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 УТВЪРДИЛ:  подпис 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИЛДА ПАУНОВА  

Съгласно Заповед № РД09-672/ 13.08.2014 

година на Министъра на културата  

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 2 
 

 

от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД9К-91/15.09.2014 гoдина  на Милда 

Паунова- директор на дирекция „Търговски дружества, нормативно регулиране на системата на 

културата и обществените поръчки”, съгласно Заповед за делегиране на правомощия № РД09-

672/13.08.2014 година за разглеждане, оценяване и класиране на офертите за участие в 

публична покана с предмет: „Избор на оператор за предоставяне на фиксирани телефонни 

услуги за нуждите на Министерство на културата”, публикувана под ID № 

9031938/11.07.2014 година в Регистъра по обществени поръчки.  

 

Днес, 30.09.2014 година, в Министерство на културата, град София, бул. „Ал. 

Стамболийски” № 17 от 11:00 часа, в закрито заседание, се събра и  продължи своята работа 

комисията, назначена за разглеждане, оценяване и класиране на офертите за участие в публична 

покана с предмет: „Избор на оператор за предоставяне на фиксирани телефонни услуги за 

нуждите на Министерство на културата”. 

Със Заповед № РД9К-106/26.09.2014 година на Милда Паунова- директор на дирекция 

„Търговски дружества, нормативно регулиране на системата на културата и обществените 

поръчки”, съгласно Заповед за делегиране на правомощия № РД09-672/13.08.2014 година, 

поради прекратяване на служебното правоотношение на Рени Леонидова – редовен член на 

комисията същата е заместена  длъжностното лице Таня Михнева – главен експерт в отдел 

„Счетоводство” в дирекция „Бюджет и финансово- счетоводни дейности”. 

Встъпилия резервен член на комисията подписа декларация за обстоятелствата по чл. 35, 

ал. 1, т. 2-.4 от ЗОП. 

Комисията продължи работа при закрити врати, като се запозна със съдържанието на 

публикуваната публична покана „Избор на оператор за предоставяне на фиксирани телефонни 

услуги за нуждите на Министерство на културата”, публикувана под ID № 9031938/11.07.2014 

година в Регистъра по обществени поръчки. 

Офертите са отворени по реда на чл. 101г от ЗОП и по реда на тяхното постъпване. 

Комисията определи следния ред за разглеждане на офертите, съгласно изискванията на 

ЗОП и утвърдените Вътрешни правила за планиране, организация, възлагане и контрол на 

обществените поръчки в аздминистрацията на министерство на културата: 

1. Длъжностните лица ще извършат проверка за наличие на всички изискуеми, съгласно 

публичната покана и документацията документи, както и дали същите са изготвени, съгласно 

изискванията на Възложителя; 

2. Оферти, за които се установи, че не отговарят на изискванията на Възложителя, 

определени в публичната покана и документацията за участие не подлежат на оценяване и се 

отстраняват от участие; 
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3. Оценяването на офертите ще се извършва по обявения в публичната покана критерий - 

икономически най-изгодна оферта при прилагане на методиката за оценка на офертите, 

съгласно документацията. 

4. За изпълнител ще бъде определен оферантът, който отговоря в най-голяма степен на 

изискванията на Възложителя по критерия „икономически най-изгодна оферта”. 

При подробно разглеждане и проверка на представените от участниците документи в 

подадените от тях оферти, комисията констатира следното:  

1. По отношение на представената от участника «Космо България Мобайл» ЕАД 

оферта: 

 Длъжностните лица установиха, че в началото на офертата е приложен списък на 

представените документи, наличието на които бе проверено съгласно списъка. Констатира се, 

че са представени всички необходими документи за участие съгласно публикуваната 

документация за участие и условията на публичната покана. Участникът е приложил 

удостоверение от Агенция по вписванията, че дружеството е вписано в Търговския регистър с 

ЕИК 1300460283, поради което бе извършена служебна справка относно вписаните 

обстоятелства за търговеца. Представените в офертата документи са в срок на валидност. 

