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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 „Предоставяне на услуги по резервиране на 

телекомуникационни услуги и интернет мрежа за нуждите на БНР”. 

 

I. Заседанието на Комисията, назначена със Заповед № ОП-01-213/31.07.2018 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: Андрей Петренко – ръководител отдел „Информационни технологии“, 

Членове: 1. Силвия Бояджиева – счетоводител в отдел „Счетоводство“; 

        2. Милен Митев – главен юрисконсулт. 

               

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 открита 

процедура от следните участници:  

1. „А1 България“ ЕАД, вх. № OП-02-68/30.07.2018 г., 15:56 ч. 

2. „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, вх. № ОП-02-69/30.07.2018 г., 

15:57ч. 

 

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. Виолета Цветанова Миланова – упълномощена от Веселин Цанов Цанов – 

пълномощник на главния изпълнителен директор и представляващ „Българска 

телекомуникационна компания“ ЕАД Атанас Добрев 

2. Михаел Йорданов Йорданов - упълномощен от Веселин Цанов Цанов – 

пълномощник на главния изпълнителен директор и представляващ „Българска 

телекомуникационна компания“ ЕАД Атанас Добрев. 
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VII. Комисията пристъпи към отваряне на запечатаните непрозрачни опаковки с 

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

 

1. Оферта на участника „А1 България“ ЕАД 

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, с 

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

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

във фирмата на „Мобилтел“ ЕАД; еЕЕДОП, представен на електронен носител – CD, 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“. 

На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, членовете на комисията предложиха на 

присъстващите представители на другия участник да подпишат техническото предложение и 

плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Представителят на участника Михаел 

Йорданов подписа плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Присъстващите 

представители на участниците отказаха да подпишат техническото предложение. 

 

2. Оферта на участника „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД 

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, с 

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

оповести нейното съдържание, както следва: списък на документите, съдържащи се в 

офертата; еЕЕДОП, представен на електронен носител – CD, поставен в отделен плик; 

декларация по чл. 67, ал. 3 от ЗОП; 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; техническо предложение, подписано от упълномощеното лице 

Веселин Цанов; пълномощно рег. № 19579/2018 г. по описа на нотариус Милена Георгиева, 

рег. № 622 на Нотариалната камара, район на действие РС София; декларация за 
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приемане клаузите на проекта на договор; декларация за срока на валидност на офертата; 

декларация за конфиденциалност. 

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 

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 

https://www.a1.bg/espd
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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 

реализиран общ оборот за 2015 г. в размер на 713 655 000 лв., за 2016 г. в размер на 

727 986 000 лв. и за 2017 г. в размер на 824 093 000 лв. Декларира следните услуги, сходни с 

предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на 

подаване на офертата: „Предоставяне на международен симетричен (1:1) неограничен 

интернет трафик, гарантиран от наземен международен канал, доставян по оптични връзки 

със скорост 8 (осем) Gbps и български симетричен (1:1) неограничен интернет трафик, 

доставян по оптични връзки със скорост 8 (осем) Gbps“ с получател Народно събрание на 

Република България, изпълнена между 29.12.2016 г. и 28.12.2017 г. на стойност 16 800 лв.; 

„Предоставяне на Интернет трафик за администрацията на Министерския съвет (АМС) и 

Информационните системи за управление и наблюдение на структурните инструменти на 

ЕС в България „ИСУН” и „ИСУН 2020”, изпълнена между 09.12.2014 г. и 09.12.2016 г. на стойност 

66 960 лв.; „Доставка на международен симетричен (1:1) неограничен интернет трафик, 

гарантиран от наземен международен канал, доставян по оптични връзки със скорост 8000 

Мб/с и доставка на български симетричен (1:1) неограничен интернет трафик, доставян по 

оптични връзки със скорост 8000 Мб/с“ с получател Министерски съвет на Република 

България, изпълнена между 09.12.2014 г. и 09.12.2015 г. на стойност 19 800 лв.; „Виртуална 

частна мрежа по протокол Ethernet“, с получател Първа инвестиционна банка, изпълнена 

