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П Р О Т О К О Л № 2 

на комисията за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по наемане на оборудване за провеждане на 

концертни мероприятия на открито, организирани от БНР“. 

 

1. Заседанието на комисията, назначена със Заповед № ОП-01-66/14.03.2019 г. на 

Икономическия директор на БНР се проведе на 28.03.2019 г. от 14:00 часа в програмно-

редакционната сграда на БНР. 

 

2. Комисията заседава в състав: 

Председател: Георги Георгиев – главен експерт в отдел „Комуникация“; 

Членове: 1. Стефка Маринова – счетоводител в отдел „Счетоводство“; 

 2. Мина Павлова – старши юрисконсулт. 

 

3. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложението на 

участника, който е доказал съответствието си с критериите за подбор, както следва: 

 

3.1. Предложение на участника „Лайт дизайн 5“ ООД 

 

Участникът предлага срок за реакция за поемане на ангажимент по предоставяне на 

сценично оборудване, след писмена заявка от възложителя: 10 (десет) календарни дни. 

 

Участникът предлага обществената поръчка да се изпълни с технически екип, състоящ 

се от 12 (дванадесет) човека. Изпълнението на дейностите ще е съобразено с безопасната 

експлоатация на техниката. Участникът заявява, че подготовката на сцената ще отнеме 

минимум 8 (осем) часа. Подробно е описал предложената техника, както следва: покрита 

сценична конструкция, подиумна конструкция, стълба, озвучаване, осветление в това число: 

конзола за осветление, френелов прожектор, машина за атмосферен ефект и други; видео 

стена с обща квадратура 40 кв.м. Участникът предлага следния екип от квалифицирани 

специалисти, които да работят с оборудването през цялото време от монтажа до 

демонтирането му и да участват в изпълнението на обществената поръчка: Мартин Ников – 

ръководител на екип, ръководител осветителна техника; Асен Тасев – ръководител сценични 

конструкции; Петко Ников – ръководител озвучаване; Михаил Стефанов – ръководител видео 

техника. Описана е последователността на етапите по подготовка, следвайки техническите 

изисквания за монтаж и безопасност за изграждане на сценичната конструкция; етап по 

озвучаване чрез закрепване на специализирани крепежни елементи за окачане на 

озвучителна система и окабеляване; етап по изграждане на осветление и окабеляване; етап 

по подготовка, изграждане и разпределение на медийния сигнал за видео стената по 

предварително одобрен дизайн; етап по подготовка за озвучаване на сцената, подготовка на 

микрофони и микрофонни стойки, окабеляване на музикалните инструменти по 

предварително уточнен период за звукови проби. Участникът ще осигури мерки за контрол и 

организация на екипите по време на събитията. Приложил е чертеж и 3D визуализация на 

сцената.  

Комисията установи, че техническото предложение отговаря на предварително 

обявените изисквания на възложителя.  

 

4. Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение: 
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4.1. Показател „Техническо предложение“ – (ТП) 

Комисията оценява офертата на участника „Лайт дизайн 5“ ООД “ по показател 

„Техническо предложение“ (ТП) с оценка 10 точки. 

Мотиви: Предложеният от участника начин на изпълнение на поръчката осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на възложителя, посочени в методиката. Участникът 

е предложил подробно описание на дейностите, които ще бъдат извършени за изпълнение 

на поръчката, тяхната последователност и взаимосвързаност. Описал е наличните човешки и 

технически ресурси (механизация, инструменти и др.), които ще бъдат ангажирани при 

изпълнение на поръчката. Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация и с двете описани в методиката за 

оценка обстоятелства, а именно: за всяка от дейностите е показано разпределението на 

лицата (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача и е посочена организация на 

работата на лицата, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. 

Решението е взето единодушно. 

 

5. След разглеждане на техническото предложение, комисията взе следното решение: 

Председателят на комисията да изготви съобщение за датата и часа на отваряне на 

ценовото предложение 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 на 29.03.2019 г. 

 

 

Георги Георгиев:    (п.)заличен на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД 

 

Стефка Маринова:    (п.)заличен на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД 

 

Мина Павлова:    (п.)заличен на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД 

 

 