Участникът е представил Разрешение № 01346/15.01.2009 година от Комисия за регулиране на 

съобщенията за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера, за 

осъществяване на обществени електронни съобщения чрез обществена електронна 

съобщителна мрежа и предоставяне на фиксирана телефонна услуга, с приложени към него: 

Условия за осъществяване на електронни съобщения, Приложение 1 – предоставени номера и 

адреси, Приложение 2 – Изисквания за качество на обществената телефонна услуга. Изисквания 

за качество на обслужване и Приложение 3 – размер, срокове и начин на заплащане на таксите. 

Представено е техническо и ценово предложение.  

2. По отношение на представената от участника  «НЕТ ИС САТ» ООД оферта: 

Длъжностните лица установиха, че в началото на офертата е приложен списък на 

представените документи, наличието на които бе проверено съгласно списъка. Констатира се, 

че са представени всички необходими документи за участие съгласно публикуваната 

документация за участие и условията на публичната покана. Участникът е приложил 

удостоверение от Агенция по вписванията, че дружеството е вписано в Търговския регистър с 

ЕИК 121516804, поради което бе извършена служебна справка относно вписаните 

обстоятелства за търговеца. Представените в офертата документи са в срок на валидност. 

Участникът е представил Разрешение № 01310/06.11.2008 година от Комисия за регулиране на 

съобщенията за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера, за 

осъществяване на обществени електронни съобщения чрез обществена електронна 

съобщителна мрежа и предоставяне на фиксирана телефонна услуга, с приложени към него: 

Условия за осъществяване на електронни съобщения, Приложение 1 – предоставени номера и 

адреси, Приложение 2 – Изисквания за качество на обществената телефонна услуга. Изисквания 

за качество на обслужване и Приложение 3 – размер, срокове и начин на заплащане на таксите. 

Представено е техническо и ценово предложение.  

 

3. По отношение на представената от участника  «Мобилтел» ЕАД оферта:  

 

Длъжностните лица установиха, че в началото на офертата е приложен списък на 

представените документи, наличието на които бе проверено съгласно списъка. Констатира се, 

че са представени всички необходими документи за участие съгласно публикуваната 

документация за участие и условията на публичната покана. Участникът е приложил 
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удостоверение от Агенция по вписванията, че дружеството е вписано в Търговския регистър с 

ЕИК 131468980, поради което бе извършена служебна справка относно вписаните 

обстоятелства за търговеца. Представените в офертата документи са в срок на валидност. 

Участникът е представил Разрешение № 01357/15.02.2009 година от Комисия за регулиране на 

съобщенията за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера, за 

осъществяване на обществени електронни съобщения чрез обществена електронна 

съобщителна мрежа и предоставяне на фиксирана телефонна услуга, с приложени към него: 

Условия за осъществяване на електронни съобщения, Приложение 1 – предоставени номера и 

адреси, Приложение 2 – Изисквания за качество на обществената телефонна услуга. Изисквания 

за качество на обслужване и Приложение 3 – размер, срокове и начин на заплащане на таксите. 

Представено е техническо и ценово предложение.  

 

4. По отношение на представената от участника  «Българска телекомуникационна 

компания» ЕАД (VIVACOM) оферта:  

Длъжностните лица установиха, че в началото на офертата е приложен списък на 

представените документи, наличието на които бе проверено съгласно списъка. Констатира се, 

че са представени всички необходими документи за участие съгласно публикуваната 

документация за участие и условията на публичната покана. Участникът е приложил 

удостоверение от Агенция по вписванията, че дружеството е вписано в Търговския регистър с 

ЕИК 831642181, поради което бе извършена служебна справка относно вписаните 

обстоятелства за търговеца. Представените в офертата документи са в срок на валидност. 

Участникът е представил Разрешение № 01577/25.09.2009 година от Комисия за регулиране на 

съобщенията за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера, за 

осъществяване на обществени електронни съобщения чрез обществена електронна 

съобщителна мрежа и предоставяне на фиксирана телефонна услуга, с приложени към него: 

Условия за осъществяване на електронни съобщения, Приложение 1 – предоставени номера и 

адреси, Приложение 2 – Изисквания за качество на обществената телефонна услуга. Изисквания 

за качество на обслужване и Приложение 3 – размер, срокове и начин на заплащане на таксите. 

