
ПР1-254/ 12.05.2015 г.  
 
ДО  
КОМИСИЯТА ЗА  
РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

 
 

ДОКЛАД 
от Мария Попиванова- Китанова,  

началник отдел „Регулиране на електронните съобщения”,  
дирекция „Пазарно регулиране” и председател на работна група по заповед 

№ РД-07-102/14.04.2015 г. на Председателя на КРС 
 

Относно: Избор на изпълнител от проведена открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проверка за прилагането 
на одобрената от Комисия за регулиране на съобщенията система за 
определяне на разходите на „Българска телекомуникационна компания” 
ЕАД за 2012 и 2013 финансови години” 

  
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС, 

 
На основание чл. 34, ал. 1 от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП) и във връзка с откритата с Решение № 88/19.02.2015 г. на Комисията 
за регулиране на съобщенията (КРС) процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Проверка за прилагането на одобрената от 
Комисия за регулиране на съобщенията система за определяне на 
разходите на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД за 2012 и 
2013 финансови години”, със Заповед № РД-07-102/14.04.2015 г. на 
Председателя на КРС беше сформирана комисия със задача да отвори, 
разгледа, оцени и класира получените оферти от участници в процедурата 
за възлагане на обществената поръчка. 

Данните от регистъра на фирмите, подали оферти за участие в 
процедурата, сочат, че са подадени две оферти, както следва:  

1.  „ЕР ЕС ЕМ БИ ЕКС” ООД; 

2.  „ДЕЛОЙТ ОДИТ” ООД. 

В изпълнение на заповед № РД-07-102/14.04.2015 г. работната група, 
извърши следното: 

Съгласно разпоредбата на чл. 68, ал. 4 от ЗОП, на 15.04.2015 г. бяха 
отворени подадените оферти по реда на тяхното постъпване. На 
проведеното открито заседание на комисията не присъстваха 
представители на участниците в процедурата. Членовете на работната 
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група се увериха в целостта на пликовете, с които са подадени офертите и 
в наличието на:  

Плик № 1, който беше отворен, като съдържанието му беше 
изчерпателно изброено от председателя на работната група; 

Плик № 2, който беше отворен, като върху всяка страница на 
техническите предложения на всеки от участниците бяха положени 
подписите на трима от членове на работната група; 

Плик № 3, който не беше отворен, но върху него бяха положени 
подписите на трима от членове на работната група.  

Впоследствие работната група извърши проверка за фактическото 
съответствие на Плик №1 „Документи за подбор” с предварително 
обявените от Възложителя условия, като изготви Протокол № 1.  

На заседание, проведено на 27.04.2015 г., комисията пристъпи към 
преглед на Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” на 
допуснатите участници по процедурата, а именно на:  

1. „ЕР ЕС ЕМ БИ ЕКС” ООД; 
2. „ДЕЛОЙТ ОДИТ” ООД. 
При прегледа на документите от плик № 2 комисията констатира, че 

е необходимо изискването на допълнителни разяснения по смисъла на чл. 
68, ал. 11 от ЗОП. С писмо изх. № 12-01-1670/30.04.2015 г. бе изискано 
допълнително писмено потвърждение от страна на  „ЕР ЕС ЕМ БИ ЕКС” 
ООД, че окончателните доклади, които ще бъдат предоставени в резултат 
на извършените дейности по обществената поръчка, ще съдържат цялата 
изискуема информация съгласно т. III „Технически изисквания към 
изпълнението на поръчката” от тръжната документация. На основание чл. 
36 „а”, бяха изготвени протоколи от работата на комисията, като  
Възложителя бе запознат с тях. В съответствие с поставения срок с писмо 
вх. № 12-01-1670/04.05.2015 г. „ЕР ЕС ЕМ БИ ЕКС” ООД представи 
изисканото писмено потвърждение.  

В съответствие с чл. 69 „а”, ал. 3, от ЗОП на 04.05.2015 г. на сайта на 
КРС в Профила на купувача бе публикувано съобщение, че на 08.05.2015 г.  
ще бъде пристъпено към отваряне и обявяване на ценовите оферти. 

На откритото заседание на комисията, проведено на 08.05.2015 г.   
присъстваха: 

 Стефан Стоянов – представител на „ЕР ЕС ЕМ БИ ЕКС” ООД; 
 Светослава Ряхова – представител на „ДЕЛОЙТ ОДИТ” ООД. 
На откритото заседание комисията, отвори и обяви ценовите оферти 

по реда на тяхното постъпване. Ценовите предложения са както следва: 
1. „ЕР ЕС ЕМ БИ ЕКС” ООД – 67 200 лв. без ДДС и  80 640 лв. с 

ДДС; 
2. „ДЕЛОЙТ ОДИТ” ООД – 56 000 лв. без ДДС и 67 200 лв. с ДДС. 

  Във връзка с горното, комисията предлага на Възложителя, на 
основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП, да определи за изпълнител по обществена 
поръчка с предмет „Проверка за прилагането на одобрената от Комисия за 
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регулиране на съобщенията система за определяне на разходите на 
„Българска телекомуникационна компания” ЕАД за 2012 и 2013 
финансови години” - „ДЕЛОЙТ ОДИТ” ООД, като участник предложил 
най-ниска цена.  

 

Работата на комисията приключи на 11.05.2015 г. в 11:00 часа. 

Приложения:  

1.  Заповед № РД-07-102/14.04.2015 г., на Председателя на КРС. 

2.  Декларации по чл. 35 от ЗОП от всички членове на комисията. 

3.  Приемо–предавателен протокол за предаване на подадените оферти. 

4.  Регистър за подадени оферти. 

5.  Присъствен лист на участниците в откритото заседание на комисията, 
заедно с представените пълномощни. 

6. Протокол № 3 от работата на комисията, назначена със Заповед № РД-07-
102/14.04.2015 г. 

7. Протокол № 4 работата на комисията, назначена със Заповед № РД-07-
102/14.04.2015 г. 

8.  Писма до участниците. 

9. Проект на решение 
  

Председател: 
 
 
............................(Мария Попиванова-Китанова) 
 
Членове: 
 
………………… (Мария Бончева)  
 
 
………………… (Силвена Райкова)  
 
 
………………….(Стела Лозанова) 
 
 
………………….(Велислав Велев) 
 
 
…………………(Иван Тодоров) 


