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                       П Р О Т О К О Л  № 2 

От работата на комисия, определена със Заповед № РД 52-17/06.04.2017 г. на министъра на 

земеделието и храните, определена да извърши подбор на участниците, разгледа, оцени и класира 

подадените оферти по обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни 

услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за нуждите на МЗХ“ 

 

I. Заседание  

На 07.04.2017 г., комисия, определена със Заповед № РД 52-17/06.04.2017 г. на възложителя в 

състав: 

     Председател:  

инж. Боряна Владимирова - главен експерт отдел ИОЕУ. 

     Членове:  

инж. Димитър Николов - главен експерт отдел ИОЕУ; 

инж. Зейнел Мустафов - главен експерт отдел ИОЕУ; 

Петър Димитров - старши юрисконсулт в дирекция ПООП; 

Иво Янчев – главен експерт в дирекция ПООП. 

се събра на закрито заседание в 14:00 часа, в сградата на МЗХ, за да продължи работата си по 

разглеждане на и подробно запознаване с документите от пликове № 2 „Предложение за 

изпълнение на поръчката” на допуснатите участници, както следва: 

1. Предложение за изпълнение от „Нет Ис Сат“ ЕООД: 

Комисията пристъпи към оценка на техническото предложение на участника.  

Участикът е предложил общ брой безплатни минути за всички изходящи разговори (от прави 

постове (POТS), постове през ISDN BRА и постове през ISDN PRА) към всички фиксирани и мобилни 

мрежи в страната за месец в минути в размер на 49500 (четиридесет и девет хиляди и петстотин) 

мин. 

След запознаване с предложението на участника, комисията пристъпи към неговата оценка, 

съгласно методиката, а именно: 

К3 = (К3 n / К3 max) * 15 

К3 n – брой минути на n – то предложение 

К3 =49500/49500* 15 = 15 т. 

Участикът е предложил Първоначален период на таксуване на повикване за селищни, 

междуселищни, международни и мобилни разговори в размер на 1(една) секунда. 

К4 = (К4 min / К4 n) * 10 

Където:  

К4min - минималната стойност измежду участниците. 

К4 n – цена на n – то предложение. 

К4 =1/1* 10 = 10 т. 

След подробно запознаване с предложението за изпълнение, комисията констатира, че 

участникът е представил всички изискуеми документи, съгласно чл. 101, ал. 5 от ЗОП и чл. 39, ал.3, 

т.1, б.“б“ от ППЗОП, заложени от възложителя в документацията за участие в процедурата.    

С оглед на гореизложеното комисията реши: 

Допуска участника „Нет Ис Сат“ ЕООД до оценка и класиране. 

2. Предложение за изпълнение от „БТК“ ЕАД: 

Комисията пристъпи към оценка на техническото предложение на участника.  

Участикът е предложил общ брой безплатни минути за всички изходящи разговори (от прави 

постове (POТS), постове през ISDN BRА и постове през ISDN PRА) към всички фиксирани и мобилни 

мрежи в страната за месец в минути в размер на 49500 (четиридесет и девет хиляди и петстотин) 

мин. 
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След запознаване с предложението на участника, комисията пристъпи към неговата оценка, 

съгласно методиката, а именно: 

К3 = (К3 n / К3 max) * 15 

К3 n – брой минути на n – то предложение 

К3 =49500/49500* 15 = 15 т. 

Участикът е предложил Първоначален период на таксуване на повикване за селищни, 

междуселищни, международни и мобилни разговори в размер на 1(една) секунда. 

К4 = (К4 min / К4 n) * 10 

Където:  

К4min - минималната стойност измежду участниците. 

К4 n – цена на n – то предложение. 

К4 =1/1* 10 = 10 т. 

След подробно запознаване с предложението за изпълнение, комисията констатира, че 

участникът е представил всички изискуеми документи, съгласно чл. 101, ал. 5 от ЗОП и чл. 39, ал.3, 

т.1, б.“б“ от ППЗОП, заложени от възложителя в документацията за участие в процедурата.    

С оглед на гореизложеното комисията реши: 

Допуска участника „БТК“ ЕАД до оценка и класиране. 

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП комисията реши да публикува в профила на купувача, 

както и да уведоми участниците за отварянето и обявяването на ценовите предложения, 

поставени в плик "Предлагани ценови параметри" на 12.04.2017 г. в 10:00 ч., в сградата на 

Министерство на земеделието и храните - гр. София, бул. „Христо Ботев” № 55, зала 

„Киносалон”.   