Представено е техническо и ценово предложение.  

Въз основа на направените констатации  

КОМИСИЯТА РЕШИ: 

 

Допуска до по-нататъшно участие в процедурата, следните участници: 

 

1.  «Космо България Мобайл» ЕАД; 

2.  «НЕТ ИС САТ» ООД; 

3. «Мобилтел» ЕАД; 

4. «Българска телекомуникационна компания» ЕАД (VIVACOM) 

 

 Днес, 07.10.2014 година в Министерство на културата, град София, бул. „Ал. 

Стамболийски” № 17 от 11:00 часа, в закрито заседание, се събра и  продължи своята работа 

комисията, назначена за разглеждане, оценяване и класиране на офертите за участие в публична 

покана с предмет: „Избор на оператор за предоставяне на фиксирани телефонни услуги за 

нуждите на Министерство на културата”. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение за изпълнение на поръчката 

на участниците, както следва  

1.  «Космо България Мобайл» ЕАД; 
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В подаденото от участника техническо предложение последният гарантира:  

 1. Пренос на глас и звук в реално време за осъществяване на национални и 

международни разговори, както в мрежата на участника така и в други мобилни и фиксирани 

мрежи, за  директните телефонни постове посочени в Приложение 1 (с възможност за 

увеличаване или намаляване на броя без заплащане на неустойки или санкции)   и вътрешните 

телефонни постове на централата.   

2. Съвместимост на изброените услуги с оборудването на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – телефонни 

терминали, телефонна централа и др., с цел свързване с автоматичен вход  на телефонната 

централа към обществена мрежа. 

3.Осигуряване на възможност за включване на УАТЦ с автоматичен вход, като всеки от 

вътрешните постове на централата да притежава съответстващ географски номер, чрез който да 

се осъществява свързаност без посредничеството на оператор или гласово интерактивно меню.  

4.Осигуряване на възможност за предаване и получаване  на факсимилни съобщения.  

5. Запазване на географските номера при промяна на участника и при промяна на адреса 

/в рамките на едно населено място/ на точките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и възможност за 

промяна на географски номер и избор на нов такъв, всички изброени за сметка на участника. 

6. Възможност за идентификация на входящите и изходящите обаждания и за обратен 

избор на идентифицирания повикващ. 

7. Безплатно предоставяне на детайлизирана сметка за ползваните услуги заедно с 

данъчна фактура. Детайлизираната сметка съдържа следната информация: всички видове 

ползвани услуги през разплащателния период, брой на ползваните услуги, обща стойност на 

всеки вид ползвани услуги, общ размер на сметката, размер на данъчните начисления върху 

сметката, изразен както в проценти към размера на сметката, така и в абсолютни стойности, 

размер на договорените отчисления, общ размер на дължимата сума без ДДС. 

8. Предоставяне на оторизиран представител на Възложителя права за достъп до своята 

информационна система за извършване на детайлизирана справка за:  всяко осъществено 

повикване, включително за осъществени повиквания към безплатни услуги; стойността на 

всяко осъществено повикване; датата, часа и продължителността на всяко осъществено 

повикване. 

9. Осигуряване на безплатни разговори към национални номера за спешни повиквания и 

до негеографски номера. 

10. Осигуряване на техническа поддръжка на всички постове по схемата 24х7х365 

Helpdesk. 

11.Възможност за временно спиране ползването на телефонен пост без заплащане на 

такси, неустойки или санкции. 

12. Всички еднократни разходи, които биха могли да възникнат при предоставяне на 

услугите на Министерството на културата, а така също и еднократните разходи за 

преместването на ползваните услуги от един на друг адрес в същото населено място,  се поемат 

изцяло за сметка на Изпълнителя и в полза на Възложителя. 

