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П Р О Т О К О Л №1 
по чл. 101г, ал.3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) 

 
 Днес, на 15.07.2014 г. в 10,00 часа в стая 107, първия етаж в сградата на Община Гоце 
Делчев, ул. “Царица Йоанна” 2 се проведе заседание на комисията за разглеждане и оценка на 
офертите по процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана по реда на 
глава осма “а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на лицензиран оператор за 
предоставяне на услуги чрез обществена фиксирана телефонна мрежа и чрез обществена 
мобилна мрежа за нуждите на Община Гоце Делчев по две обособени позиции: 1. Избор на 
оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна 
услуга; 2. Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна 
подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие“, идентификационен номер 
на поръчката: ГД/2014/ПП/У/23. 

Присъстват всички членове на комисията, определени съгласно Заповед 
№567/02.07.2014г. на кмета на общината за разглеждане и събиране на оферти по поръчката: 

1. Богдан Боцев – зам. кмет; 
2. Марина Вълчева – гл. експерт „Обществени поръчки и проекти“; 
3. Мариана Устаилиева – секретар на Община Гоце Делчев, юрист. 

 Съгласно входящия регистър на постъпилите оферти в определения срок са подадени 
следните оферти по реда на постъпването им както следва: 
 1. На 14.07.2014 г. в 10,15 ч. оферта с пореден №1 от „Българска телекомуникационна 
компания“ ЕАД, гр. София; 
 2. На 14.07.2014 г. в 15,30 ч. оферта с пореден №2 от “Мобилтел” ЕАД, гр. София; 
  
 Председателят на комисията прочете имената на участниците, след което на основание чл. 
101г., ал. 2 от ЗОП всички членове на комисията подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 
35, ал. 1, т. 2 – 4 от ЗОП. 
 При отваряне на офертите и оповестяване на ценовите предложения присъстваха: 
 1. Теодора Малинова Крумова – упълномощен представител на „Мобилтел” ЕАД гр. 
София 
 2. Александър Георгиев Джоров – упълномощен представител на „Мобилтел“ ЕАД гр. 
София. 
 Председателят на комисията обяви, че разглеждането и оценката на офертите ще се 
извърши по следния дневен ред: 

1. Отваряне и оповестяване на ценовите предложения на участниците; 
2. Проверка за съответствие с формалните изисквания за представяне на офертите; 
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3. Проверка за наличието и редовността на всички изискуеми от Възложителя 
документи; 

4. Оценка на допуснатите оферти, отговарящи на изисванията по критерия, определен 
със заповед №567/02.07.2014 г. на кмета на община Гоце Делчев. 

 
  По точка първа от дневния ред: 
  
 Председателят на комисията на предложи на основание чл.101г, ал.3 от Закона за 
обществените поръчки Александър Георгиев Джоров, упълномощен представител на 
„Мобилтел“ ЕАД да подпише техническите и ценовите предложения на участниците. 

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на постъпването им: 
І. Участник с пореден №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. 

София е подал оферта в непрозрачен, запечатан и надписан плик, с името на участника и 
наименованието на поръчката. В него има папка с оферта и документи за подбор за двете 
обособени позиции и два запечатани плика: Плик “Предложение за изпълнение на поръчката”, 
Плик “Предлагана цена”. При изпълнение на обществената поръчка участникът няма да ползва 
подизпълнители. 

Техническото предложение и Ценовото предложение се подписаха от Александър 
Георгиев Джоров, упълномощен представител на „Мобилтел“ ЕАД.  

ІІ. Участник с пореден №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София е подал оферта в непрозрачен, 
запечатан и надписан плик, с името на участника и наименованието на поръчката. В него има пет 
запечатани плика за двете обособени позиции: Плик №1 “Документи за подбор”, Плик №2 
“Предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция 1 и „Предложение за 
изпълнение на поръчката“ за обособена позиция 2, Плик №3 „Предлагана цена“ за обособена 
позиция 1 и „Предлагана цена за обособена позиция“ 2. При изпълнение на обществената 
поръчка участникът няма да ползва подизпълнители. 

Мариана Устаилиева обяви ценовите предложения на участниците:  
по Обособена позиция 1: 
 

№ по 
ред 

Показатели за 
оценка на 
офертите 

Предлагана цена /в лева без ДДС/ или брой 
минути/или проценти 

Участник №1 Участник №2 
С1 Цена на месечна такса (общо за всички 

телефонни постове), в лева без ДДС 

Цената на месечна такса (общо за всички 

телефонни постове и номера, съгласно 

приложените към документацията) се формира от 

месечните такси, които ще се изискват за 

предоставяне на обикновени аналогови телефонни 

постове(РОТS). Ако има някакви допълните такси, 

те да бъдат описани и да бъдат разпределени в 

месечните такси. 

428.40 лв. 460 лв. 

С2 Цена, в лева без ДДС на първоначална такса 

свързване на повикване  

0.00 лв. 0.00 лв. 

С3 Цена, в лева без ДДС на минута селищен разговор, 

извън включените безплатни минути 

(средноаритметично между цена на минута 

разговор в собствена мрежа и цена на минута 

разговор във фиксирани мрежи на други 

оператори) 

0.00 лв. 0.00 лв. 