II. На 12.04.2017 г. в 10:00 ч., в Министерството на земеделието и храните, зала „Киносалон“, в 

изпълнение на заповед № РД 52-17/06.04.2017 г. на министъра на земеделието и храните се събра 

комисия за да отвори плик "Предлагани ценови параметри". Поради отсъствие заради временна 

нетрудоспособност на инж. Боряна Владимирова, същата беше заменена от резервния член на 

комисията Стефан Върбанов – главен експерт в отдел ИОЕУ, който подписа декларация по чл. 103, 

ал. 2 от Закона за обществените поръчки. След като съобщи, получените от участниците точки по 

показатели К3 и К4, комисията в състав: 

     Председател:  

Стефан Върбанов – главен експерт в отдел ИОЕУ. 

     Членове:  

инж. Димитър Николов - главен експерт отдел ИОЕУ; 

инж. Зейнел Мустафов - главен експерт отдел ИОЕУ; 

Петър Димитров - старши юрисконсулт в дирекция ПООП; 

Иво Янчев – главен експерт в дирекция ПООП. 

отвори плик "Предлагани ценови параметри" и оповести ценовите предложения на участниците в 

откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на 

далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за нуждите на МЗХ.“, както следва: 

При отварянето на плик "Предлагани ценови параметри" и оповестяване на ценовите предложения 

на участниците присъства Катерина Орешкова - упълномощен представител на „БТК“ ЕАД. 

Предлаганите ценови параметри на участниците са както следва: 

1. Предлагани ценови параметри от „Нет Ис Сат“ ЕООД 

 Обща цена за изпълнение на поръчката, e до 60 000 лв. /шестдесет хиляди лв./ без ДДС, в това 

число: 

Сума от цена на месечна такса за всички услуги (общо за всички постове 1 брой ISDN PRA, 1 брой 

ISDN BRA и 118 броя POTS) в лева без ДДС:2172лв. (две хиляди сто седемдесет и два лева) или 

2606,40лв. (две хиляди шестстотин и шест лева и 40 стотинки) с вкл. ДДС. 

Първоначална цена за таксуване (такса свързване) на повикване при селищни и междуселищни 

разговори след изчерпване на безплатните минути, към всички фиксирани и мобилни мрежи в лева 
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без ДДС: 0 лв. (нула лева) или 0 лв. (нула лева) с вкл. ДДС. 

Цена на минута за селищен разговор към фиксирани мрежи в РБ, извън включените безплатни 

минути, в лева без ДДС: 0 лв. (нула лева) или 0 лв. (нула лева) с вкл. ДДС. 

Цена на минута за междуселищен разговор към фиксирани мрежи в РБ, извън включените безплатни 

минути, в лева без ДДС: 0 лв. (нула лева) или 0 лв. (нула лева) с вкл. ДДС. 

Цена на минута за разговори от всички постове (Таблица 1 и Таблица 2 от Техническата 

спецификация) на Възложителя към национални мобилни мрежи, извън включените безплатни 

минути, в лева без ДДС: 0 лв. (нула лева) или 0 лв. (нула лева) с вкл. ДДС. 

2. Предлагани ценови параметри от „БТК“ ЕАД 

 Обща цена за изпълнение на поръчката, e до 60 000 лв. /шестдесет хиляди лв./ без ДДС, в това 

число: 

- Сума от цена на месечна такса за всички услуги (общо за всички постове 1 брой ISDN PRA, 1 брой 

ISDN BRA и 118 броя POTS) в лева без ДДС: 4929.0000 лв. (словом: четири хиляди деветстотин 

двадесет и девет цяло, нула, нула, нула, нула лева) или 5914.8000 лв. (словом: пет хиляди 

деветстотин и четиринадесет цяло, осем, нула, нула, нула лева) с вкл. ДДС. 

- Първоначална цена за таксуване (такса свързване) на повикване при селищни и междуселищни 

разговори след изчерпване на безплатните минути, към всички фиксирани и мобилни мрежи в лева 

без ДДС: 0.0000 лв. (словом: нула цяло нула, нула, нула, нула лева) или 0.0000 лв. (словом: нула 

цяло, нула, нула, нула, нула лева) с вкл. ДДС. 

Цена на минута за селищен разговор към фиксирани мрежи в РБ, извън включените безплатни 

минути:  

Към фиксираната мрежа на БТК ЕАД в лева без ДДС: 0.0000 лв. (словом: нула цяло нула, нула, 

нула, нула лева) или 0.0000 лв. (словом: нула цяло, нула, нула, нула, нула лева) с вкл. ДДС. 