13. Предлага следните специфични условия: 

No Описание 
Брой 

минути  

К2.1 

 

 

Безплатни минути селищни разговори към фиксираната мрежа на 

БТК ЕАД общо за всички вътрешни и прави телефонни постове - 

/M/ на месец  44640 бр. 
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К2.2 

 

 

Безплатни минути междуселищни разговори към фиксираната 

мрежа на БТК ЕАД общо за всички вътрешни и прави телефонни 

постове - /N/ на месец 

 44640 бр. 

К2.3 

 

 

Безплатни минути селищни разговори към другите фиксирани 

мрежи общо за всички вътрешни и прави телефонни постове - /O/ 

на месец 

 44640 бр. 

К2.4 

 

 

Безплатни минути междуселищни разговори към другите 

фиксирани мрежи общо за всички вътрешни и прави телефонни 

постове - /P/ на месец 

 

 44640 бр. 

К2.5 

 

Безплатни минути общо за всички вътрешни и прави телефонни 

постове към мобилната мрежа на Виваком (БТК ЕАД) - /Q/ на 

месец 

 44 640 бр. 

К2.6 

 

 

Безплатни минути общо за всички вътрешни и прави телефонни 

постове към мобилната мрежа на Глобул (Космо България 

Мобайл ЕАД)  - /R/ на месец 

 44 640 бр. 

К2.7 

 

Безплатни минути общо за всички вътрешни и прави телефонни 

постове към мобилната мрежа на Мобилтел ЕАД - /S/ на месец 

 44 640 бр. 

К2.8 

Брой безплатни минути за международни разговори към страни 

от ЕС на месец 0 

К.2.9 

Брой безплатни минути за международни разговори към страни 

извън ЕС на месец 0 

 

2.  «НЕТ ИС САТ» ООД; 

В подаденото от участника техническо предложение последният гарантира:  

 1. Пренос на глас и звук в реално време за осъществяване на национални и 

международни разговори, както в мрежата на участника така и в други мобилни и фиксирани 

мрежи, за  директните телефонни постове посочени в Приложение 1 (с възможност за 

увеличаване или намаляване на броя без заплащане на неустойки или санкции)   и вътрешните 

телефонни постове на централата.   

2. Съвместимост на изброените услуги с оборудването на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – телефонни 

терминали, телефонна централа и др., с цел свързване с автоматичен вход  на телефонната 

централа към обществена мрежа. 

3.Осигуряване на възможност за включване на УАТЦ с автоматичен вход, като всеки от 

вътрешните постове на централата да притежава съответстващ географски номер, чрез който да 

се осъществява свързаност без посредничеството на оператор или гласово интерактивно меню.  

4.Осигуряване на възможност за предаване и получаване  на факсимилни съобщения.  

5. Запазване на географските номера при промяна на участника и при промяна на адреса 

/в рамките на едно населено място/ на точките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и възможност за 

промяна на географски номер и избор на нов такъв, всички изброени за сметка на участника. 
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6. Възможност за идентификация на входящите и изходящите обаждания и за обратен 

избор на идентифицирания повикващ. 

7. Безплатно предоставяне на детайлизирана сметка за ползваните услуги заедно с 

данъчна фактура. Детайлизираната сметка съдържа следната информация: всички видове 

ползвани услуги през разплащателния период, брой на ползваните услуги, обща стойност на 

всеки вид ползвани услуги, общ размер на сметката, размер на данъчните начисления върху 

сметката, изразен както в проценти към размера на сметката, така и в абсолютни стойности, 

размер на договорените отчисления, общ размер на дължимата сума без ДДС. 

8. Предоставяне на оторизиран представител на Възложителя права за достъп до своята 

информационна система за извършване на детайлизирана справка за:  всяко осъществено 

повикване, включително за осъществени повиквания към безплатни услуги; стойността на 

всяко осъществено повикване; датата, часа и продължителността на всяко осъществено 

повикване. 

9. Осигуряване на безплатни разговори към национални номера за спешни повиквания и 

до негеографски номера. 

10. Осигуряване на техническа поддръжка на всички постове по схемата 24х7х365 

Helpdesk. 

11.Възможност за временно спиране ползването на телефонен пост без заплащане на 

такси, неустойки или санкции. 

