
 

 

ОДОБРЯВАМ: 

МИНЧО ЦВЕТКОВ   
ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД ГВА 
/ П.П/ 

ПРОТОКОЛ  
 

от заседание на комисия определена със заповед № 45-01-370/16.10.14 г на главния 
директор на ГД ГВА 

На 30.10.2014 г. на основание чл.101г от Закона за обществените поръчки във връзка с 
отваряне, оценка и класиране на оферти за сключване на договор с предмет „ Избор 
на оператор за предоставяне на обществена електронна съобщителна услуга чрез 
обществена електронна наземна мобилна мрежа по стандарта GSM и UMTS с 
национално покритие и допълнителни услуги, свързани с тази дейност за нуждите на 
Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация““, започна работа 
назначената комисия, определена със Заповед № 45-01-370/16.10.14 г на главния 
директор на ГД ГВА в състав: 
Председател: Людмил Манасиев – директор на дирекция „ЛАСАНО“ 
и членове: 
Димитър Тарлев – директор на дирекция „АПОФСД“ 
Ралица Пеева – началник на отдел „Правен“ 
Надка Кръстева – инспектор в отдел „АНО“ 
и секретар : Ана Ангелова – мл.експерт 
и резервен член: Велизара Одажиева – мл.експерт в отдел „ИР“, определена със 
заповед № 45-01-422/19.11.14 г на главния директор на ГД ГВА  
Комисията определена със заповед № 45-01-370/16.10.14 г на главния директор на ГД 
ГВА започна работа на 30.10.2014 г. в 11.00 часа в пълен състав. На 29.10.2014 г. са 
получени три предложения: 

1. Теленор България ЕАД в 15.23 ч.  
2. Мобилтел ЕАД в 15.41 ч. 
3. БТК ЕАД в 16.35 ч 

 На заседаниета присъстваха следните представители на участниците: 
1. Ирена Петкова Милошева – представител на „БТК“ ЕАД с представено пълномощно от 

27.10.2014 г., издадено от старши мениджър Стратегически клиенти г-жа Добромира 
Маринчева (приложено към настоящия протокол). 

      2. Нейка Димитрова Кьосова – представител на „Мобилтел“ ЕАД с представено 
пълномощно от 22.10.2014 г. издадено от г-жа Зорница Бъчварова (приложено към 
настоящия протокол). 
      3. Кирил Михайлов Михайлов – представител на „Теленор“ ЕАД с представено 
пълномощно от 01.07.2014 г. ( приложено към настоящия протокол). 
 Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване. 

1. Теленор България ЕАД 
      Представени документи по публичната покана  

- Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от 
участника; 

- Удостоверение за актуално състояние на Теленор България ЕАД – заверено копие; 
- Удостоверение за промяна на Теленор България ЕАД – заверено копие; 
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- Административни сведения на Теленор България ЕАД; 
- Нотариално заверено пълномощно на представляващия Теленор България ЕАД в 

процедурата – 2бр.; 
- Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен 

спектър за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна 
мрежа – GSM, № 01396/08.04.2009 г. – заверено копие; 

- Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен 
спектър за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна 
мрежа – UMTS, № 01397/08.04.2009 г. – заверено копие; 

- Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – намера, за 
осъществяване на обществени електронни съобщения чрез обществена електронна 
мрежа, спредставен индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен 
спектър и представяне на обществена телефонна услуга и всички услуги, включени в 
стандарта GSM и/или UMTS № 01399/08.04.2009 г. – заверено копие; 

- Декларация за срок на валидност на офертата; 
- Декларация за срок на изпълнение на поръчката; 
- Техническо предложение на Теленор България ЕАД; 
- Ценово предложение на Теленор България ЕАД; 
- Презентация на уеб базирано приложение за мониторинг и управление на мобилните 

услуги на Възложителя; 
- Подписан и подпечатан проект на договор – 1 екземпляр; 
- „Общи условия на Теленор България ЕАД (предишно наименование „Космо България 

Мобайл“ ЕАД) за взаимоотношения с потребителите на мобилни телефонни услуги“ – 
копие, заверено от кандидата с подпис и печат; 

Техническото и ценово предложение е подписано от всички членове на комисията и от 
представителя на „Мобилтел“ ЕАД. 

2. Мобилтел ЕАД 
Представени документи по публичната покана: 

- Списък на документите, съдържащи се в офертата – оригинал; 
- Административни сведения на Мобилтел ЕАД; 
- Декларация за регистрация по закона за Търговския регистър – оригинал; 
- Удостоверение за актуално състояние на Мобилтел ЕАД – заверено копие; 
- Разрешение № 01395/08.04.2009 г. за ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс – номера, за осъществяване  на обществени електронни 
съобщения чрез обществена електронна мрежа, с представен индивидуално 
определен честотен ресурс – радиочестотен спектър и представяне на обществена 
телефонна услуга и всички услуги включени в стандарта GSM и/или UMTS и 
Изменение № 01395-11/03.04.2014 г. – заверено копие; 

