
П Р О Т О К О Л   № 1 
 

I. На 06.10.2017г. в гр. София, в административната сграда на Централно управление на 

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), ет. 1, стая № 102, в 

11:00 ч., комисия, назначена със Заповед № РД-09-100/05.10.2017г. на Председателя на ДА ДРВВЗ, 

в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радослав Божков – директор на Дирекция ,,Обществени поръчки, продажби и 

информационно осигуряване” –  правоспособен юрист, 
 

и 
 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Цветелина Андонова – главен експерт отдел „Маркетинг, обществени поръчки и 

продажби” към дирекция ,,Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване”; 

2. Елисавета Кръстева – главен експерт в отдел „Комуникационно-информационна система 

за управление”, към Дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване”; 

3. Милада Георгиева – главен експерт в отдел „Финансови дейности” към дирекция 

„Финансово-стопански дейности и управление на собствеността”;  

4. Цветелина Стефанова – старши експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки и 

продажби” към Дирекция ,,Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване” – 

правоспособен юрист; 

 

започна своята работа по разглеждане и оценяване на получените оферти за участие в 

процедура „публично състезание“ за възлагане обществена поръчка, с предмет: „Предоставяне на 

електронни съобщителни услуги чрез мобилна мрежа за нуждите на Държавна агенция 

„Държавен резерв и военновременни запаси”, открита с Решение № 3883/12.09.2017г. на 

Председателя ДА ДРВВЗ. 

 

Председателят на комисията откри заседанието, като запозна присъстващите със списъка на 
постъпилите в регламентирания срок (до 17:30 ч. на 03.10.2017г.) оферти, в деловодството на ДА 

ДРВВЗ, съгласно който получените оферти за участие са следните: 

1. Оферта с вх. № 4272/03.10.2017г. от „Теленор България” ЕАД – постъпила в 14:14ч.; 

2. Оферта с вх. № 4276/03.10.2017г. от „Мобилтел” ЕАД – постъпила в 15:57ч.; 

3. Оферта с вх. № 4278/03.10.2017г. от „Българска телекомуникационна компания” ЕАД – 

постъпила в 16:44ч. 

 

След като се установи, че комисията е в пълен състав, на основание чл. 51, ал. 8 от Правилника 
за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), всички членове попълниха декларация 

за съответствие на обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и за спазване на изискванията по чл. 51, 

ал. 13 от ППЗОП. На заседанието присъстваха представители на участниците, както следва: 

– Биляна Илиева Радева, с представено пълномощно  –  „Теленор България” ЕАД; 

– Радостина  Валентинова Миленова, с представено пълномощно – „Мобилтел” ЕАД;  

– Анелия Методиева Бачева, с представено пълномощно – „Българска телекомуникационна 

компания” ЕАД. 

II. Съобразно изискванията на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията отвори офертите на 

участниците по реда на тяхното постъпване, както следва: 

 

1. Първа беше отворена офертата на „Теленор България” ЕАД 

Комисията констатира, че участникът „Теленор България” ЕАД е представил офертата си в 

запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, в съответствие с чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и 

с изискванията на възложителя. След отварянето на представената оферта председателят на 

комисията оповести нейното съдържание и провери за наличието на отделен запечатан плик с 
надпис „Предлагани ценови параметри“. 
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На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията и представителят на 

„Мобилтел” ЕАД – Радостина Миленова, подписаха техническото предложение и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри” на участника. 

 

2. Втора беше отворена офертата на „Мобилтел” ЕАД 

Комисията констатира, че „Мобилтел” ЕАД е представил офертата си в запечатана 

непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, в съответствие с чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и с 
изискванията на възложителя. След отварянето на представената оферта председателят на 
комисията оповести нейното съдържание и провери за наличието на отделен запечатан плик с 
надпис „Предлагани ценови параметри“. 

На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията и управителят на 

„Българска телекомуникационна компания” ЕАД – Анелия Бачева, подписаха техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на участника. 

 

3. Трета беше отворена офертата на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД 

Комисията констатира, че участникът „Българска телекомуникационна компания” ЕАД е 

представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, в съответствие с 

чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и с изискванията на възложителя. След отварянето на представената оферта 

председателят на комисията оповести нейното съдържание и провери за наличието на отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията и представителят на 

„Теленор България” ЕАД – Биляна Радева, подписаха техническото предложение и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри” на участника. 

 

След извършване на описаните действия и съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, приключи 

публичната част от заседанието на комисията. 

 

III. Комисията продължи своята работа в закрито заседание, като разгледа детайлно 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя, като констатира следното: 

 

1. Участникът „Теленор България” ЕАД е търговско дружество, вписано в Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 130460283.  

В хода на своята проверка комисията констатира, че в съответствие с изискванията на 
възложителя участникът е декларирал липсата на основанията за отстраняване (обстоятелствата по 

раздел III, т. 2 – Изисквания към участниците в процедурата за лично състояние и основания за 

отстраняване, от Реда и условията за провеждане на процедурата) и съответствието с 

критериите за подбор, съгласно раздел IV –  Критерии за подбор, от Реда и условията за 

провеждане на процедурата, чрез представяне на Единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП), съгласно Образец № 2 от документацията за участие.  