12. Всички еднократни разходи, които биха могли да възникнат при предоставяне на 

услугите на Министерството на културата, а така също и еднократните разходи за 

преместването на ползваните услуги от един на друг адрес в същото населено място,  се поемат 

изцяло за сметка на Изпълнителя и в полза на Възложителя. 

13. Предлага следните специфични условия: 

No Описание 
Брой 

минути  

К2.1 

 

 

Безплатни минути селищни разговори към фиксираната мрежа на 

БТК ЕАД общо за всички вътрешни и прави телефонни постове - 

/M/ на месец 

  13957 бр. 

К2.2 

 

 

Безплатни минути междуселищни разговори към фиксираната 

мрежа на БТК ЕАД общо за всички вътрешни и прави телефонни 

постове - /N/ на месец 

 2534 бр. 

К2.3 

 

 

Безплатни минути селищни разговори към другите фиксирани 

мрежи общо за всички вътрешни и прави телефонни постове - /O/ 

на месец 

 704 бр. 

К2.4 

 

 

Безплатни минути междуселищни разговори към другите 

фиксирани мрежи общо за всички вътрешни и прави телефонни 

постове - /P/ на месец 

 

 92 бр. 

К2.5 

 

Безплатни минути общо за всички вътрешни и прави телефонни 

постове към мобилната мрежа на Виваком (БТК ЕАД) - /Q/ на 

месец 1302 бр. 
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К2.6 

 

 

Безплатни минути общо за всички вътрешни и прави телефонни 

постове към мобилната мрежа на Глобул (Космо България 

Мобайл ЕАД)  - /R/ на месец 

 1404 бр. 

К2.7 

 

Безплатни минути общо за всички вътрешни и прави телефонни 

постове към мобилната мрежа на Мобилтел ЕАД - /S/ на месец 

 1590 бр. 

К2.8 

Брой безплатни минути за международни разговори към страни 

от ЕС на месец 448 бр. 

К.2.9 

Брой безплатни минути за международни разговори към страни 

извън ЕС на месец 322 бр. 

 

3. «Мобилтел» ЕАД; 

 

В подаденото от участника техническо предложение последният гарантира:  

 1. Пренос на глас и звук в реално време за осъществяване на национални и 

международни разговори, както в мрежата на участника така и в други мобилни и фиксирани 

мрежи, за  директните телефонни постове посочени в Приложение 1 (с възможност за 

увеличаване или намаляване на броя без заплащане на неустойки или санкции)   и вътрешните 

телефонни постове на централата.   

2. Съвместимост на изброените услуги с оборудването на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – телефонни 

терминали, телефонна централа и др., с цел свързване с автоматичен вход  на телефонната 

централа към обществена мрежа. 

3.Осигуряване на възможност за включване на УАТЦ с автоматичен вход, като всеки от 

вътрешните постове на централата да притежава съответстващ географски номер, чрез който да 

се осъществява свързаност без посредничеството на оператор или гласово интерактивно меню.  

4.Осигуряване на възможност за предаване и получаване  на факсимилни съобщения.  

5. Запазване на географските номера при промяна на участника и при промяна на адреса 

/в рамките на едно населено място/ на точките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и възможност за 

промяна на географски номер и избор на нов такъв, всички изброени за сметка на участника. 

6. Възможност за идентификация на входящите и изходящите обаждания и за обратен 

избор на идентифицирания повикващ. 

7. Безплатно предоставяне на детайлизирана сметка за ползваните услуги заедно с 

данъчна фактура. Детайлизираната сметка съдържа следната информация: всички видове 

ползвани услуги през разплащателния период, брой на ползваните услуги, обща стойност на 

всеки вид ползвани услуги, общ размер на сметката, размер на данъчните начисления върху 

сметката, изразен както в проценти към размера на сметката, така и в абсолютни стойности, 

размер на договорените отчисления, общ размер на дължимата сума без ДДС. 

8. Предоставяне на оторизиран представител на Възложителя права за достъп до своята 

информационна система за извършване на детайлизирана справка за:  всяко осъществено 

повикване, включително за осъществени повиквания към безплатни услуги; стойността на 

всяко осъществено повикване; датата, часа и продължителността на всяко осъществено 

повикване. 

