07.2018 г. в 18:41ч.; 

електронният подпис на Александър Димитров е валиден, положен на 27.07.2018 г. в 11:15 ч. 

В подписаните от членовете на Надзорния съвет ЕЕДОП, се декларира липсата на 

основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя основания по чл. 

55, ал. 1 от ЗОП, както и липсата на специфични основания за отстраняване съгласно 

националното законодателство. 

В приложения към офертата ЕЕДОП, подписан от членовете на Управителния съвет на 

участника, се декларира липсата на основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и 

посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, както и липсата на специфични 

основания за отстраняване съгласно националното законодателство. Участникът декларира, че 

притежава Разрешение № 01392/08.04.2009 г. за ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс-радиочестотен спектър за осъществяване на Обществени електронни 

съобщения чрез наземна мрежа- GSM; - Изменение № 01392-05/03.04.2014 г.; - Разрешение № 

01393/ 08.04.2009 г. за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс-радиочестотен 

спектър за осъществяване на Обществени електронни съобщения чрез наземна мрежа-UMTS; - 

Разрешение № 01395/08.04.2009г. за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс- 

номера, за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез обществена 

електронна мрежа, с предоставен индивидуално определен честотен ресурс - радиочестотен 

спектър и предоставяне на обществена телефонна услуга и всички услуги включени в стандарта 

GSM и /или UMTS; - Изменение № 01395-11/03.04.2014 г.;- Изменение и Допълнение №01395-13/ 

16.07.2015 г. – Удостоверение №00300/05.05.2016 г. издадени от Комисията за регулиране на 

съобщенията и е посочен интернет адрес на публичният регистър на КРС за проверка 

http://crc.bg:8080/dpls/apex/f?p=923:113:748640862503628::NO::P113_UL_ID,P113_RET_PAGE:2868,111

Декларира следните услуги, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 

(три) години, считано от датата на подаване на офертата: „Предоставяне на 

далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа по стандарт 

http://crc.bg:8080/dpls/apex/f?p=923:113:748640862503628::NO::P113_UL_ID,P113_RET_PAGE:2868,111
http://crc.bg:8080/dpls/apex/f?p=923:113:748640862503628::NO::P113_UL_ID,P113_RET_PAGE:2868,111
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GSM/ UMTS с национално покритие и мобилен интернет, 2400 бр. сим карти,мобилен интернет- 

560 бр., с получател Столична община, изпълнена между 01.10.2014 г. и 07.10.2017 г. на стойност 

750 000 лв.; „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна 

клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и мобилен интернет“1800 бр. 

сим карти, с получател Министерство на отбраната, изпълнена между 28.04.2014 г. и 01.11.2016 г. 

на стойност 300 000 лв.; 

Предвид горното, комисията установи, че участникът е доказал съответствието си с 

поставените от възложителя критерии за подбор, поради което взе следното решение: 

Допуска участника „А1 България“ ЕАД до следващия етап на процедурата – разглеждане 

на техническото предложение. 

Решението е взето единодушно. 

 

 Протоколът е съставен и подписан на 03.08.2018 г. 

 

Комисия: 

Константин Райдовски:    (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

Спасимира Апостолова:    (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

Цветелина Цачева:     (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 


