
 

 

 

П Р О Т О К О Л 

по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП 

от заседанието на Комисията за провеждане на публично състезание за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Осигуряване на информация за избирателна активност и 

резултати от избори по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Осигуряване на 

информация за избирателната активност и резултатите от изборите за членове на 

Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019 год.“, 

обособена позиция № 2 „Осигуряване на информация за избирателната активност и 

резултатите от изборите за общински съветници и кметове през 2019 година за 

територията на Република България“. 

 

1. Заседанието на комисията, назначена със Заповед № ОП-01-92/11.04.2019 г. на 

Икономическия директор на БНР се проведе на 11.04.2019 г. от 10:00 часа в програмно-

редакционната сграда на БНР. 

2. Комисията заседава в състав: 

Председател: Катя Лещанска – главен експерт в сектор „Мониторинг на програмите“; 

Членове: 1. Маргарит Димитров – ръководител сектор „Стопанска дейност“; 

 2. Милен Митев – директор на дирекция „Правна и ЧР“. 

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 публичното 

състезание от следните участници: 

1. „Алфа Рисърч“ ООД, вх. № ОП-02-29/10.04.2019 г. 

2. „Алфа Рисърч“ ООД, вх. № ОП-02-30/10.04.2019 г. 

3. „Галъп интернешънъл болкан“ ЕАД, вх. № ОП-02-31/10.04.2019 г. 

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 присъстваха представители на участниците: 

- Стефка Якимова Маркова, упълномощена от Боряна Иванова Димитрова, управител 

на „Алфа Рисърч“ ООД; 

- Светлин Винченцо Тачев, упълномощен от Първан Симеонов Първанов, 

изпълнителен директор на „Галъп интернешънъл болкан“ ЕАД. 

 

7. Комисията пристъпи към отваряне на запечатаните непрозрачни опаковки с 

офертите на участниците по реда на тяхното постъпване, както следва: 

1. Офертата на „Алфа Рисърч“ ООД 

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. Комисията 

оповести съдържанието на опаковката с офертата по обособена позиция № 1 на участника: 

опис на приложените документи, ЕЕДОП на електронен носител, декларация, че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 



 

 
 

 

 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл. 47, ал.3 от ЗОП; 

декларация по чл. 69, ал. 1 от ЗПКОНПИ, Техническо предложение, декларация за срока на 

валидност на офертата; списък на експертите, които ще участват в изпълнението на 

обществената поръчка; референция издадена от БНТ; доказателства за експертния екип на 

участника и 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“.  

На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, представителят на участника „Галъп 

интернешънъл болкан“ ЕАД подписа техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. 

 

2. Офертата на „Алфа Рисърч“ ООД  

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. Комисията 

оповести съдържанието на опаковката с офертата по обособена позиция № 2 на участника: 

опис на приложените документи, ЕЕДОП на електронен носител, декларация, че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл. 47, ал.3 от ЗОП; 

декларация по чл. 69, ал. 1 от ЗПКОНПИ, Техническо предложение, декларация за срока на 

валидност на офертата; списък на експертите, които ще участват в изпълнението на 

обществената поръчка; референция издадена от БНТ; доказателства за експертния екип на 

участника и 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“.  

На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, представителят на участника „Галъп 

интернешънъл болкан“ ЕАД подписа техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. 

 

3. Офертата на „Галъп интернешънъл болкан“ ЕАД 

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, в която 

комисията установи, че има два отделни запечатани плика за обособена позиция № 1 и 

обособена позиция № 2. Комисията оповести съдържанието на опаковката с офертата на 

участника по обособена позиция № 1: ЕЕДОП на електронен носител, пълномощно на 

представляващият участника, декларация, че при изготвяне на офертата са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд по чл. 47, ал.3 от ЗОП; декларация по чл. 69, ал. 1 от 

ЗПКОНПИ, Техническо предложение и отделен запечатан плик с ненарушена цялост с 

надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Комисията оповести съдържанието на опаковката с офертата на участника по 

обособена позиция № 2: ЕЕДОП на електронен носител, пълномощно на представляващият 

участника, декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд 

по чл. 47, ал.3 от ЗОП; декларация по чл. 69, ал. 1 от ЗПКОНПИ, Техническо предложение и 

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“.  