9. Осигуряване на безплатни разговори към национални номера за спешни повиквания и 

до негеографски номера. 

10. Осигуряване на техническа поддръжка на всички постове по схемата 24х7х365 

Helpdesk. 
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11.Възможност за временно спиране ползването на телефонен пост без заплащане на 

такси, неустойки или санкции. 

12. Всички еднократни разходи, които биха могли да възникнат при предоставяне на 

услугите на Министерството на културата, а така също и еднократните разходи за 

преместването на ползваните услуги от един на друг адрес в същото населено място,  се поемат 

изцяло за сметка на Изпълнителя и в полза на Възложителя. 

13. Предлага следните специфични условия: 

No Описание 
Брой 

минути  

К2.1 

 

 

Безплатни минути селищни разговори към фиксираната мрежа на 

БТК ЕАД общо за всички вътрешни и прави телефонни постове - 

/M/ на месец 

  44640 бр. 

К2.2 

 

 

Безплатни минути междуселищни разговори към фиксираната 

мрежа на БТК ЕАД общо за всички вътрешни и прави телефонни 

постове - /N/ на месец 

 44640 бр. 

К2.3 

 

 

Безплатни минути селищни разговори към другите фиксирани 

мрежи общо за всички вътрешни и прави телефонни постове - /O/ 

на месец 

 44640 бр. 

К2.4 

 

 

Безплатни минути междуселищни разговори към другите 

фиксирани мрежи общо за всички вътрешни и прави телефонни 

постове - /P/ на месец 

 

 44640 бр. 

К2.5 

 

Безплатни минути общо за всички вътрешни и прави телефонни 

постове към мобилната мрежа на Виваком (БТК ЕАД) - /Q/ на 

месец 

 1302 бр. 

К2.6 

 

 

Безплатни минути общо за всички вътрешни и прави телефонни 

постове към мобилната мрежа на Глобул (Космо България 

Мобайл ЕАД)  - /R/ на месец 

 1404 бр. 

К2.7 

 

Безплатни минути общо за всички вътрешни и прави телефонни 

постове към мобилната мрежа на Мобилтел ЕАД - /S/ на месец 

 1590 бр. 

К2.8 

Брой безплатни минути за международни разговори към страни 

от ЕС на месец 44640 бр. 

К.2.9 

Брой безплатни минути за международни разговори към страни 

извън ЕС на месец 322 бр. 

 

 

4. «Българска телекомуникационна компания» ЕАД (VIVACOM) 
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 В подаденото от участника техническо предложение последният гарантира:  

 1. Пренос на глас и звук в реално време за осъществяване на национални и 

международни разговори, както в мрежата на участника така и в други мобилни и фиксирани 

мрежи, за  директните телефонни постове посочени в Приложение 1 (с възможност за 

увеличаване или намаляване на броя без заплащане на неустойки или санкции)   и вътрешните 

телефонни постове на централата.   

2. Съвместимост на изброените услуги с оборудването на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – телефонни 

терминали, телефонна централа и др., с цел свързване с автоматичен вход  на телефонната 

централа към обществена мрежа. 

3.Осигуряване на възможност за включване на УАТЦ с автоматичен вход, като всеки от 

вътрешните постове на централата да притежава съответстващ географски номер, чрез който да 

се осъществява свързаност без посредничеството на оператор или гласово интерактивно меню.  

4.Осигуряване на възможност за предаване и получаване  на факсимилни съобщения.  

5. Запазване на географските номера при промяна на участника и при промяна на адреса 

/в рамките на едно населено място/ на точките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и възможност за 

промяна на географски номер и избор на нов такъв, всички изброени за сметка на участника. 

6. Възможност за идентификация на входящите и изходящите обаждания и за обратен 

избор на идентифицирания повикващ. 

7. Безплатно предоставяне на детайлизирана сметка за ползваните услуги заедно с 

данъчна фактура. Детайлизираната сметка съдържа следната информация: всички видове 

ползвани услуги през разплащателния период, брой на ползваните услуги, обща стойност на 

всеки вид ползвани услуги, общ размер на сметката, размер на данъчните начисления върху 

сметката, изразен както в проценти към размера на сметката, така и в абсолютни стойности, 

размер на договорените отчисления, общ размер на дължимата сума без ДДС. 