Към фиксираната мрежа на Мобилтел ЕАД в лева без ДДС: 0.0015 лв. (словом: нула цяло нула, 

нула, едно, пет лева) или 0.0018 лв. (словом: нула цяло, нула, нула, едно, осем лева) с вкл. ДДС. 

Към фиксираната мрежа на Теленор България ЕАД в лева без ДДС: 0.0015 лв. (словом: нула цяло 

нула, нула, едно, пет лева) или 0.0018 лв. (словом: нула цяло, нула, нула, едно, осем лева) с вкл. 

ДДС. 

Към други фиксирани мрежи в РБ в лева без ДДС: 0.0015 лв. (словом: нула цяло нула, нула, едно, 

пет лева) или 0.0018 лв. (словом: нула цяло, нула, нула, едно, осем лева) с вкл. ДДС. 

Цена на минута за междуселищен разговор към фиксирани мрежи в РБ, извън включените 

безплатни минути: 

Към фиксираната мрежа на БТК ЕАД в лева без ДДС: 0.0000 лв. (словом: нула цяло нула, нула, 

нула, нула лева) или 0.0000 лв. (словом: нула цяло, нула, нула, нула, нула лева) с вкл. ДДС. 

Към фиксираната мрежа на Мобилтел ЕАД в лева без ДДС: 0.0015 лв. (словом: нула цяло нула, 

нула, едно, пет лева) или 0.0018 лв. (словом: нула цяло, нула, нула, едно, осем лева) с вкл. ДДС. 

Към фиксираната мрежа на Теленор България ЕАД в лева без ДДС: 0.0015 лв. (словом: нула цяло 

нула, нула, едно, пет лева) или 0.0018 лв. (словом: нула цяло, нула, нула, едно, осем лева) с вкл. 

ДДС. 

Към други фиксирани мрежи в РБ в лева без ДДС: 0.0015 лв. (словом: нула цяло нула, нула, едно, 

пет лева) или 0.0018 лв. (словом: нула цяло, нула, нула, едно, осем лева) с вкл. ДДС. 

Цена на минута за разговори от всички постове (Таблица 1 и Таблица 2 от Техническата 

спецификация) на Възложителя към национални мобилни мрежи, извън включените безплатни 

минути:  

Към мобилната мрежа на БТК ЕАД в лева без ДДС: 0.0140 лв. (словом: нула цяло нула, едно, 

четири, нула лева) или 0.0168 лв. (словом: нула цяло, нула, едно, шест, осем лева) с вкл. ДДС. 

Към мобилната мрежа на Мобилтел ЕАД в лева без ДДС: 0.0140 лв. (словом: нула цяло нула, едно, 

четири, нула лева) или 0.0168 лв. (словом: нула цяло, нула, едно, шест, осем лева) с вкл. ДДС. 

Към мобилната мрежа на Теленор България ЕАД в лева без ДДС: 0.0140 лв. (словом: нула цяло 

нула, едно, четири, нула лева) или 0.0168 лв. (словом: нула цяло, нула, едно, шест, осем лева) с 
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вкл. ДДС. 

След приключване на горните действия комисията продължи своята работа на закрити заседания, 

проведени на 12.04.2017 г. от 11.00 ч., и на 13.04.2017 г. от 10.00 ч. на които стана ясно, че 

участникът „Нет Ис Сат“ ЕООД е представил цени по показателите К5 - Цена на минута за 

селищен разговор към фиксирани мрежи в РБ, извън включените безплатни минути К6 - Цена на 

минута за междуселищен разговор към фиксирани мрежи в РБ, извън включените безплатни минути 

и К7 - Цена на минута за разговори от всички постове (Таблица 1 и Таблица 2 от Техническата 

спецификация) на Възложителя към национални мобилни мрежи, извън включените безплатни 

минути общо на стойност 0 лв. В методиката за оценка на офертите по показатели К5, К6 и К7 е 

записано, че предлаганите цени по показателите, се представят.както следва: 

К5 - Този показател ще е съобразен с профила на потреблението за селищни разговори с абонати 

на фиксирани мрежи в РБ, а именно, комисията изчислява предложението като сбор от 

предложените единични цени по направление и тежестта на съответното направление по следната 

формула: 

К5 n = 82.94%*Цбтк+11.57%*Цмтел+1.26%*Цтб+4.23%*Цф, 

Където:  

Цбтк – конкретното предложение на участника за минута разговор с абонат на фиксираната мрежа 

на БТК ЕАД, чието предложение се оценява; 

Цмтел – конкретното предложение на участника за минута разговор с абонат на фиксираната 

мрежа на Мобилтел ЕАД, чието предложение се оценява; 

Цтб – конкретното предложение на участника за минута разговор с абонат на фиксираната мрежа 

на Теленор България ЕАД, чието предложение се оценява; 

Цф – конкретното предложение на участника за минута разговор с абонат на друга фиксирана 

мрежа в РБ, чието предложение се оценява. 