На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, представителят на участника „Алфа Рисърч“ 

ООД подписа 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 документи за съответствие с изискванията към личното състояние и 

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

 

1. Участникът „Алфа Рисърч“ ООД е представил следните документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП, по обособена позиция № 1: 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника на 

електронен носител; 

Комисията извърши служебна проверка в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията, при което установи, че дружеството се управлява от Боряна Димитрова 

Иванова и Геновева Никова Петрова в качеството им на управители. В еЕЕДОП е 

декларирана 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 през 

последните 3 (три) години, е изпълнил следните услуги: за извършване на проучване тип 

Екзит пол и паралелно преброяване в деня на изборите за народни представители на 26 март 

2017 г.; извършване на национално представително проучване сред гласоподавателите на 

изхода на избирателните секции с национално и регионално покритие; осигуряване на данни 

за избирателна активност и резултати от проведените избори, за период от 20.03.2017 г. до 

26.03.2017 г., с получатели „Нова Броудкастинг груп“ АД, Българска национална телевизия и 

Българско национално радио, на стойност 97 200 лв. и извършване на проучване тип Екзит 

пол и паралелно преброяване в деня на изборите за президент и национален референдум на 

06.11.2016 г, както и на балотажа на изборите за президент, проведен на 13.11.2016 г. 

Извършване на национално представително проучване сред гласоподавателите на изхода на 

избирателните секции с национално и регионално покритие, включително обхват на всички 

28 областни града в страната. Осигуряване на данни за избирателна активност и резултати от 

проведените избори, за период от 31.10.2016 г. до 13.11.2016 г., с получател Българското 

национално радио. Участникът декларира в еЕЕДОП, че разполага с персонал с определена 

професионална компетентност за изпълнение на поръчката в съответствие с изискването на 

възложителя. 

Предвид горното, комисията взе следното решение: допуска участника „Алфа 

Рисърч“ ООД, по обособена позиция № 1 до следващия етап на процедурата – разглеждане 

на техническото предложение. 

Решението е взето единодушно. 

 

2. Участникът „Алфа Рисърч“ ООД е представил следните документи по чл. 39, ал. 

2 от ППЗОП, по обособена позиция № 2: 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника на 

електронен носител; 



 

 
 

 

 

Комисията извърши служебна проверка в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията, при което установи, че дружеството се управлява от Боряна Димитрова 

Иванова и Геновева Никова Петрова в качеството им на управители. В еЕЕДОП е 

декларирана 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 през 

последните 3 (три) години, е изпълнил следните услуги: за извършване на проучване тип 

Екзит пол и паралелно преброяване в деня на изборите за народни представители на 26 март 

2017 г.; извършване на национално представително проучване сред гласоподавателите на 

изхода на избирателните секции с национално и регионално покритие; осигуряване на данни 

за избирателна активност и резултати от проведените избори, за период от 20.03.2017 г. до 

26.03.2017 г., с получатели „Нова Броудкастинг груп“ АД, Българска национална телевизия и 

Българско национално радио, на стойност 97 200 лв. и извършване на проучване тип Екзит 

пол и паралелно преброяване в деня на изборите за президент и национален референдум на 

06.11.2016 г, както и на балотажа на изборите за президент, проведен на 13.11.2016 г. 

Извършване на национално представително проучване сред гласоподавателите на изхода на 

избирателните секции с национално и регионално покритие, включително обхват на всички 

28 областни града в страната. Осигуряване на данни за избирателна активност и резултати от 

проведените избори, за период от 31.10.2016 г. до 13.11.2016 г., с получател Българското 

национално радио. Участникът декларира в еЕЕДОП, че разполага с персонал с определена 

професионална компетентност за изпълнение на поръчката в съответствие с изискването на 

възложителя. 