8. Предоставяне на оторизиран представител на Възложителя права за достъп до своята 

информационна система за извършване на детайлизирана справка за:  всяко осъществено 

повикване, включително за осъществени повиквания към безплатни услуги; стойността на 

всяко осъществено повикване; датата, часа и продължителността на всяко осъществено 

повикване. 

9. Осигуряване на безплатни разговори към национални номера за спешни повиквания и 

до негеографски номера. 

10. Осигуряване на техническа поддръжка на всички постове по схемата 24х7х365 

Helpdesk. 

11.Възможност за временно спиране ползването на телефонен пост без заплащане на 

такси, неустойки или санкции. 

12. Всички еднократни разходи, които биха могли да възникнат при предоставяне на 

услугите на Министерството на културата, а така също и еднократните разходи за 

преместването на ползваните услуги от един на друг адрес в същото населено място,  се поемат 

изцяло за сметка на Изпълнителя и в полза на Възложителя. 

13. Предлага следните специфични условия: 

No Описание 
Брой 

минути  

К2.1 

 

 

Безплатни минути селищни разговори към фиксираната мрежа на 

БТК ЕАД общо за всички вътрешни и прави телефонни постове - 

/M/ на месец 

  13957 бр. 
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К2.2 

 

 

Безплатни минути междуселищни разговори към фиксираната 

мрежа на БТК ЕАД общо за всички вътрешни и прави телефонни 

постове - /N/ на месец 

 2534 бр. 

К2.3 

 

 

Безплатни минути селищни разговори към другите фиксирани 

мрежи общо за всички вътрешни и прави телефонни постове - /O/ 

на месец 

 704 бр. 

К2.4 

 

 

Безплатни минути междуселищни разговори към другите 

фиксирани мрежи общо за всички вътрешни и прави телефонни 

постове - /P/ на месец 

 

 92 бр. 

К2.5 

 

Безплатни минути общо за всички вътрешни и прави телефонни 

постове към мобилната мрежа на Виваком (БТК ЕАД) - /Q/ на 

месец 

 1302 бр. 

К2.6 

 

 

Безплатни минути общо за всички вътрешни и прави телефонни 

постове към мобилната мрежа на Глобул (Космо България 

Мобайл ЕАД)  - /R/ на месец 

 1404 бр. 

К2.7 

 

Безплатни минути общо за всички вътрешни и прави телефонни 

постове към мобилната мрежа на Мобилтел ЕАД - /S/ на месец 

 1590 бр. 

К2.8 

Брой безплатни минути за международни разговори към страни 

от ЕС на месец 448 бр. 

К.2.9 

Брой безплатни минути за международни разговори към страни 

извън ЕС на месец 322 бр. 

 

Комисията пристъпи към оценка на техническото предложение на участниците съгласно 

изискванията на възложителя и методиката за оценка на офертите, отразено в Приложение № 1, 

неразделна част от настоящия протокол. 

 

След извършване на оценка на техническите предложения комисията пристъпи към разглеждане 

на ценовите предложения на участниците., съгласно критерия „Ценови показател” с комплексна 

тежест 70 %. 

Съгласно утвърдената методика за оценка: ЦЕНОВИ ПОКАЗАТЕЛ – K1 - 

Максималният брой точки, който може да получи всеки от участниците по този показател е 100 

точки, разпределени, както следва: 

Показа 

тел  

No Описание 

Бр. 

Точки 

K1.1 

 

Сума от цена на месечна абонаментна такса за един (един) ISDN 

PRI, включително автоматичен вход,  за 1 (един) ISDN BRI и цена 

на месечна абонаментна такса за всички прави телефонни постове 

съгласно Списък № 1 /A/ 

до 25 т. 

 

K1.2 

Цена на минута за селищни разговори в мрежата на участника 

(извън включените безплатни минути) /B/ до 5 т. 
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K1.3 

 

Цена на минута за селищни разговори към фиксирани мрежи на 

други участници (извън включените безплатни минути) /C/ до 10 т. 