С4 Цена, в лева без ДДС на минута за междуселищни 

разговори към фиксирани мрежи, извън 

включените безплатни минути 

(средноаритметично между цена на минута 

0.01 лв. 0.00 лв. 
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разговор в собствена мрежа и цена на минута 

разговор във фиксирани мрежи на други 

оператори) 
С5 Цена, в лева без ДДС на минута за разговори 

между фиксираните номера на Възложителя 

(група), извън включените безплатни минути 

0.00 лв. 0.00 лв. 

С6 Цена, в лева без ДДС на минута за 
разговори към национални мобилни 
мрежи 

0.13 лв. 0.11 лв. 

Мо Предложени безплатни минути месечно на 

разговорна линия за обаждания към абонати във 

фиксираната мрежа на оператора 

44 640 мин. 44 640 мин. 

М Предложени безплатни минути месечно на 

разговорна линия за обаждания към абонати в 

други фиксирани мрежи в България 

150 мин. 44 640 мин. 

От Процент на неуспешни повиквания за национални 
повиквания във фиксирана мрежа 

0.90% 0.039 % 

 
по Обособена позиция 2: 
 

Показатели за 

оценка на офертите 

Предлагана цена /в лева без ДДС/ или брой минути 
Участник №1 Участник №2 

Тарифен план 1 
Месечна абонаментна такса в лева без ДДС 3.00 лв. 3.54 лв. 

Безплатни минути в групата на Възложителя 44 640 мин. 44 640 мин. 

Цена в лева без ДДС на минута разговор в мобилната мрежа на 

оператора 

0.06 лв. 0.15 лв. 

Средна цена в лева без ДДС на минута национален разговор към 

други мрежи в страната (извън собствената мобилна и извън 

групата 

0.23 лв. 0.20 лв. 

Брой безплатни национални минути (извън групата)към всички 

останали оператори 

50 мин. 40 мин. 

Брой безплатни кратки съобщения (SMS) в мрежата на 

оператора 

200 броя 50 броя 

Тарифен план 2   

Месечна абонаментна такса, в лева без ДДС 6.00 лв. 5.93 лв. 

Брой безплатни национални минути (извън групата) 200 мин. 200 мин. 

Цена в лева без ДДС на минута разговор в мобилната мрежа на 

оператора 

0.06 лв. 0.12 лв. 

Средна цена в лева без ДДС на минута национален разговор към  

други мрежи в страната (извън собствената мобилна и извън 

групата) 

0.20 лв. 0.18 лв. 

Цена в лева без ДДС на минута за входящи и изходящи 

разговори в роуминг за страни от ЕС 

0.23 лв. 0.21 лв. 

Брой безплатни кратки съобщения (SMS) в мрежата на 

оператора 

200 броя 100 броя 

Тарифен план 3   

Месечна абонаментна такса в лева без ДДС 17.00 лв. 16.93 лв. 

Брой безплатни минути (извън групата на Възложителя) към 

всички национални мрежи 

450 мин. 450 мин. 

Цена в лева без ДДС на минута разговор в мобилната мрежа на 

оператора 

0.06 лв. 0.07 лв. 
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Средна цена на минута национален разговор към други мрежи в 

страната (извън собствената мобилна и извън групата) 

 

0.14 лв. 0.12 лв. 

Цена на минута за входящи и изходящи разговори в роуминг за 

страни от ЕС 

0.23 лв. 0.21 лв. 

Брой безплатни кратки съобщения (SMS) в мрежата на 

оператора 

200 броя 200 броя 

Мобилен интернет 300 МВ 300 МВ 

Тарифен план 4   

Месечна абонаментна такса 33.00 лв. 31.47 лв. 

Брой безплатни минути (извън групата на Възложителя) към 

всички национални мрежи 

1000 мин. 1000 мин. 

Цена в лева без ДДС на минута разговор в мобилната мрежа на 

оператора 

0.06 лв. 0.06 лв. 

Средна цена в лева без ДДС на минута национален разговор към 

други мрежи в страната (извън собствената мобилна и извън 

групата) 

0.10 лв. 0.10 лв. 

Цена в лева без ДДС на минута за входящи и изходящи 

разговори в роуминг за страни от ЕС 

0.23 лв. 0.21 лв. 

Брой безплатни кратки съобщения (SMS) в мрежата на 

оператора 

400 броя 400 броя 

Мобилен интернет 512 МВ 512 МВ 

 
След обявяване на ценовите предложения представителите на участниците напуснаха 

залата. 
По точка втора от дневния ред: 
 
След разглеждане на постъпилите оферти за съответствие с изискванията за 

представянето им длъжностните лица единодушно приеха: 
 

РЕШЕНИЕ №1 
 

 Допуска до проверка за наличието и редовността на всички изискуеми от Възложителя 
документи:  
 1. Участник с пореден №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. 
София; 
 2. Участник с пореден №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София; 
  

По точка трета от дневния ред: 
 

Комисията извърши проверка за наличието и редовността на всички изискуеми от 
Възложителя документи, съгласно заповед №567/02.07.2014 г. на кмета на община Гоце Делчев 
и публичната покана. 