 

След извършената проверка комисията установи следната непълнота на информацията в 

представения ЕЕДОП: 

1.1. В част III, буква „Г”: Други основания за изключване, които може да бъдат 

предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на 

държава членка” от ЕЕДОП, участникът не е спазил изискването на възложителя да се 

изброят изчерпателно липсата/наличието на посочените основания за отстраняване и срещу всяко 

едно от тях да се отбележат „НЕ”/„ДА” в полето за отговор; 

1.2. В част II „Информация за икономическия оператор “, буква А: „Информация за 

икономическия оператор“ от ЕЕДОП – участникът е посочил под каква правно-организационна 
форма осъществява своята дейност, а именно еднолично акционерно дружество (ЕАД) с 

едностепенна система на управление, като съгласно чл. 244, ал. 1 от Търговския закон дружеството 

се управлява и представлява от Съвет на директорите. 
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Съгласно чл. 54, ал. 2 от ЗОП обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП относно 

личното състояние на участника се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на 

управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол 

при вземането на решения от тези органи. В тази връзка и на основание чл. 40, ал. 2, т. 4  и т. 8 от 
ППЗОП, както и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон,  представения от участника ЕЕДОП следва да 

бъде подписан от следните групи лица:  

•  представляващия участника – Оле Шулстъд; 

•  всички членове на Съвета на директорите на участника – Вергард Торесен, Анне Флагщат, 

Йоханне Хансен, Александра Райх; 

•  лицата, упражняващи прокура – Бранко Баич, Петър Мудринич, Брадли Библоу, Владимир 

Радойчич, Воислав Йованович, Саша Филипович, Петър Ного, Сиед Шах. 

В случай че е налице различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, 

информацията се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко или някое от горецитираните лица. 

 

С оглед горното, на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията реши: предоставя на 

„Теленор България” ЕАД    срок от 5 (пет) работни дни от получаването на настоящия протокол за 

отстраняване на допуснатите непълноти на информацията по отношение на представения ЕЕДОП, 

като участникът следва да представи нов ЕЕДОП, който да съдържа попълнената информация от 
първоначално представения с офертата ЕЕДОП, допълнена със следно:  

– в част III, буква „Г”: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени 

в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка” 

от ЕЕДОП – участникът да изброи изчерпателно обстоятелствата по раздел III, т. 1.3., т. 2.7. и т. 

2.8. от Реда и условията за провеждане на процедурата и срещу всяко едно от тях да отбележат 

„НЕ”/„ДА” в полето за отговор; 

Новопредставеният от участника ЕЕДОП следва да бъде подписан от всички горепосочени 

лицата, в съответствие изискването на чл. 54, ал. 2 от ЗОП.  

 

2. Участникът „Мобилтел” ЕАД е търговско дружество, вписано в Търговския регистър към 

Агенцията по вписванията под ЕИК 131468980. 

В хода на своята проверка комисията констатира, че в съответствие с изискванията на 
възложителя участникът е декларирал липсата на основанията за отстраняване (обстоятелствата по 

раздел III, т. 2 – Изисквания към участниците в процедурата за лично състояние и основания за 

отстраняване, от Реда и условията за провеждане на процедурата ) и съответствието с 

критериите за подбор, съгласно раздел IV –  Критерии за подбор, от Реда и условията за 

провеждане на процедурата, чрез представяне на Единен европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП), съгласно Образец № 2 от документацията за участие. 

 

След извършената проверка комисията не установи липси, непълноти или несъответствие на 

информацията в представения ЕЕДОП, поради което единодушно реши: допуска „Мобилтел” 

ЕАД до по-нататъшно участие в процедурата. 

 

3. Участникът „Българска телекомуникационна компания” ЕАД е търговско дружество, 

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 831642181. 

В хода на своята проверка комисията констатира, че в съответствие с изискванията на възложителя 

участникът е декларирал липсата на основанията за отстраняване (обстоятелствата по раздел III, т. 

2 – Изисквания към участниците в процедурата за лично състояние, от Реда и условията за 

провеждане на процедурата) и основания за отстраняване и съответствието с критериите за 

подбор, съгласно раздел IV  –  Критерии за подбор, от Реда и условията за провеждане на 

процедурата, чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), 

съгласно Образец № 2 от документацията за участие. 

 

След извършената проверка комисията не установи липси, непълноти или несъответствие на 

информацията в представения ЕЕДОП, поради което единодушно реши: допуска „Българска 
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телекомуникационна компания” ЕАД до по-нататъшно участие в процедурата. 

 

Въз основа на тези констатации, комисията взе следното решение: 

 

1. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, предоставя на „Теленор България” ЕАД    срок от 5 

(пет) работни дни от получаването на настоящия протокол за отстраняване на допуснатите 

непълноти на информацията по отношение на представения ЕЕДОП, като участникът следва да 

представи нов ЕЕДОП, който да съдържа попълнената информация от първоначално представения 

с офертата ЕЕДОП, допълнена със следно:  

– в част III, буква „Г”: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени 

в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка” 

от ЕЕДОП – участникът да изброи изчерпателно обстоятелствата по раздел III, т. 1.3., т. 2.7. и т. 

2.8. от Реда и условията за провеждане на процедурата и срещу всяко едно от тях да отбележат 

„НЕ”/„ДА” в полето за отговор; 

Новопредставеният от участника ЕЕДОП следва да бъде подписан в съответствие 

изискването на чл. 54, ал. 2 от ЗОП.  

 

2. Комисията да продължи своята работа след изтичане на срока по т. 1. 

 

Съгласно чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, копие на настоящия протокол да се изпрати до участниците 
в процедурата, като в същия ден се публикува в електронната преписка на поръчката, в Профила на 

купувача. 

На основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, Комисията състави и подписа Протокол № 1, състоящ 

се от 4 (четири) страници. 

 

 

 

                                                                                                               Председател: ………П…………. 

/ Радослав Божков / 

 

              

 Членове:  ………П…………. 

/ Цветелина Андонова /  
 

………П………….. 

/ Елисавета Кръстева / 

 

………П…………. 

/ Милада Георгиева /  

 

………П…………. 

         / Цветелина Стефанова /   