- Декларация за срок на валидност на офертата; 
- Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП; 
- Декларация за приемане на условията в проекто – договора; 
- Проект на договор – парафиран на всяка страница; 
- Пълномощно за представителство – 2 бр. – оригинал и заверено копие; 
- Техническо предложение за изпълнение на поръчката; 
- Ценово предложение за изпълнение на поръчката; 
- Приложение 1 към ценовото предложение; 
- Приложение 2 към ценово предложение – мобилен интернет чрез data SIM; 
- Декларация за наличие на уеб базирано предложение за мониторинг и управление 

на мобилните услуги на Възложителя; 
- Подробно описание на уеб базирано приложение за мониторинг и управление на 

мобилните услуги на Възложителя 
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Техническото и ценовото предложение е подписано от всички членове на комисията и от 
представителя на „Теленор България“ ЕАД. 
3. Българска телекомуникационна компания ЕАД 
Представени документи по публичната покана: 

- Списък на документите, съдържащи се в офертата – оригинал; 
- Административни сведения – оригинал; 
- Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; 
- Удостоверение за регистрация съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър – 

заверено копие; 
- Пълномощно на разписващия офертата; 
- Декларация за срок на валидност на офертата – оригинал; 
- Проект на договор – заверено копие; 
- Техническо предложение за изпълнение на поръчката – оригинал; 
- Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс-

радиочестотен спектър за осъществяване на обществени електронни съобщения 
чрез мобилна наземна мрежа – GSM, издадено от Комисията за регулиране на 
съобщенията с номер 01388/08.04.2009 г. – заверено копие; 

- Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър за осъществяване на обществени електронни съобщения 
чрез мобилна наземна мрежа – UMTS, издадено от Комисията за регулиране на 
съобщенията с номер 01389/08.04.2009 г. – заверено копие; 

- Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс8 – номера, 
за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез обществена 
електронна съобщителна мрежа, с представен индивидуално определен ограничен 
ресурс – радиочестотен спектър и представяне на обществена телефонна услуга и 
всички услуги, включени в стандарта GSM и/или UMTS, издадено от Комисията за 
регулиране на съобщенията с номер 01391/08.04.2009 г. – заверено копие; 

- Заявление по чл. 33, ал.4 от ЗОП – оригинал; 
- Ценово предложение – оригинал; 
- Представяне на електронни съобщителни услуги чрез мобилна наземна мрежа по 

стандарт GSM/UMTS при преференциални условия на служител на Възложителя, 
като ползватели извън корпоративната група – Приложение № 1 - оригинал 

      Плик с предлагана цена и техническо предложение 
Ценовото предложение е подписано от всички членове на комисията и от 
представителя на „Мобилтел“ ЕАД. 

 След приключване на публичното отваряне на офертите комисията продължи своята работа 
на закрито заседание. Комисията по заповед № 45-01-370/16.10.14 г и № 45-01-422/19.11.14 г на 
главния директор на ГД ГВА установи, че всички постъпили оферти  са представени, съгласно 
разпоредбите на Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя и не е 
необходимо да бъде изисквана допълнителна информация. С оглед на гореизложеното и на база 
на определения критерии „ икономически най-изгодна оферта“, комисията пристъпи към 
оценяване на офертите на тримата участници както следва: 

1. Теленор България ЕАД – с комплексна оценка К=100 т. 
2. Българска телекомуникационна компания ЕАД – с комплексна оценка К=98 т. 
3. Мобилтел ЕАД – с комплексна оценка – К=96 т. 

С оглед на гореизложеното комисията предлага на Възложителя, във връзка с 
проведена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по 
реда на чл.14, ал.4 от Закона за обществените поръчки с предмет „ Избор на оператор 
за предоставяне на обществена електронна съобщителна услуга чрез обществена 
електронна наземна мобилна мрежа по стандарта GSM и UMTS с национално 
покритие и допълнителни услуги, свързани с тази дейност за нуждите на Главна 
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дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация““ да сключи договор с 
Теленор  България ЕАД. 
Работата на комисията приключи на 20.11.2014 г. 
 

Приложение:      
1. Заповед № 45-01-370/16.10.14 г и № 45-01-422/19.11.14 г на главния директор 

на ГД ГВА 
2. Декларации по чл.35 от Закона за обществените поръчки  

3. Регистър на фирмите подали документи за участие в обществена поръчка чрез 
публична покана по реда на чл.14, ал.4 от Закона за обществените поръчки с 
предмет „Избор на оператор за предоставяне на обществена електронна 
съобщителна услуга чрез обществена електронна наземна мобилна мрежа по 
стандарта GSM и UMTS с национално покритие и допълнителни услуги, 
свързани с тази дейност за нуждите на Главна дирекция „Гражданска 
въздухоплавателна администрация““ 

4. Пълномощни – 3 броя 

 
 

КОМИСИЯ:         
 
Председател: 
      
Людмил Манасиев  /П.П./ 
     
Членове:       
         
Димитър Тарлев /П.П./        
 
Ралица Пеева /П.П./ 
 
Надка Кръстева /П.П./ 
 
Велизара Одажиева /П.П./ 
 
Анна Ангелова /П.П./ 
  