К6 - Този показател ще е съобразен с профила на потреблението за междуселищни разговори с 

абонати на фиксирани мрежи в РБ, а именно, комисията изчислява предложението като сбор от 

предложените единични цени по направление и тежестта на съответното направление по следната 

формула: 

К6 n = 89.07%*Цбтк+8.56%*Цмтел+1.22%*Цтб+1.15%*Цф, 

Където:  

Цбтк – конкретното предложение на участника за минута разговор с абонат на фиксираната мрежа 

на БТК ЕАД, чието предложение се оценява; 

Цмтел – конкретното предложение на участника за минута разговор с абонат на фиксираната 

мрежа на Мобилтел ЕАД, чието предложение се оценява; 

Цтб – конкретното предложение на участника за минута разговор с абонат на фиксираната мрежа 

на Теленор България ЕАД, чието предложение се оценява; 

Цф – конкретното предложение на участника за минута разговор с абонат на друга фиксирана 

мрежа в РБ, чието предложение се оценява.  

К7 - Този показател ще е съобразен с профила на потреблението за разговори с абонати на 

мобилни мрежи в РБ, а именно, комисията изчислява предложението като сбор от предложените 

единични цени по направление и тежестта на съответното направление по следната формула: 

К7 n = 53.15%*Цбткм+33.62%*Цмтелм+13.23%*Цтбм, 

Където:  

Цбткм – конкретното предложение на участника за минута разговор с абонат на мобилната мрежа 

на БТК ЕАД, чието предложение се оценява; 

Цмтелм – конкретното предложение на участника за минута разговор с абонат на мобилната мрежа 

на Мобилтел ЕАД, чието предложение се оценява; 

Цтбм – конкретното предложение на участника за минута разговор с абонат на мобилната мрежа на 

Теленор България ЕАД, чието предложение се оценява. 

Участникът трябва да оферира по всеки от 7-те елемента - от К1 до К7 включително на ценовия 
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показател. При липса на предложения, по който и да е от тези елементи, офертата се отстранява 

като несъответстваща на изискванията на Възложителя. 

Цените се предлагат в български лева, без включен ДДС, до четвъртия знак след десетичната 

запетая. 

Участникът  „Нет Ис Сат“ ЕООД е представил оферта, която не отговаря на обявените изисквания на 

възложителя, тъй като е оферирал обща цена от 0 /нула/ лв. за показатели К5, К6 и К7. В ценовото 

предложение на участника не е представена подробна разбивка по всеки един от параметрите на 

формулата за оценка на офертите по същите, съгласно одобрената методика за оценка. От така 

представените от участника цени не може да се установи какво е разпределението на потребление 

по отделните показатели К5, К6 и К7. Липсата на предложение от страна на участника по всеки 

параметър от одобрената формула води и до невъзможност за прилагане на методиката за оценка 

по посочените показатели за оценка.  

Във връзка с горното и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП комисията предлага участника „Нет 

Ис Сат“ ЕООД да бъде отстранен.  

След извършването на горните действия, комисията пристъпи към оценка на  предложението на 

участника „БТК“ ЕАД съгласно методиката за оценка, а именно: 

K1 - Сума от цена на месечна такса за всички услуги (общо за всички постове 1 брой ISDN 

PRA, 1 брой ISDN BRA и 118 броя POTS) 

К1 = (К1 min / К1 n) * 15  

Където:  

К1 min – най-ниската ненулева цена от всички предложения 

К1 n – цена на n – то предложение 

К1 = 4929/4929*15 = 15 т. 

К2 - Първоначална цена за таксуване (такса свързване) на повикване при селищни и 

междуселищни разговори след изчерпване на безплатните минути, към всички фиксирани и 

мобилни мрежи 

К2 = (К2 min / К2 n) * 15 

К2 = 0.00001/0.00001*15 = 15 т. 

