
 

 
 

 

П Р О Т О К О Л № 2 

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 22.08.2018 г. от 11:00 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. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника 

в процедурата: 

 

1. Предложение на участника „А1 България“ ЕАД 

1.1. Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката 24 (двадесет и четири) 

месеца. Заявил е, че услугата ще бъде таксувана на всяка секунда след минималната 

продължителност на разговора, определена от оператора, която ще е 60 (шестдесет) 

секунди. Участникът е заявил, че ще извърши пренос на ползваните номера в срок от 30 

(тридесет) дни, но не повече от 30 (тридесет) календарни дни от сключване на договора. 

 Използваните от БНР служебни SIM-карти ще бъдат обособени в бизнес група с 

безплатни и неограничени разговори в нея. Участникът ще осигури възможност за 

провеждане на изходящи и входящи разговори в собствената си мрежа, ще осигури 

възможност за превеждане на изходящи и входящи разговори с крайни потребители на 

други мобилни и фиксирани наземни мрежи, както и възможност за провеждане на 

входящи и изходящи видео разговори в собствената си мрежа и с крайни потребители и на 

други мобилни мрежи. Участникът ще осигури възможност за провеждане на разговори в 

Международен Роуминг с крайни потребители на мобилни и фиксирани наземни мрежи в 

Европа и останалата част от света. Заявява, че ще осигури възможност за детайлизирана 

справка с подборно описание на проведените изходящи разговори, предоставена като 

разпечатка, в електронен формат чрез web базиран интерфейс през Интернет. Услугата 

ще поддържа база за период от поне 12 месеца, а когато това е възможно и за по-дълъг 

период. Участникът предлага възможност за достъп до услуга „електронна фактура“, която 

за да може да се използва  ще има задължителни права за достъп. Приложени са детайлни 

таблици за функционирането на услугата „електронна фактура“. Участникът заявява, че ще 



 

 
 

 

осигури възможност за ползване на следните видове услуги: CLIR (Calling Line Identity 

Restriction); CLIP (Calling Line Identity Presentation); възможност за използване на 

конферентна връзка; пренасочване на повиквания; ограничаване на изходящи повиквания; 

възможност за промяна на номер;възможност за забрана за използване на услугата 

Роуминг на определени номера; възможност за промяна на тарифния план, както към по-

висок, така и към по-нисък по време на договора, в зависимост от нуждите на Възложителя; 

възможност за използване на гласова пощенска кутия; възможност за режим на изчакване 

при постъпило повикване в момент на друг разговор; провеждане на спешни повиквания 

към телефонен номер 112; проверка на сметка и текущо потребление на кратки номера 

*88, 123 или чрез служебен SMS; налагане на индивидуален кредитен лимит на ниво SIM 

карта; при достигане не 80 % от кредитния лимит ще се изпраща уведомителен SMS. 

Участникът ще осигурява техническа поддръжка 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 

365 дни в годината, предлага да предоставя дубликат на открадната или изгубена SIM карта. 

Предлаганите услуги ще могат да се прилагат към съществуващите мобилни 

телефонни номера, използвани понастоящем в БНР. Заявени мобилни телефони или 

устройства за достъп до интернет ще бъдат доставяни в рамките на 5 (пет) работни дни до 

посочен адрес на БНР. Заявени SIM карти ще бъдат доставяни в рамките на 1 (един) работен 

ден до посочен адрес на БНР. Участникът заявява, че изпълнението на обществената 

поръчка ще е на територията на Република България и в чужбина чрез предоставяне на 

услуга Роуминг. 

Участникът е приложил декларация за приемане на клаузите на проекта на 

договора, декларация за срока на валидност на офертата; декларация по чл. 47, ал 3 от 

ЗОП и декларация за конфиденциалност, съгласно която информацията, съдържаща се в 

техническото предложение, следва да се счита за конфиденциална, във връзка с наличието 

на търговска тайна. 

1.2. След като разгледа техническото предложение на участника, комисията взе 

следното решение: Допуска участника до следващия етап на процедурата – отваряне на 

ценовото предложение. 

Мотиви: Техническото предложение е изготвено съобразно техническата 

спецификация, част от документацията за участие в процедурата и отговаря на 

предварително обявените изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката. 

 

IV. След разглеждане и оценяване на техническото предложение, комисията взе 

следното решение: Председателят на комисията да изготви съобщение за датата и часа на 

отваряне на ценовите предложения на допуснатия участник. Отварянето да стане в срок от 

два работни дни след публикуване на съобщението на профила на купувача в програмно-

редакционната сграда на БНР, като часът на отваряне бъде определен от председателя на 



 

 
 

 

комисията. 

Решението е взето единодушно. 

 

V. С тези действия приключи заседанието на комисията. 

 

Протоколът е съставен и подписан на 22.08.2018 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 

 


