
 

 

 
П Р О Т О К О Л № 3 

за разглеждане на ценовите предложения 

 

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

обществена поръчка с предмет „Осигуряване на мобилни телекомуникационни услуги за 

нуждите на БНР“. 

 

I. Заседанието на Комисията, назначена със Заповед № АВ-415/28.03.2017г. на 

Генералния директор на БНР се проведе на 06.04.2017 г. от 10:30 часа в програмно-

редакционната сграда на БНР. 

II. Комисията заседава в състав: 

Председател:  

Дари Йорданов – ръководител отдел „АДУС“; 

Членове:  

1. Павлина Александрова – счетоводител; 

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

 

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

Нейка Димитрова Кьосова, упълномощена от Александър Василев Димитров и Младен 

Маркоски – главен изпълнителен директор и изпълнителен директор на „Мобилтел“ЕАД. 

 

 IV. Комисията обяви на присъстващите участници резултатите от разглеждането на 

техническите предложения за изпълнение на поръчката и приложенията към тях. 

 

 V. Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на участниците, 

доказали съответствието си с изискванията за подбор и чиито технически предложения 

отговарят на поставените от възложителя условия. 

 

 VI. Комисията пристъпи към отваряне на запечатаните непрозрачни пликове, 

съдържащи ценовите предложения на участниците по реда на постъпване на допуснатите 

оферти, както следва: 

 

 1.Ценовото предложение на „Българска телекомуникационна компания " ЕАД - 

Участникът е предложил цени на дребно без ДДС за изпълнение на поръчката, както следва: 

 а) Цена на месечна абонаментна такса за 1 (гласова) SIM карта на тарифен план 1 с 

включени: неограничени безплатни разговори в групата на Възложителя, 350 минути за 

разговори към всички национални  мрежи  и 1 GB високоскоростен мобилен Интернет- 8.000 

(словом: осем цяло и нула нула нула) лева. 

 б) Цена за месечна абонаментна такса  за 1 (гласова) SIM карта на тарифен план 2 с 

включени: безплатни разговори в групата на Възложителя,  800 минути за  разговори към всички 

национални мрежи и 5 GB високоскоростен мобилен Интернет – 15.000 (словом: петнадесет 

цяло и нула нула нула) лева. 

 в) Цена за месечна абонаментна такса  за 1 (гласова) SIM карта на тарифен план 3 с 

включени неограничени безплатни разговори в групата на Възложителя – 3.000 (словом: три 

цяло и нула нула нула) лева. 
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 г) Цена за минута разговор към мобилен номер в мрежата на БТК ЕАД в РБ, извън 

предложените безплатни минути, за тарифен план 1 – 0.000 (словом: нула цяло и нула нула 

нула) лева. 

 д) Цена за минута разговор към мобилен  номер в мрежата на Мобилтел ЕАД в РБ, 

извън предложените безплатни минути, за тарифен план 1 – 0.014 (словом: нула цяло и нула 

едно четири) лева. 

е) Цена за минута разговор към мобилен номер в мрежата на Теленор България ЕАД в РБ, 

извън предложените безплатни минути, за тарифен план 1 - 0.014 (словом: нула цяло и нула 

едно четири) лева. 

 ж) Цена за минута разговор към географски фиксиран номер във фиксирана мрежа 

в РБ, извън предложените безплатни минути, за тарифен план 1 - 0.000 (словом: нула цяло и 

нула нула нула) лева. 

 з) Цена за минута разговор към мобилен номер в мрежата на БТК ЕАД в РБ, извън 

предложените безплатни минути, за тарифен план 2 - 0.000 (словом: нула цяло и нула нула 

нула) лева. 

 и) Цена за минута разговор към мобилен  номер в мрежата на Мобилтел ЕАД в РБ, 

извън предложените безплатни минути, за тарифен план 2 - 0.014 (словом: нула цяло и нула 

едно четири) лева. 

 й)Цена за минута разговор към мобилен номер в мрежата на Теленор България ЕАД в 

РБ, извън предложените безплатни минути, за тарифен план 2 - 0.014 (словом: нула цяло и 

нула едно четири) лева.  

 к)Цена за минута разговор към географски фиксиран номер във фиксирана мрежа 

в РБ, извън предложените безплатни минути, за тарифен план 2 - 0.000 (словом: нула цяло и 

нула нула нула) лева. 

 л)Цена за 1  бр. SMS към собствена мобилна мрежа за всички тарифни планове - 

0.000 (словом: нула цяло и нула нула нула) лева. 

 м)Цена за 1  бр. SMS към други национални мобилни мрежи за всички тарифни 

планове – 0.120 (словом: нула цяло и едно две нула) лева 

 

Ценовото предложение на „Мобилтел“ ЕАД: 

Участникът е предложил цени на дребно без ДДС за изпълнение на поръчката, както 

следва: 

 а) Цена на месечна абонаментна такса за  1 (гласова) SIM карта на тарифен план 1 с 

включени: неограничени безплатни разговори в групата на Възложителя, 350 минути за 

разговори към всички национални  мрежи  и 1 GB високоскоростен мобилен Интернет- 7.900 

(словом: седем лева и деветдесет стотинки)лева. 

 б) Цена за месечна абонаментна такса  за 1 (гласова) SIM карта на тарифен план 2 с 

включени: безплатни разговори в групата на Възложителя,  800 минути за  разговори към всички 

национални мрежи и 5 GB високоскоростен мобилен Интернет – 15.900 (словом: петнадесет 

лева и деветдесет стотинки) лева. 

