
 

 
 

 

 

П Р О Т О К О Л № 2 

на Комисията за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена 

поръчка с предмет „Избор на оператор за отпечатване и доставяне на ваучери за социални 

придобивки на служителите на БНР“ 

 

I. Заседанието на Комисията, назначена със Заповед № АВ-1437/21.11.2017 г. на 

Генералния директор на БНР се проведе на 22.11.2017 г. от 11:00 часа в програмно-

редакционната сграда на БНР. 

 

II. Комисията заседава в състав: 

Председател: Галя Каракачанова – ръководител отдел „Бюджет“ 

Членове: 1. Силвия Бояджиева – счетоводител в отдел „Счетоводство”; 

       2. Мина Павлова – юрисконсулт в дирекция „Правна и ЧР“. 

 

III. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на 

участниците, по реда на получаване на офертите, както следва: 

 

1. Предложение на участника „Содексо Пасс България“ ЕООД 

Срок за изпълнение до 3 (три) календарни дни от датата на получаване на заявка за 

доставка на ваучери. 

 

Участникът е представил техническо предложение, съдържащо документи, съобразно 

техническата спецификация, част от документацията за участие в процедурата. Декларирал 

е, че ще изпълни поръчката в пълно съответствие с условията, поставени от възложителя в 

техническата спецификация, както и със законовите изисквания за доставка на ваучери. 

Приложил е списък-декларация на търговските обекти, с които има сключени валидни 

договори за обслужване и които приемат отпечатаните от него ваучери, покриващ 

изискването на възложителя за минимум от 100 (сто) търговски обекта на територията на град 

София и по 5 (пет) търговски обекта на територията на всеки един от областните градове на 

страната. Представил е декларация за конфиденциалност по отношение на представения 

списък с обектите, които приемат отпечатаните от него ваучери, с изключение на броя на 

обектите, който подлежи на оценка.   

 

Като взе предвид горното, комисията взе следното решение: 

Допуска участника „Содексо Пасс България“ ЕООД до оценяване на техническото 

предложение. 

 



 

 
 

 

Мотиви: 

Техническото предложение е изготвено съобразно техническата спецификация, част 

от документацията за участие в процедурата и отговаря на предварително обявените 

изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката. 

 

ІV. Комисията пристъпи към оценяване на офертата на допуснатия участник 

съобразно избрания от възложителя критерий „Оптимално съотношение качество/цена“, 

съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП, както следва: 

 

Показател П1 – „Брой търговски обекти на територията на страната, в които се 

приемат ваучерите“: 

П1 = П1съотв./П1мах х 100 = 10155/10155 х 100 = 100 точки 

Решението за оценяване е взето единодушно. 

 

Показател П2 – „Срок за изпълнение“: 

П2 = П2мин./П2участник х 100 = 3/3 х 100 = 100 точки 

Решението за оценяване е взето единодушно. 

 

V. След разглеждане и оценяване на техническото предложение, комисията взе 

следното решение: Председателят на комисията да изготви съобщение за датата и часа на 

отваряне на ценовите предложения на допуснатия участник. Отварянето да стане в срок от 

два работни дни след публикуване на съобщението на профила на купувача в програмно-

редакционната сграда на БНР, като часът на отваряне бъде определен от председателя на 

комисията. 

Решението е взето единодушно. 

 

VI. С тези действия приключи заседанието на комисията. 

 

Протоколът е съставен и подписан на 22.11.2017 г. 

 

Комисия: 

Галя Каракачанова:     (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

 

Силвия Бояджиева:    (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

 

Мина Павлова:     (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 



 

 
 

 

 

 