между 01.12.2015 г. и 01.12.2016 г. на стойност 490 000 лв.; „Достъп до интернет и Виртуална 

частна мрежа по протокол Ethernet“ с получател „ДМ България“ ЕООД, изпълнена между 

02.07.2013 г. и 31.07.2015 г. на стойност 240 000 лв. Декларира, че притежава валиден 

сертификат ISO 9001:2015 с обхват: Проучване, проектиране, продажба, внедряване, 

поддръжка, наблюдение и анализ на интегрирани електронни далекосъобщителни услуги и 

решения, включително колокация и център за данни; Доставка, инсталиране, конфигуриране 

и поддръжка на сървъри, централи, мрежово оборудване, сториджи и лицензии, издаден от 

Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA). 

 

Предвид горното, комисията установи, че участникът е доказал съответствието си с 
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поставените от възложителя критерии за подбор, поради което взе следното решение: 

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

разглеждане на техническите предложения. 

Решението е взето единодушно. 

 

2. Участникът „Българска телекомуникационна компания“ 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: 

Атанас Добрев, Асен Великов, Димитриос Лиупис, Мирослав Петров и Радослав Златков и 

Надзорен съвет в състав: Боян Иванович, Бруно Дюшарм, Зено Майер, Спас Русев и Франц 

Хьорхагер. 

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.vivacom.bg/bg/espd1. Участникът 

декларира и потвърждава, че актуалността на данните и автентичността на подписите в 

изготвените и подписани ЕЕДОП. 

 

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

установи следното: 

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

от Европейската комисия. подписани от членовете на Надзорния съвет и четирима от 

членовете на Управителния съвет на участника. Във всеки един от ЕЕДОП, които се намират на 

посочения интернет адрес, положените подписи от членовете на Управителния и Надзорния 

съвет са представени като сканиран вариант на същите. Всеки от документите е подписан с 

електронен подпис от представляващия дружеството Атанас Добрев. 

С оглед на разпоредбите на чл.54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 2, 

т. 4 от ППЗОП, участникът трябва да представи еЕЕДОП, подписан с електронен подпис от 

всяко от лицата по чл. 40, ал. 2, т. 4 от ППЗОП, предвид обстоятелството, че правната форма 

на участника е акционерно дружество. Това изискване важи и когато участникът използва 

ЕЕДОП, до който е осигурен достъп по електронен път.  

Съгласно чл. 3, т. 10 от Регламент (ЕС) № 910/2014 г. относно електронната 

идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар 

и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО, „електронен подпис“ означава данни в електронна 

форма, които се добавят към други данни в електронна форма или са логически свързани с 

тях, и които титулярят на електронния подпис използва, за да се подписва. В този смисъл 

сканираният подпис, положен върху документ в хартиен вид, не представлява електронен 

подпис. Така представеният документ не може да се квалифицира като писмено изявление, 

https://www.vivacom.bg/bg/espd1
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изхождащо от определено лице.  

С оглед на описаното, комисията счита, че участникът не е изпълнил изискването на 

чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 2, т. 4 от ППЗОП, съгласно което трябва 

да представи ЕЕДОП от всеки от членовете на Управителния и Надзорния съвет на 

дружеството, подписан с електронен подпис. Представеният от участника ЕЕДОП на 

компактдиск е подписан единствено от члена на Управителния съвет и представляващ 

дружеството Атанас Добрев. ЕЕДОП, до които участникът е осигурил пряк и неограничен 

достъп, също са подписани с електронен подпис единствено от члена на Управителния съвет 

и представляващ дружеството Атанас Добрев. 

 

Предвид горното, комисията взе следното решение:  

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в срок от 5 (пет) работни дни от получаването на 

настоящия протокол, участникът „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД да 

представи: 

ЕЕДОП в електронен вид по образец, утвърден от Европейската комисия, подписани от 

лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи или 

други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от 

тези органи. 

Решението е взето единодушно. 

 

Протоколът е съставен и подписан на 09.08.2018 г. 

 

Комисия: 

Андрей Петренко:    (п) Заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

Силвия Бояджиева:    (п) Заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

Милен Митев:     (п) Заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 