 в) Цена за месечна абонаментна такса  за 1 (гласова) SIM карта на тарифен план 3 с 

включени неограничени безплатни разговори в групата на Възложителя – 3.200 (словом: три 

лева и двадесет стотинки) лева. 

 г) Цена за минута разговор към мобилен номер в мрежата на БТК ЕАД в РБ, извън 

предложените безплатни минути, за тарифен план 1 – 0.060 (словом: нула лева и шест 

стотинки) лева. 
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 д) Цена за минута разговор към мобилен  номер в мрежата на Мобилтел ЕАД в РБ, 

извън предложените безплатни минути, за тарифен план 1 – 0.000 (словом: нула лева и нула 

стотинки)лева 

 е) Цена за минута разговор към мобилен номер в мрежата на Теленор България ЕАД в 

РБ, извън предложените безплатни минути, за тарифен план 1 – 0.060 (словом: нула лева и 

шест стотинки) лева. 

 ж) Цена за минута разговор към географски фиксиран номер във фиксирана мрежа 

в РБ, извън предложените безплатни минути, за тарифен план 1 – 0.002 (словом: нула цяло 

нула нула две) лева. 

 з)Цена за минута разговор към мобилен номер в мрежата на БТК ЕАД в РБ, извън 

предложените безплатни минути, за тарифен план 2 – 0.060 (словом: нула лева и шест 

стотинки) лева. 

 и)Цена за минута разговор към мобилен  номер в мрежата на Мобилтел ЕАД в РБ, 

извън предложените безплатни минути, за тарифен план 2 – 0.000 (словом: нула лева и нула 

стотнки) лева. 

 й)Цена за минута разговор към мобилен номер в мрежата на Теленор България ЕАД в 

РБ, извън предложените безплатни минути, за тарифен план 2 – 0.0060 (словом: нула лева и 

шест стотинки) лева. 

 к)Цена за минута разговор към географски фиксиран номер във фиксирана мрежа 

в РБ, извън предложените безплатни минути, за тарифен план 2 – 0.002 (словом: нула цяло 

нула нула две) лева. 

 л)Цена за 1  бр. SMS към собствена мобилна мрежа за всички тарифни планове – 

0.000 (словом: нула лева и нула стотинки) лева. 

 м)Цена за 1  бр. SMS към други национални мобилни мрежи за всички тарифни 

планове – 0.000 (словом: нула лева и нула стотинки) лева. 

 

Комисията обяви на присъстващите представители на участниците предложените 

цени за всеки отделен показател. 

 След извършване на горните действия председателят на комисията закри публичната 

част на заседанието и комисията продължи своята работа при закрити врати. 

 

VII. Проверка на съответствието на ценовите предложения с изисквания на Възложителя 

по критерия „Ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, включително 

разходите за целия жизнен цикъл“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 2 от ЗОП. Оценяването и 

класирането на постъпилите оферти ще се извърши в съответствие с изискванията на ЗОП  и 

съгласно посочената методика в Раздел I, т. 5.1 – „Определяне на крайната оценка и 

класиране“ от документацията. 

 

 VIII. Комисията пристъпи към оценяване на офертата на „Българска 

телекомуникационна компания“ЕАД: 

 Показател К1 – 10т. 

 Показател К2 – 10т. 

 Показател К3 – 5 т.  

 Показател К4– 8 т. 

0.0001 

 Показател K5= 20x ----------- = 0.142857 т. 

 0.014  
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 Показател К6 – 6 т. 

 Показател К7 – 2 т. 

 Показател К8 – 8 т. 

0.0001 

 Показател K9= 20x ----------- = 0.142857 т. 

0.014 

 Показател К10 – 6 т. 

 Показател К11 – 2 т. 

 Показател К12 – 2т. 

0.0001  

 Показател K13= 1x ----------- = 0.000833 т. 

0.120 

К = 10т.+ 10т.+ 5 т. +8 т.+ 0.142857 т.+ 6 т.+ 2 т.+ 8 т.+ 0.142857 т.+ 6 т.+ 2 т.+ 2т.+ 0.000833 т. = 

59.286547 т. 

 

IX. Комисията пристъпи към оценяване на офертата на „Мобилтел“ ЕАД: 

 

 Показател К1 – 10т. 

 Показател К2 – 10т. 

 Показател К3 – 5 т.  

0.0001 

Показател K4= 8x ----------- = 0.013333 т. 

0.060 

 Показател К5– 20 т. 

0.014 

 Показател K6= 6x ----------- = 1.4 т. 

0.060 

0.0001 

Показател K7= 2x ----------- = 0.1 т. 

0.002 

0.0001 

 Показател K8= 8x ----------- = 0.013333 т. 

0.060 

 Показател К9 – 20 т. 

  0.014  

 Показател К10 – 6х----------- = 1.4 т. 

   0.060 

0.0001 

Показател K11= 2x ----------- = 0.1т. 

0.002 

 Показател К12 – 2 т. 

0.0001 

 Показател K13= 1 т. 

 

К = 10т.+ 10т.+ 5 т. +0.013333 т.+ 20 т.+ 1.4 т.+ 0.1 т.+ 0.013333 т.+ 20 т.+ 1.4 т.+ 0.1т.+ 2 т.+1 т. = 

71.026666 т. 
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Комисията извърши проверка на предложените цени, за тяхното съответствие с 

посочените от Възложителя условия и прогнозните стойности. В хода на извършената 

проверка, комисията констатира, че участниците са подали ценови предложения в 

съответствие с предварително обявените условия. 

 

X. Класиране на участниците: 

Комисията извърши класиране на участниците 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. 

 

XI. С тези действия приключи заседанието на комисията. 

 

Протоколът 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 