І. Участник с пореден №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. 
София е подал следните документи: списък на документите, съдържащи се в офертата, 
удостоверение с изх.№20140603133655/03.06.2014г., издадено от Агенция по вписванията, 
пълномощно на Добромира Петрова Маринчева, оферта за обособена позиция 1, Разрешение 
№01577/25.09.2009г., от Комисия за регулиране на съобщенията, заедно с приложение №2 и 
приложение №3, оферта за обособена позиция 2, Разрешение №01388/08.04.2009г., от Комисия 
за регулиране на съобщенията, заедно с приложение 1 и приложение 2, Разрешение 
№01389/08.04.2009г., от Комисия за регулиране на съобщенията, заедно с приложение №1, 
приложение №2, приложение №3, Разрешение №01391/08.04.2009г., от Комисия за регулиране 
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на съобщенията, заедно с приложение №1, приложение №2, приложение №3, сертификат ISO 
9001:2008, сертификат ISO/IEC 27001:2005, сертификат ISO/IEC 27001:2005, сертификат ISO/ 
IEC 20000-1:2011 

ІІ. Участник с пореден №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София е подал следните документи: 
списък на документите, оферта за обособена позиция 1, оферта за обособена позиция 2, 
административни сведения, декларация за регистрация по Закона за търговския регистър, 
удостоверение с изх.№20140609122646/09.06.2014г., издадено от Агенция по вписванията, 
Разрешение №01357/05.02.2009г., от Комисия за регулиране на съобщенията, заедно с 
приложение №1, приложение №2 и приложение №3, Разрешение №01392/08.04.2009г., от 
Комисия за регулиране на съобщенията, заедно с приложение 1 и приложение 2, Изменение 
№01392/03.04.2014г. на Разрешение №01392/08.04.2009г., от Комисия за регулиране на 
съобщенията, заедно с приложение №2, Обяснителна бележка, уведомление от Комисия за 
регулиране на съобщенията, сертификат BS EN ISO 9001:2008, EN ISO 9001:2008, ISO 
9001:2008, сертификат ISO/IEC 27001:2005, сертификат ISO/ IEC 20000-1:2011, пълномощно от 
Светла Сашова Нъкова, пълномощно от „Мобилтел“ ЕАД. 
 

1. За участник с пореден №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. 
София се установи, че е представил всички задължителните документи, посочени в т. ІХ. 
Изисквания за изпълнение на поръчката от заповедта на Възложителя. 

2. За участник с пореден №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София се установи, че е представил 
всички задължителните документи, посочени в т. ІХ. Изисквания за изпълнение на поръчката от 
заповедта на Възложителя. 

След разглеждане на постъпилите оферти за наличието и редовността на всички 
изискуеми от Възложителя документи, съгласно заповед №567/02.07.2014 г. на кмета на община 
Гоце Делчев и публичната покана длъжностните лица единодушно приеха: 
 

РЕШЕНИЕ №2 
 

Допускат до оценка, съгласно критерия за възлагане офертите на: 
 
 1. Участник с пореден №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. 
София; 
 2. Участник с пореден №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София; 
  

По точка четвърта от дневния ред: 
 
Комисията пристъпи към оценка на допуснатите оферти по Обособена позиция 1, 

отговарящи на изискванията на възложителя, по критерия за възлагане “Икономически най-
изгодна оферта”: 

Комплексна оценка: КО1 = Оц х 0.70 + Ом х 0.15 + От х 0.15 
 
І. Оценка на ценовите показатели – Оц – 100 точки: 
Оц = С1+С2+С3+С4+С5+С6 
1. С1 – Цена месечна такса общо за всички постове, в лева без ДДС. 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София е 

предложил 428.40 лв., без ДДС. 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София е предложил 460 лв., без ДДС. 
Съгласно методиката за оценка предложенията с цена до 480 лв. без ДДС се оценяват с 35 

точки. 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София по 

показател С1 получава 35 точки. 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София по показател С1 получава 35 точки. 
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2. С2 – Цена на първоначална такса свързване на повикване, в лева без ДДС. 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София е 

предложил 0.00 лв. 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София е предложил 0.00 лв. 
Съгласно методиката за оценка предложенията с цена 0.00 лв. се оценяват с 10 точки. 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София по 

показател С2 получава 10 точки. 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София по показател С2 получава 10 точки. 
 
3. С3 – Цена на минута селищен разговор, извън включените безплатни минути 

(средноаритметично между цена на минута разговор в собствена мрежа и цена на минута 
разговор във фиксирани мрежи на други оператори), в лева без ДДС. 

Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София е 
предложил 0.00 лв. 

Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София е предложил 0.00 лв. 
Съгласно методиката за оценка предложенията с цена 0.00 лв. се оценяват с 20 точки. 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София по 

показател С3 получава 20 точки. 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София по показател С3 получава 20 точки. 
 
4. С4 – Цена на минута за междуселищни разговори към фиксирани мрежи, извън 

включените безплатни минути (средноаритметично между цена на минута разговор в 
собствена мрежа и цена на минута разговор във фиксирани мрежи на други оператори), в 
лева без ДДС. 

Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София е 
предложил 0.01 лв., без ДДС. 

Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София е предложил 0.00 лв. 
Съгласно методиката за оценка предложенията с цена 0.00 лв. се оценяват с 10 точки, за 

изчислението на останалите предложения се използва С4 min = 0.01. 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София по 

показател С4 получава 10 точки. 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София по показател С4 получава 10 точки. 
 
5. С5 – Цена на минута разговори между фиксираните номера на Възложителя 

(група), извън включените безплатни минути, в лева без ДДС. 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София е 

предложил 0.00 лв. 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София е предложил 0.00 лв. 
Съгласно методиката за оценка предложенията с цена 0.00 лв. се оценяват с 15 точки. 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София по 

показател С5 получава 15 точки. 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София по показател С5 получава 15 точки. 
 
6. С6 – Цена на минута разговори към национални мобилни мрежи, в лева без ДДС. 
С6 min х 10 = С6, където С6 min – най-ниска ненулева цена от всички предложения   
   С6n                          С6n – цена n-то предложение                 
 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София е 

предложил 0.13 лв., без ДДС. 
 

0.11 х 10 = 8.46 точки 
0.13 
 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София е предложил 0.11 лв., без ДДС. 
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С6 min х 10 = С6   0.11 х 10 = 10 точки 
   С6n                     0.11 

 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София по 

показател С6 получава 8.46 точки. 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София по показател С6 получава 10 точки. 
 

• Оценка на ценовите показатели по обособена позиция 1: 
Оц = С1+С2+С3+С4+С5+С6 
 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София по 

показател Оц получава 98.46 точки. 
 
Оц = 35 + 10 + 20 + 10 + 15 + 8.46 = 98.46 точки 
 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София по показател Оц получава 100 точки. 
 
Оц = 35 + 10 + 20 + 10 + 15 + 10 = 100 точки 

 
ІІ. Оценка на брой безплатни минути – Ом – 100 точки. 
Ом = Мо + М 
 
1. Мо – Предложени безплатни минути месечно на разговорен канал за обаждания 

към абонати във фиксирана мрежа на оператора – максимален брой точки 50. 
 
Мо = Мо n х 50, където Мо max – най-много безплатни минути от всички предложения -                     
       Мо max                    максимум 44 640. Мо n – безплатни минути на n-то предложение 

 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София е 

предложил 44 640 мин. 
 

Мо = 44 640 х 50 = 50 точки 
         44 640  
 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София е предложил 44 640 мин. 
 
Мо = Мо n х 50 = 44 640 х 50 = 50 точки 
         Мо max       44 640  
 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София по 

показател Мо получава 50 точки. 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София по показател Мо получава 50 точки. 
 
2. М – Предложени безплатни минути месечно на разговорен канал за обаждания 

към всички национални фиксирани мрежи в страната – максимален брой точки – 50. 
Максимален брой минути, които Възложителят ще оцени – 150 минути. 

 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София е 

предложил 150 мин. 
 

Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София е предложил 44 640 мин. 
 

Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София по 
показател Мо получава 50 точки. 
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Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София по показател Мо получава 50 точки. 
 

Оценка на брой безплатни минути: 
Ом = Мо + М 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София по 

показател Ом получава 100 точки. 
 
Ом = 50 + 50 = 100 точки. 
 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София по показател Ом получава 100 точки. 
 
Ом = 50 + 50 = 100 точки. 
 
ІІІ. Оценка на технически показатели – От – процент на неуспешни повиквания за 

национални повиквания във фиксираната мрежа – 100 точки. 
 
От = 100 х Т min, където Т min – най-нисък деклариран осреднен процент, Тn -   

Тn     деклариран осреднен процент на n – тия участник 
 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София е 

предложил 0.90 %. 
 
От = 100 х Т min = 100 х 0.039 = 4.30 точки 

Тn              0.90 
 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София е предложил 0.039%. 
 
От = 100 х Т min = 100 х 0.039 = 100 точки 

Тn               0.039 
 

Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София по 
показател От получава 4.33 точки. 

 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София по показател От получава 100 точки. 
 

• Комплексна оценка – КО1 по Обособена позиция 1: 
КО1 = Оц х 0.70 + Ом х 0.15 + От х 0.15 

 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София получава 

по Обособена позиция №1 комплексна оценка от 84.57 точки. 
 
КО1 = 98.46 х 0.70 + 100 х 0.15 + 4.33 х 0.15 = 68.92 + 15 + 0.65 = 84.57 точки 
 
Участник №1 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София получава по Обособена позиция №1 

комплексна оценка от 100 точки. 
КО1 = 100 х 0.70 + 100 х 0.15 + 100 х 0.15 = 70 + 15 + 15 = 100 точки 

 
Комисията пристъпи към оценка на допуснатите оферти по Обособена позиция 2, 

отговарящи на изисванията на възложителя, по критерия за възлагане “Икономически най-
изгодна оферта”: 
 КО2 = 80 % х К + 20 % х Т, където КО2 – комплексна оценка по позиция 2; К – 
ценови критерии, Т – технически критерии 

1. Ценови критерии – К = ТП1 х 25 % + ТП2 х 25 % + ТП3 х 25 % + ТП4 х 25 %, 
където ТП1 – тарифен план 1; ТП2 – тарифен план 2; ТП3 – тарифен план 3; ТП4 
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– тарифен план 4; 
2. Технически критерии – Т = Т1 + Т2 + Т3, където Т1 – брой базови станции; Т2 – 

процент неуспешни повиквания; Т3 – допълнителни услуги. 
 