К5 - Цена на минута за селищен разговор към фиксирани мрежи в РБ, извън включените 

безплатни минути 

К5 n = 82.94%*Цбтк+11.57%*Цмтел+1.26%*Цтб+4.23%*Цф, 

Където:  

Цбтк – конкретното предложение на участника за минута разговор с абонат на фиксираната мрежа 

на БТК ЕАД, чието предложение се оценява; 

Цмтел – конкретното предложение на участника за минута разговор с абонат на фиксираната 

мрежа на Мобилтел ЕАД, чието предложение се оценява; 

Цтб – конкретното предложение на участника за минута разговор с абонат на фиксираната мрежа 

на Теленор България ЕАД, чието предложение се оценява; 

Цф – конкретното предложение на участника за минута разговор с абонат на друга фиксирана 

мрежа в РБ, чието предложение се оценява; 

В случай, че по който и да е от показателите Цбтк, Цмтел, Цтб или Цф има предложение от 0.0000 лева, 
за целите на оценката 0.0000 се приравнява на 0.00001 

К5 = (К5 min / К5 n) * 15 

Където:  

К5 min - минималната стойност измежду участниците. 

К5 n – цена на n – то предложение 

К5 n =82.94%*0.00001+11.57%*0.0015+1.26%*0.0015+4.23%*0.0015 = 0.0262 

К5 = 0.0262/0,0262*15=15 т. 

К6 - Цена на минута за междуселищен разговор към фиксирани мрежи в РБ, извън 

включените безплатни минути 

К6 n = 89.07%*Цбтк+8.56%*Цмтел+1.22%*Цтб+1.15%*Цф, 

Където:  

Цбтк – конкретното предложение на участника за минута разговор с абонат на фиксираната мрежа  
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на БТК ЕАД, чието предложение се оценява; 

Цмтел – конкретното предложение на участника за минута разговор с абонат на фиксираната 

мрежа на Мобилтел ЕАД, чието предложение се оценява; 

Цтб – конкретното предложение на участника за минута разговор с абонат на фиксираната мрежа 

на Теленор България ЕАД, чието предложение се оценява; 

Цф – конкретното предложение на участника за минута разговор с абонат на друга фиксирана 

мрежа в РБ, чието предложение се оценява; 

К6 = (К6 min / К6 n) * 15 

Където:  

К6 min - минималната стойност измежду участниците. 

К6 n – цена на n – то предложение 

 В случай, че по който и да е от показателите Цбтк, Цмтел, Цтб или Цф има предложение от 0.0000 

лева, за целите на оценката 0.0000 се приравнява на 0.00001. 

К6 n = 89.07%*0.00001+8.56%*0.0015+1.22%*0.0015+1.15%*0.0015 = 0.0171 

К6 =0.0171/0.0171*15 = 15 т. 

 

К7 - Цена на минута за разговор към национални мобилни мрежи, извън включените 

безплатни минути 

К7 n = 53.15%*Цбткм+33.62%*Цмтелм+13.23%*Цтбм, 

Където:  

Цбткм – конкретното предложение на участника за минута разговор с абонат на мобилната мрежа 

на БТК ЕАД, чието предложение се оценява; 

Цмтелм – конкретното предложение на участника за минута разговор с абонат на мобилната мрежа 

на Мобилтел ЕАД, чието предложение се оценява; 

Цтбм – конкретното предложение на участника за минута разговор с абонат на мобилната мрежа на 

Теленор България ЕАД, чието предложение се оценява; 

К7 = (К7 min / К7 n) * 15 

Където:  

К7 min - минималната стойност измежду участниците. 

К7 n – цена на n – то предложение 

В случай, че по който и да е от показателите Цбткм, Цмтелм или Цтбм  има предложение от 0.0000 

лева, за целите на оценката 0.0000 се приравнява на 0.00001. 

К7 n = 53.15%*0.0140+33.62%*0.0140+13.23%*0.0140 = 1.3999 

К7 = 1.399/1.399*15 = 15 т. 

Комплексната оценка (К) се изчислява по следната формула: 
К = К1 + K2 + K3 + К4 + К5 + K6 + К7  

К = 15 +15 +15 +10 +15 +15 +15 = 100 

След извършване на горното комисията направи следното класиране: 

I-во място: „БТК“ ЕАД с комплексна оценка 100 т. 

 

Комисията състави и подписа настоящия протокол в 1 /един/ екземпляр на 13.04.2017 г. 

  

инж. Боряна Владимирова /П/ НЕ СЕ ЧЕТЕ 

 

инж. Димитър Николов /П/ НЕ СЕ ЧЕТЕ 

 

инж. Зейнел Мустафов /П/ НЕ СЕ ЧЕТЕ 

 

Петър Димитров /П/ НЕ СЕ ЧЕТЕ 

 

Иво Янчев /П/ НЕ СЕ ЧЕТЕ 

 

Стефан Върбанов /П/ НЕ СЕ ЧЕТЕ 


