
 

 

 

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

АЛЕКСАНДЪР ВЕЛЕВ 

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА БНР 

/ВЪЗЛОЖИТЕЛ/ 

 

 

Дата: 10.04.2017г. 

 

 

ДОКЛАД ПО ЧЛ. 103, АЛ. 3 

ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 

 

Настоящият доклад се изготви на 06.04.2017 г. от комисия назначена със Заповед № АВ-

415/28.03.2017 г. на Генералния директор на БНР за провеждане на обществена поръчка с 

предмет „Осигуряване на телекомуникационни услуги за нуждите на БНР“. Обществената 

поръчка е открита с Решение № АВ- 2017/16.02.2017 г. на генералния директор на Българското 

национално радио. 

 

I. Състав на комисията 

Председател: Дари Йорданов – ръководител отдел „АДУС“; 

Членове: Павлина Александрова – счетоводител; 

Десислава Лилова – директор на дирекция „Правна и човешки ресурси“. 

 

II. Задача на комисията. 

Комисията е назначена със Заповед № АВ-415/28.03.2017 г., да проведе открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на 

телекомуникационни услуги за нуждите на БНР“., като извърши подбор на участниците, 

разгледа, оцени и класира подадените оферти. Работата на комисията е определена със 

срок до 28.04.2017г. Всички документи, свързани с обществената поръчка, включително и 

представените предложения се съхраняват в сградата на Българското национално радио на 

бул. „Драган Цанков“ № 4, етаж 6, стая 17 до приключване на работата на комисията. 

Заседанията на комисията се проведоха в програмно-редакционната сграда на 

Българското национално радио. 

 

III. Описание на работния процес свързан с действията на комисията по отваряне, 

разглеждане и оценяване на всяка оферта за участие. 

В изпълнение на възложените задачи, комисията проведе: 

1. Публично заседание на 28.03.2017 г. в състав: 

Председател: Дари Йорданов – ръководител отдел „АДУС“; 

Членове: Павлина Александрова – счетоводител; 

Десислава Лилова – директор на дирекция „Правна и човешки ресурси“. 

 

На откритото заседание взеха участие всички членове на комисията, като същите след 

запознаване със списъка с участниците в обществената поръчка подписаха декларации по 

чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

В предварително обявения срок са постъпили оферти за участие в откритата 

процедура от следните участници: 
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Оферта с Вх.№ ОП - 062/27.03.2017 г./ 15:23 ч., подадена от „Българска 

телекомуникационна компания " ЕАД; 

Оферта с Вх. № ОП – 063/ 27.03.2017г./16:00 ч.., подадена от „Мобилтел“ ЕАД. 

На основание чл. 54, ал. 2 от ППЗОП на публичното заседание заседанието на 

комисията присъстваха следните представители на участниците: Ивайло Петьов Арсенов и 

Чавдар Николов Николов, упълномощени от Веселин Цанов Цанов – мениджър търгове на 

„Българска телекомуникационна компания " ЕАД; Нейка Димитрова Кьосова, упълномощена 

от Александър Василев Димитров и Младен Маркоски – главен изпълнителен директор и 

изпълнителен директор на „Мобилтел“ ЕАД. 

На основание чл.54, ал.3 от ППЗОП, Комисията отвори запечатаните непрозрачни 

опаковки с офертите на участниците по реда на тяхното постъпване и провери за наличието 

на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията оповести 

документите, съдържащи се в опаковката с оферта на всеки участник и предложи на 

присъстващите представители на другите участници да подпишат техническото предложени 

и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

2. Закрити заседания от 29.03.2017 г. г. до 04.03.2017 г., проведени от комисията в 

редовния и състав: 

Председател: Дари Йорданов – ръководител отдел „АДУС“; 

Членове: Павлина Александрова – счетоводител; 

Десислава Лилова – директор на дирекция „Правна и човешки ресурси“. 

 

На проведените закрити съответствие с изискванията към личното състояние и 

заседания се разгледаха документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за критериите за подбор, 

поставени от възложителя и на основание чл. 54, ал. 7 ППЗОП се състави Протокол № 1. 

3. На закрити заседания от 30.03.2017 г. до 03.04.2017 г. включително комисията в 

редовния й състав продължи своята работа по разглеждане на техническите предложения на 

участниците, допуснати до този етап на процедурата, за което се състави Протокол № 2 за 

работата си. На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП всички участници бяха уведомени, че 

отварянето на ценовите оферти на допуснатите участници ще се проведе на 06.04.2017 г. от 

10:00 часа в сградата на Българското национално радио, бул. „Драган Цанков“ №4, гр. 

София. Съобщението за оповестяване на ценовите оферти беше публикувано на сайта на 

Българското национално радио, в „Профил на купувача“ на 03.04.2017 г. 

4. На публично заседание на 06.03.2017 г. от 10:00 часа в сградата на Българското 

национално радио се отвориха и оповестиха ценовите предложения на допуснатите 

участници от комисията в състав: 

Председател: Дари Йорданов – ръководител отдел „АДУС“; 

Членове: Павлина Александрова – счетоводител; 

Десислава Лилова – директор на дирекция „Правна и човешки ресурси“. 

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

във връзка с чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, присъстваха: Нейка Димитрова Кьосова, упълномощена от 

Александър Василев Димитров и Младен Маркоски – главен изпълнителен директор и 

изпълнителен директор на „Мобилтел“ ЕАД. 

 На закрито заседание, проведено на 26.04.2017г. от редовния състав на комисията се 

извърши класиране на участниците в съответствие с предварително обявения от възложителя 

критерии „Ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, включително разходите 

за целия жизнен цикъл“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 2 от ЗОП, за което комисията изготви Протокол 

№ 3. за работата си. 

 

IV. Участници в процедурата и номер на офертата: 
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Оферта с Вх.№ ОП - 062/27.03.2017 г./ 15:23 ч., подадена от „Българска 

телекомуникационна компания " ЕАД; 

Оферта с Вх. № ОП – 063/ 27.03.2017г./16:00 ч.., подадена от „Мобилтел“ ЕАД. 

 

V. Класиране на участниците при предварително определения критерй „Ниво на 

разходите, като се отчита разходната ефективност, включително разходите за целия 

жизнен цикъл“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 2 от ЗОП, както следва: 

I-во място „Мобилтел“ЕАД с краен резултат от класирането 71,03 точки. 

II-ро място „Българска телекомуникационна компания“ЕАД с краен резултат от 

класирането 59,29 точки. 

Мотиви: Офертите на участниците отговарят на поставените от възложителя критерии 

за подбор и са изготвени съобразно техническата спецификация за изпълнение на поръчката 

по обособена позиция № 1. Офертите са оценени по предварително обявения критерий 

Ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, включително разходите за 

целия жизнен цикъл“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 2 от ЗОП и съобразно методиката за оценка – 

част от документацията за участие в процедурата. 

 

XI. Въз основа на направеното класиране, комисията предлага да бъде сключен 

договор за изпълнение на обществената поръчка със следния участник: „Мобилтел“ ЕАД. 

 

Докладът е съставен и подписан на 06.04.2017 г. 

 

Комисия: 

 

Дари Йорданов:    (п.) заличен на основание чл.23 от ЗЗЛД 

 

Павлина Александрова :   (п.) заличен на основание чл.23 от ЗЗЛД 

 

Десислава Лилова:    (п.) заличен на основание чл.23 от ЗЗЛД 

 