І. Оценка за тарифен план 1: 
ТП1 = Ц1 + Ц2 + Ц3 + Ц4 + Ц5 + Ц6 
 
1. Ц1 – Месечна абонаментна такса – 25 точки. 
 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София е 

предложил 3.00 лв., без ДДС. 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София е предложил 3.54 лв., без ДДС. 
Съгласно методиката за оценка предложената месечна абонаментна такса до 4.00 лв., 

включително получава – 25 точки. 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София по 

показател Ц1 получава 25 точки. 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София по показател Ц1 получава 25 точки. 
 
2. Ц2 – Безплатни минути в групата на Възложителя – 15 точки. 
 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София е 

предложил 44 640 минути. 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София е предложил 44 640 минути. 
Съгласно методиката за оценка предложени 44 640 минути получават – 15 точки. 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София по 

показател Ц2 получава 15 точки. 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София по показател Ц2 получава 15 точки. 
 
3. Ц3 – Цена на минута разговор в мобилната мрежа на оператора – 20 точки. 
 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София е 

предложил 0.06 лв., без ДДС. 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София е предложил 0.15 лв., без ДДС 
Съгласно методиката за оценка предложената цена до 0.20 лв. без ДДС – получава 20 

точки. 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София по 

показател Ц3 получава 20 точки. 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София по показател Ц3 получава 20 точки. 
 
4. Ц4 – Средна цена на минута национален разговор към други мрежи в страната 

(извън собствената мобилна и извън групата) – 20 точки. 
 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София е 

предложил 0.23 лв., без ДДС. 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София е предложил 0.20 лв., без ДДС 
Съгласно методиката за оценка предложената цена до 0.25 лв. включително получава – 20 

точки. 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София по 

показател Ц4 получава 20 точки. 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София по показател Ц4 получава 20 точки. 

 
5. Ц5 – Брой безплатни национални минути (извън групата) – 15 точки. 
 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София е 
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предложил 50 минути. 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София е предложил 40 минути. 
Съгласно методиката за оценка предложени повече или равни на 40 минути получават 15 

точки. 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София по 

показател Ц5 получава 15 точки. 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София по показател Ц5 получава 15 точки. 
 
6. Ц6 – Брой безплатни кратки съобщения (SMS) в мрежата на оператора – 5 точки. 
 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София е 

предложил 200. 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София е предложил 50. 
Съгласно методиката за оценка предложени повече или равни на 50 SMS-а – получават 5 

точки. 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София по 

показател Ц6 получава 5 точки. 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София по показател Ц6 получава 5 точки. 
 

• Оценка за тарифен план 1 за участник №1 „Българска телекомуникационна 
компания“ ЕАД, гр. София: 
ТП1 = Ц1 + Ц2 + Ц3 + Ц4 + Ц5 + Ц6 = 25 + 15 + 20 + 20 + 15 + 5 = 100 точки. 
 
Оценка за тарифен план 1 за участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София: 
ТП1 = Ц1 + Ц2 + Ц3 + Ц4 + Ц5 + Ц6 = 25 + 15 + 20 + 20 + 15 + 5 = 100 точки. 
 
ІІ. Оценка за тарифен план 2: 
ТП2 = Ц1 + Ц2 + Ц3 + Ц4 + Ц5 + Ц6 
 
1. Ц1 – Месечна абонаментна такса – 25 точки. 
 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София е 

предложил 6.00 лв., без ДДС. 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София е предложил 5.93 лв., без ДДС. 
Съгласно методиката за оценка предложената месечна абонаментна такса до 6.00 лв., 

включително получава – 25 точки. 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София по 

показател Ц1 получава 25 точки. 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София по показател Ц1 получава 25 точки. 
 
2. Ц2 – Брой безплатни национални минути (извън групата) – 15 точки. 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София е 

предложил 200 минути. 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София е предложил 200 минути. 
Съгласно методиката за оценка предложени повече или равни на 200 минути получават – 

15 точки. 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София по 

показател Ц2 получава 15 точки. 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София по показател Ц2 получава 15 точки. 

 
3. Ц3 – Цена на минута разговор в мрежата на оператора (мобилна) – 30 точки. 
 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София е 

предложил 0.06 лв., без ДДС. 
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Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София е предложил 0.12 лв., без ДДС 
Съгласно методиката за оценка предложена цена до 0.14 лв., включително без ДДС – 

получава 30 точки. 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София по 

показател Ц3 получава 30 точки. 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София по показател Ц3 получава 30 точки. 
 