Предвид горното, комисията взе следното решение: допуска участника „Алфа 

Рисърч“ ООД, по обособена позиция № 2 до следващия етап на процедурата – разглеждане 

на техническото предложение. 

Решението е взето единодушно. 

 

3. Участникът „Галъп интернешънъл болкан“ ЕАД, е представил следните 

документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, по обособена позиция № 1: 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника на 

електронен носител; 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за Живко Петров 

Георгиев, на електронен носител; 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за Маргарита 

Руменова Донкова, на електронен носител; 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за Милкана 

Димитрова Николова, на електронен носител; 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за Светлин Винченцо 

Тачев, на електронен носител; 

Приложените в офертата 5 броя ЕЕДОП са пописани с квалифициран електронен 

подпис на Кънчо Марков Стойчев. 

Комисията извърши служебна проверка в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията, при което установи, че едноличен собственик на капитала е Кънчо Марков 

Стойчев, дружеството се управлява и представлява от съвет на директорите: Първан 

Симеонов Първанов, в качеството му на представител и членове на съвета на директорите 

Лилия Кънчева Стойчева и Ружа Андреева Райчева.  



 

 
 

 

 

В еЕЕДОП за „Галъп интернешънъл болкан“ ЕАД е декларирана 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 ще използва капацитета на трети 

лица, за да изпълни критериите за подбор. В Част II, раздел А от ЕЕДОП участникът не е 

посочил обособената позиция за която подава оферта. Участникът декларира, че през 

последните 3 (три) години, е изпълнил следните услуги: Извършване на изследване на 

общественото мнение за прогнозни резултати от Национален референдум 2016, проведен на 

06.11.2016 г. чрез инидивидуални анкети ("exitpoll") и паралелно преброяване ("estimation"), 

за период от 06.11.2016 г. до 06.11.2016 г., на стойност 30 000 лв., с получател Българска 

национална телевизия и „Нова Броудкастинг Груп“ АД и извършване на изследване на 

общественото мнение за прогнозни резултати от изборите на Народно събрание, проведени 

на 26.03.2017 г. чрез инидивидуални анкети ("exitpoll") и паралелно преброяване 

("estimation"), за период от 26.03.2017 г. до 26.03.2017 г., на стойност 20 000лв., с получател 

„Нова Броудкастинг Груп“ АД. 

С оглед на описаното, комисията установи, че участникът не е изпълнил изискванията 

на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 67, ал. 4 от ЗОП и чл. 40, ал. 1, т. 4 и чл. 

41, ал. 1 от ППЗОП, съгласно които трябва да представи ЕЕДОП от всеки от членовете на 

Съвета на директорите на дружеството, подписан с електронен подпис. Представените 5 броя 

ЕЕДОП от участника на компактдиск са подписани единствено от едноличния собственик на 

капитала, който не е в състава на Съвета на директорите. 

Предвид горното, комисията взе следното решение: 

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в срок от 5 (пет) работни дни от получаването 

на настоящия протокол, участникът „Галъп интернешънъл болкан“ ЕАД, по обособена 

позиция № 1 да представи нов ЕЕДОП в електронен вид по образец, утвърден от 

Европейската комисия, в който да посочи: в Част I, раздел Б от ЕЕДОП информация за 

представителите на участника; в Част II, раздел А от ЕЕДОП обособената позиция за която 

подава оферта. 

Съгласно чл. 41, ал. 1 от ППОЗП, когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече 

от едно и за тях няма различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 

7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в случай 

че подписващият разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства 

по отношение на останалите задължени лица. Когато е налице необходимост от защита на 

личните данни при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние на лицата 

по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 

7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП, подписан от съответното лице. 

Решението е взето единодушно. 