K1.4 

 

Цена на минута за междуселищни разговори към фиксираната 

мрежа на участника (извън включените безплатни минути) /D/ до 5 т. 

K1.5 

Цена на минута за междуселищни разговори към други 

национални  

фиксирани мрежи (извън включените безплатни минути) /E/ до 5 т. 

K1.6 

Цена на минута за разговори към номера на оператори от ЕС 

(извън включените безплатни минути) /F/ до 10 т. 

K1.7 

Цена на първоначално таксуване на повикване за селищни и 

междуселищни разговори към всички фиксирани мрежи /G/ до 5 т. 

K1.8 

Цена за месечна абонаментна такса за 1 (един) брой зелен телефон 

/H/ до 10 т. 

K1.9 

Цена на минута за разговори към всички национални мобилни 

мрежи /I/ до 5 т. 

K1.10 

Цена за първоначално инсталиране общо за всички услуги обект 

на поканата /J/ до 10 т. 

K1.11 

Цена на минута за разговори към номера на оператори от страни 

извън ЕС (извън включените безплатни минути) /L/ до 10 т. 

 

Комисията разгледа ценовите предложения на участниците в съответствие с утвърдената 

методика за оценка и извърши необходимите изчисления на предложенията по Показател К1, 

което е отразено в Приложение № 2 – неразделна част от настоящия протокол. 

В съответствие с утвърдената методика за оценка на офертите:  

 

Оценяването на офертите ще се извършва по критерий за оценка на офертите (К) – 

икономически най-изгодна оферта, при следните показатели за оценка: 

 

Критерии (К) – Икономически 

най-изгодна оферта, при следните показатели  

Максимален 

брой точки 

Тежест в 

комплексната  

оценка 

K1 – Ценови показател 100 70% 

К2 – Показатели за специфични условия 100 30% 

 

Комплексната оценка Крайната оценка (КО) се изчислява по следната формула: 

КО = К1*0.70 + К2*0,30 

Комисията извърши комплексно оценяване на офертите по всички показатели, по формулата за 

коплексна оценка, както следва: 

участник Ценови показател К 1 Показател за специфични 

условия К2 

Комплексна оценка КО 

«Космо България 

Мобайл» ЕАД 

40 т 70т. КО= 40*0.70+70*0.30 = 49  

«НЕТ ИС САТ» ООД 100 т.  75 т. КО= 100*0.70+75*0.30 = 
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92,5 

«Мобилтел» ЕАД 100 т.  75 т. КО= 100*0.70+75*0.30 = 

92,5 

«Българска 

телекомуникационна 

компания» ЕАД 

(VIVACOM) 

100 т. 95 т. КО= 100*0.70+95*0.30 = 

98.5  

С оглед постигнатите резултати комисията подреди участниците от висок към по-нисък 

резултат, както следва: 

1. «Българска телекомуникационна компания» ЕАД (VIVACOM) с общ сбор на 

комплексната оценка 98,5 точки 

2. „Мобилтел” ЕАД  с общ сбор на комплексната оценка 92,5 точки. 

2. «НЕТ ИС САТ» ООД  с общ сбор на комплексната оценка 92,5 точки. 

3. «Космо България Мобайл» ЕАД с общ сбор на комплексната оценка 49 точки. 

 

С оглед гореизложеното комисията предлага на възложителя да бъде сключен 

договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор за предоставяне 

на фиксирани телефонни услуги за нуждите на Министерство на културата” с участника, 

получил най-висок резултат на комплексната оценка - «Българска телекомуникационна 

компания» ЕАД (VIVACOM) с ЕИК 831642181 . 

 

Настоящият протокол бе изготвен на 08.10.2014 год., като на основание чл.101г, ал.3 от ЗОП 

комисията го представя на възложителя за утвърждаване. 

 

Комисия: 

 

 

1. Татяна Цветанова   / подпис /     2. Таня Михнева  /подпис/ 

 

3. Катя Терзийска  /подпис/ 

 