4. Ц4 – Средна цена на минута национален разговор към други мрежи в страната 

(извън собствената мобилна и извън групата) – 20 точки. 
 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София е 

предложил 0.20 лв., без ДДС. 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София е предложил 0.18 лв., без ДДС 
Съгласно методиката за оценка предложена цена до 0.20 лв. включително получава – 20 

точки. 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София по 

показател Ц4 получава 20 точки. 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София по показател Ц4 получава 20 точки. 
 
5. Ц5 – Цена на минута за входящи и изходящи разговори в роуминг за страни от ЕС 

– 5 точки. 
 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София е 

предложил 0.23 лв., без ДДС. 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София е предложил 0.21 лв., без ДДС. 
Съгласно методиката за оценка предложена средноаритметична стойност до 0.23 лв., 

включително без ДДС получава 5 точки. 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София по 

показател Ц5 получава 5 точки. 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София по показател Ц5 получава 5 точки. 
 
Ц6 – Брой безплатни кратки съобщения (SMS) в мрежата на оператора – 5 точки. 
 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София е 

предложил 200. 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София е предложил 100. 
Съгласно методиката за оценка предложени повече или равни на 100 SMS-и – получават 5 

точки. 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София по 

показател Ц6 получава 5 точки. 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София по показател Ц6 получава 5 точки. 
 
Оценка за тарифен план 2 за участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ 

ЕАД, гр. София: 
ТП2 = Ц1 + Ц2 + Ц3 + Ц4 + Ц5 + Ц6 = 25 + 15 + 30 + 20 + 5 + 5 = 100 точки. 
 
Оценка за тарифен план 2 за участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София: 
ТП2 = Ц1 + Ц2 + Ц3 + Ц4 + Ц5 + Ц6 = 25 + 15 + 30 + 20 + 5 + 5 = 100 точки. 
 
ІІІ. Оценка за тарифен план 3: 
ТП3 = Ц1 + Ц2 + Ц3 + Ц4 + Ц5 + Ц6 + Ц7 
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1. Ц1 – Месечна абонаментна такса – 25 точки. 
 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София е 

предложил 17.00 лв., без ДДС. 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София е предложил 16.93 лв., без ДДС. 
Съгласно методиката за оценка предложената месечна абонаментна такса до 17.00 лв., 

включително получава – 25 точки. 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София по 

показател Ц1 получава 25 точки. 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София по показател Ц1 получава 25 точки. 
 
2. Ц2 – Безплатни минути (извън групата на Възложителя) към всички национални 

мрежи – 15 точки. 
 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София е 

предложил 450 минути. 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София е предложил 450 минути. 
Съгласно методиката за оценка предложени повече или равни на 450 минути получават – 

15 точки. 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София по 

показател Ц2 получава 15 точки. 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София по показател Ц2 получава 15 точки. 
 
3. Ц3 – Цена на минута разговор в мрежата на оператора (мобилна) – 25 точки. 
 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София е 

предложил 0.06 лв., без ДДС. 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София е предложил 0.07 лв., без ДДС 
Съгласно методиката за оценка предложената цена до 0.08 лв., включително без ДДС – 

получава 25 точки. 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София по 

показател Ц3 получава 25 точки. 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София по показател Ц3 получава 25 точки. 
 
4. Ц4 – Средна цена на минута национален разговор към други мрежи в страната 

(извън собствената мобилна и извън групата) – 15 точки. 
 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София е 

предложил 0.14 лв., без ДДС. 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София е предложил 0.12 лв., без ДДС 
Съгласно методиката за оценка предложена цена до 0.14 лв. включително получава – 15 

точки. 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София по 

показател Ц4 получава 15 точки. 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София по показател Ц4 получава 15 точки. 
 
5. Ц5 – Цена на минута за входящи и изходящи разговори в роуминг за страни от ЕС 

– 5 точки. 
 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София е 

предложил 0.23 лв., без ДДС. 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София е предложил 0.21 лв., без ДДС. 
Съгласно методиката за оценка предложена средноаритметична стойност до 0.23 лв., 

включително без ДДС получава 5 точки. 
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Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София по 
показател Ц5 получава 5 точки. 

Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София по показател Ц5 получава 5 точки. 
 
6. Ц6 – Брой безплатни кратки съобщения (SMS) в мрежата на оператора – 5 точки. 
 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София е 

предложил 200. 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София е предложил 200. 
Съгласно методиката за оценка предложени повече или равни на 200 – получават 5 точки. 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София по 

показател Ц6 получава 5 точки. 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София по показател Ц6 получава 5 точки. 
 
7. Ц7 – Мобилен интернет – 10 точки. 
 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София е 

предложил 300 МВ. 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София е предложил 300 МВ. 
Съгласно методиката за оценка предложени повече или равни на 300 МВ – получават 5 

точки. 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София по 

показател Ц7 получава 5 точки. 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София по показател Ц7 получава 5 точки. 
 
Оценка за тарифен план 3 за участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ 

ЕАД, гр. София: 
ТП1 = Ц1 + Ц2 + Ц3 + Ц4 + Ц5 + Ц6 + Ц7 = 25 + 15 + 25 + 15 + 5 + 5 + 10 = 100 точки. 
 