 

4. Участникът „Галъп интернешънъл болкан“ ЕАД, е представил следните 

документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, по обособена позиция № 2: 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника на 

електронен носител; 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за Живко Петров 

Георгиев, на електронен носител; 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за Маргарита 

Руменова Донкова, на електронен носител; 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136789316&dbId=0&refId=27240843
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136789316&dbId=0&refId=27240844
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136789316&dbId=0&refId=27240844
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136789316&dbId=0&refId=27240845
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136789316&dbId=0&refId=27240846
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136789316&dbId=0&refId=27240847
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136789316&dbId=0&refId=27240847
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136789316&dbId=0&refId=27240848


 

 
 

 

 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за Милкана 

Димитрова Николова, на електронен носител; 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за Светлин Винченцо 

Тачев, на електронен носител; 

Приложените в офертата 5 броя ЕЕДОП са пописани с квалифициран електронен 

подпис на Кънчо Марков Стойчев. 

Комисията извърши служебна проверка в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията, при което установи, че едноличен собственик на капитала е Кънчо Марков 

Стойчев, дружеството се управлява и представлява от съвет на директорите: Първан 

Симеонов Първанов, в качеството му на представител и членове на съвета на директорите 

Лилия Кънчева Стойчева и Ружа Андреева Райчева.  

В еЕЕДОП за „Галъп интернешънъл болкан“ ЕАД е декларирана 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 ще използва капацитета на трети 

лица, за да изпълни критериите за подбор. В Част II, раздел А от ЕЕДОП участникът не е 

посочил обособената позиция за която подава оферта. Участникът декларира, че през 

последните 3 (три) години, е изпълнил следните услуги: Извършване на изследване на 

общественото мнение за прогнозни резултати от Национален референдум 2016, проведен на 

06.11.2016 г. чрез инидивидуални анкети ("exitpoll") и паралелно преброяване ("estimation"), 

за период от 06.11.2016 г. до 06.11.2016 г., на стойност 30 000 лв., с получател Българска 

национална телевизия и „Нова Броудкастинг Груп“ АД и извършване на изследване на 

общественото мнение за прогнозни резултати от изборите на Народно събрание, проведени 

на 26.03.2017 г. чрез инидивидуални анкети ("exitpoll") и паралелно преброяване 

("estimation"), за период от 26.03.2017 г. до 26.03.2017 г., на стойност 20 000лв., с получател 

„Нова Броудкастинг Груп“ АД. 

С оглед на описаното, комисията установи, че участникът не е изпълнил изискванията 

на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 67, ал. 4 от ЗОП и чл. 40, ал. 1, т. 4 и чл. 

41, ал. 1 от ППЗОП, съгласно които трябва да представи ЕЕДОП от всеки от членовете на 

Съвета на директорите на дружеството, подписан с електронен подпис. Представените 5 броя 

ЕЕДОП от участника на компактдиск са подписани единствено от едноличния собственик на 

капитала, който не е в състава на Съвета на директорите. 

Предвид горното, комисията взе следното решение: 

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в срок от 5 (пет) работни дни от получаването 

на настоящия протокол, участникът „Галъп интернешънъл болкан“ ЕАД, по обособена 

позиция № 2 да представи нов ЕЕДОП в електронен вид по образец, утвърден от 

Европейската комисия, в който да посочи: в Част I, раздел Б от ЕЕДОП информация за 

представителите на участника; в Част II, раздел А от ЕЕДОП обособената позиция за която 

подава оферта. 

Съгласно чл. 41, ал. 1 от ППОЗП, когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече 

от едно и за тях няма различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 

7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в случай 

че подписващият разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства 

по отношение на останалите задължени лица. Когато е налице необходимост от защита на 

личните данни при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние на лицата 

по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136789316&dbId=0&refId=27240843
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136789316&dbId=0&refId=27240844
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136789316&dbId=0&refId=27240844
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136789316&dbId=0&refId=27240845
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136789316&dbId=0&refId=27240846
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136789316&dbId=0&refId=27240847


 

 
 

 

 

7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП, подписан от съответното лице. 

Решението е взето единодушно. 

 

Протоколът е съставен на 18.04.2019 г. 

 

 

Комисия: 

 

Катя Лещанска  (п.) заличен на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД 

Маргарит Димитров  (п.) заличен на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД 

Милен Митев (п.) заличен на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД 
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