
 

 

 

П Р О Т О К О Л № 1 

 

От заседанието на Комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Софтуерна поддръжка и развитие на технологични системи 

„ДАЛЕТ“ в Българското национално радио“ 

 

1. Заседанието на Комисията, назначена със Заповед № ОП-01-69/19.03.2019 г. на 

Икономическия директор на БНР се проведе на 19.03.2019 г. от 10:00 часа в програмно-

редакционната сграда на БНР. 

 

2. Комисията заседава в състав: 

Председател: Андрей Петренко - ръководител отдел „Информационни технологии“; 

Членове: 1. Мария Ангелова – счетоводител в отдел „Счетоводство“; 

 2. Цветелина Цачева – ръководител отдел „Обществени поръчки“ 

               

3. Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и протокола 

по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

 

4. В предварително обявения срок са постъпили оферти за участие в открита процедура от 

следните участници: 

1.  „Дигисфера“ ЕООД, вх. № ОП-02-19/18.03.2019 г. 10:30 ч. 

 

5. След обявяване на протокола, председателят и членовете на комисията подписаха 

декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

 

Комисията пристъпи към работа, съобразно разпоредбите на Закона за обществените 

поръчки и Правилника за неговото прилагане. 

 

6. На заседанието на комисията присъства представител на участника „Дигисфера“ ЕООД, 

Недялко Димитров Милев – управител.  

  

7. Комисията пристъпи към отваряне на запечатаната непрозрачна опаковка с офертата на 

участника: 

 

Оферта на участника „Дигисфера“ ЕООД 

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена 

цялост. След отваряне на опаковката с офертата на участника, комисията оповести нейното 

съдържание, както следва: опис на представените документи; ЕЕДОП представен на хартиен и 

електронен носител – CD, декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпиране 

на пари, техническо предложение, декларация за приемане клаузите на проекта на договор; 

декларация за срока на валидност на офертата; писмо удостоверяващо, че дружеството притежава 

изключителни права и правата да разработва и осигурява софтуерна поддръжка на софтуерната 

платформа Далет; Споразумение за поддръжка на софтуер Далет. 
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Комисията установи наличие на отделен запечатан плик с ненарушена цялост с надпис 

„Предлагани ценови параметри“.  

На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, членовете на комисията подписаха техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

С тези действия приключи публичната част от заседанието на комисията. 

 

8. Комисията продължи своята работа в закрито заседание и пристъпи към проверка на 

представените от участниците документи за съответствие с изискванията към личното състояние 

и критериите за подбор, поставени от възложителя, при което установи следното: 

 

Участникът „Дигисфера“ ЕООД е представил следните документи по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП: 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на електронен носител 

– компактдиск. 

Комисията извърши служебна проверка в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията, при което установи, че дружеството се управлява от Недялко Димитров Милев – 

управител. 

Във връзка с декларираното от участника, при извършване на проверка, комисията 

установи следното: 

В подписаният ЕЕДОП, се декларира липсата на основанията за отстраняване по чл. 54, 

ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, както и липсата на 

специфични основания за отстраняване съгласно националното законодателство. 

Участникът декларира, че притежава образователна и професионална квалификация за 

изпълнение на поръчката и е завършил обучения от производителя на системата Далет, а именно: 

Advanced Dalet Plus Technical Seminar - 26-29.09.2005 – Бир Шева, Израел; Dalet News Suite 

Seminar - 25-28.02.2008; Офис на Далет, Левалоа Пере, Франция; Dalet Galaxy Intermediate, 

Administrator Training - 30.01 - 03.02.2017 - Париж, Франция. 

 

Предвид горното, комисията установи, че участникът е доказал съответствието си с 

поставените от възложителя критерии за подбор, поради което взе следното решение: 

Допуска участника „Дигисфера“ ЕООД до следващия етап на процедурата – разглеждане 

на техническото предложение. 

Решението е взето единодушно. 

 

Протоколът е съставен на 21.03.2019 г. 

 

Комисия: 

 

Андрей Петренко  (п.) заличен на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД 

 

Мария Ангелова  (п.) заличен на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД 

 

Цветелина Цачева:    (п.) заличен на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД 