Оценка за тарифен план 3 за участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София: 
ТП1 = Ц1 + Ц2 + Ц3 + Ц4 + Ц5 + Ц6 + Ц7 = 25 + 15 + 25 + 15 + 5 + 5 + 10 = 100 точки. 
 
ІV. Оценка за тарифен план 4: 
ТП3 = Ц1 + Ц2 + Ц3 + Ц4 + Ц5 + Ц6 + Ц7 
 
1. Ц1 – Месечна абонаментна такса – 25 точки. 
 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София е 

предложил 33.00 лв., без ДДС. 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София е предложил 31.47 лв., без ДДС. 
Съгласно методиката за оценка предложена месечна абонаментна такса до 33.00 лв., 

включително получава – 25 точки. 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София по 

показател Ц1 получава 25 точки. 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София по показател Ц1 получава 25 точки. 
 
2. Ц2 – Безплатни минути (извън групата на Възложителя) към всички национални 

мрежи – 15 точки. 
 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София е 

предложил 1000 минути. 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София е предложил 1000 минути. 
Съгласно методиката за оценка предложени повече или равни на 1000 минути получават – 

15 точки. 
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Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София по 
показател Ц2 получава 15 точки. 

Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София по показател Ц2 получава 15 точки. 
 
3. Ц3 – Цена на минута разговор в мрежата на оператора (мобилна) – 25 точки. 
 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София е 

предложил 0.06 лв., без ДДС. 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София е предложил 0.06 лв., без ДДС 
Съгласно методиката за оценка предложена цена до 0.06 лв., включително без ДДС – 

получава 25 точки. 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София по 

показател Ц3 получава 25 точки. 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София по показател Ц3 получава 25 точки. 
 
4. Ц4 – Средна цена на минута национален разговор към други мрежи в страната 

(извън собствената мобилна и извън групата) – 15 точки. 
 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София е 

предложил 0.10 лв., без ДДС. 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София е предложил 0.10 лв., без ДДС 
Съгласно методиката за оценка предложената цена до 0.12 лв. включително получава – 15 

точки. 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София по 

показател Ц4 получава 15 точки. 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София по показател Ц4 получава 15 точки. 
 
5. Ц5 – Цена на минута за входящи и изходящи разговори в роуминг за страни от ЕС 

– 5 точки. 
 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София е 

предложил 0.23 лв., без ДДС. 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София е предложил 0.21 лв., без ДДС. 
Съгласно методиката за оценка предложена средноаритметична стойност до 0.23 лв., 

включително без ДДС получава 5 точки. 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София по 

показател Ц5 получава 5 точки. 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София по показател Ц5 получава 5 точки. 
 
6. Ц6 – Брой безплатни кратки съобщения (SMS) в мрежата на оператора – 5 точки. 
 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София е 

предложил 400 броя. 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София е предложил 400 броя. 
Съгласно методиката за оценка предложени повече или равни на 400 SMS-и – получават 5 

точки. 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София по 

показател Ц6 получава 5 точки. 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София по показател Ц6 получава 5 точки. 
 
7. Ц7 – Мобилен интернет – 10 точки. 
 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София е 

предложил 512 МВ. 
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Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София е предложил 512 МВ. 
Съгласно методиката за оценка предложени повече или равни на 512 МВ – получават 5 

точки. 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София по 

показател Ц7 получава 5 точки. 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София по показател Ц7 получава 5 точки. 
 
Оценка за тарифен план 4 за участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ 

ЕАД, гр. София: 
ТП1 = Ц1 + Ц2 + Ц3 + Ц4 + Ц5 + Ц6 + Ц7 = 25 + 15 + 25 + 15 + 5 + 5 + 10 = 100 точки. 
 
Оценка за тарифен план 4 за участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София: 
ТП1 = Ц1 + Ц2 + Ц3 + Ц4 + Ц5 + Ц6 + Ц7 = 25 + 15 + 25 + 15 + 5 + 5 + 10 = 100 точки. 
 

• Оценка по показател Ценови критерии: 
К = ТП1 х 25 % + ТП2 х 25 % + ТП3 х 25 % + ТП4 х 25 % 
 

• Оценка по показател Ценови критерии за участник №1 „Българска 
телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София: 
К = 100 х 25 % + 100 х 25 % + 100 х 25 % + 100 х 25 % = 100 точки  
 

• Оценка по показател Ценови критерии за участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София: 
К = 100 х 25 % + 100 х 25 % + 100 х 25 % + 100 х 25 % = 100 точки  
 

• Оценка по показател Технически критерии: 
Т = Т1 + Т2 + Т3 
Т1 – брой базови станции – 30 точки  
Т1 = 30 х Т1n,  

  Т1 max 
където Т1 max – най-голяма стойност на параметъра, Т1 n – Стойността на параметъра от 

участника, чието предложение се разглежда 
 
Т2 – процент неуспешни повиквания за национални повиквания в мобилна мрежа – 

40 точки. 
 
Т2 = 40 х P min, където P min – най-ниският предложен процент,  
         Pn       Pn – предложният процент на n-тия участник. 
 
Т3 – допълнителни услуги – 30 точки. 
 

• Оценка по показател Т1 – брой базови станции: 
 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София е посочил 

1939 броя базови станции. 
Т1 = 30 х Т1n = 30 х 1939 = 30 х 0.68 = 20.4 точки 

  Т1 max  2 869 
 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София е посочил 2 869 броя базови станции. 
Т1 = 30 х Т1n = 30 х 2 869 = 30 х 1 = 30 точки 

  Т1 max 2 869 
 

Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София получава 
20.4 точки. 

Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София, гр. София получава 30 точки. 
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• Оценка по показател Т2 – процент на неуспешни повиквания за национални 
повиквания в мобилна мрежа: 
 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София е посочил 

2 %. 
Т2 = 40 х P min = 40 х 0.28 = 5.6 точки. 
         Pn              2  
 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София е посочил 0.28 %. 
Т2 = 40 х P min = 40 х 0.28 = 40 точки 

                 Pn               0.28 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София получава 

5.6 точки. 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София получава 40 точки. 
 

• Оценка по показател Т3 – допълнителни услуги: 
Участник №1 „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София получава 

30 точки. 
Участник №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София, получава 30 точки. 
 
Оценка по показател Технически критерии за участник №1 „Българска 

телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София: 
Т = Т1 + Т2 + Т3 = 20.4 + 5.6 + 30 = 56 точки. 
 
Оценка по показател Технически критерии за участник №1 „Мобилтел“ ЕАД, гр. 

София: 
Т = Т1 + Т2 + Т3 = 30 + 40 + 30 = 100 точки. 

 
Комплексна оценка по Обособена позиция 2: 
КО2 = 80% х К + 20 % х Т 
 
Комплексна оценка – КО2 по Обособена позиция 2 за участник №1 „Българска 

телекомуникационна компания“ ЕАД, гр. София: 
КО2 = 80 % х 100 + 20 % х 56 = 80 + 11.2 = 91.20 точки. 
Комплексна оценка – КО2 по Обособена позиция 2 за участник №1 „Мобилтел“ 

ЕАД, гр. София: 
КО2 = 80 % х 100 + 20 % х 100 = 80 + 20 = 100 точки. 

 
Предвид оценяването на офертите, допуснати до разглеждане и оценяване и получените 

комплексни оценки комисията единодушно прие: 
 

РЕШЕНИЕ №3 
 І. Класира участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет 
„Избор на лицензиран оператор за предоставяне на услуги чрез обществена фиксирана 
телефонна мрежа и чрез обществена мобилна мрежа за нуждите на Община Гоце Делчев по две 
обособени позиции: 1. Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и 
предоставяне на гласова телефонна услуга; 2. Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез 
обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално 
покритие“, идентификационен номер на поръчката: ГД/2014/ПП/У/23, за Обособена позиция 1, 
както следва: 

 1. На първо място участник с пореден №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София – с комплексна 
оценка 100 точки. 

2.На второ място участник с пореден №1 „Българска телекомуникационна компания“ 
ЕАД, гр. София – с комплексна оценка 84.57 точки. 
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 ІІ. Класира участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет 
„Избор на лицензиран оператор за предоставяне на услуги чрез обществена фиксирана 
телефонна мрежа и чрез обществена мобилна мрежа за нуждите на Община Гоце Делчев по две 
обособени позиции: 1. Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и 
предоставяне на гласова телефонна услуга; 2. Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез 
обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално 
покритие“, идентификационен номер на поръчката: ГД/2014/ПП/У/23, за Обособена позиция 2, 
както следва: 

1.На първо място участник с пореден №2 „Мобилтел“ ЕАД, гр. София – с комплексна 
оценка 100 точки. 

 2. На второ място участник с пореден №1 „Българска телекомуникационна компания“ 
ЕАД, гр. София – с комплексна оценка 91.20 точки. 
 

Комисията предлага на кмета на община Гоце Делчев да сключи договор за възлагане на 
обществена поръчка с предмет „Избор на лицензиран оператор за предоставяне на услуги чрез 
обществена фиксирана телефонна мрежа и чрез обществена мобилна мрежа за нуждите на 
Община Гоце Делчев по две обособени позиции: 1. Избор на оператор на обществена фиксирана 
телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга; 2. Предоставяне на 
далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по 
стандарт GSM с национално покритие“, идентификационен номер на поръчката: 
ГД/2014/ПП/У/23 с класираният на първо място по Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2, 
участник „Мобилтел“ ЕАД, гр. София, защото офертата му отговаря на изискванията, 
посочени от Възложителя в заповедта, публичната покана и техническото задание е предложил 
икономически най-изгодна оферта за изпълнение на поръчката.  

 
Настоящият протокол се състави и подписа в един екземпляр. 
Комисията приключи своята работа в 17,00 часа. 

 
Комисия: 
 
1. Богдан Боцев  - /п./_____________________ 
     
2. Марина Вълчева -  /п./_____________________ 
 
3. Мариана Устаилиева - /п./_____________________ 
           
 

 
 
          
 

 
 
 
 
 
 


