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П Р О Т О К О Л № 2 

за разглеждане на техническите предложения 

 

От заседанието на Комисията за провеждане на открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на социологически 

изследвания за нуждите на Българското национално радио по две обособени позиции: 

Обособена позиция № 1: Национално представително маркетингово изследване на 

медийното потребление на аудиторията на радиостанциите в Република България; 

Обособена позиция № 2: Извършване на специализирано социологическо проучване 

на нагласите и интересите на реалната и потенциална аудитория на програма 

„Хоризонт“ на БНР“ 

I. Заседанието на Комисията, назначена със Заповед № АВ-191/09.02.2017 г. на 

Генералния директор на БНР се проведе на 23.02.2017 г. от 10:00 часа в производствено – 

техническата сграда на БНР. 

 

 II. Комисията заседава в състав: 

Председател:  

Бойчо Кулински – ръководител отдел „Програмни анализи“; 

Членове:  

1. Людмил Караджов – външен експерт; 

2. Калинка Георгиева – оперативен счетоводител, отдел „Счетоводство“; 

3. Мина Павлова – юрисконсулт; 

4. Цветелина Цачева – ръководител отдел „Обществени поръчки“. 

 

III. Комисията установи, че в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП са постъпили 

допълнителни документи от следните участници: 

1. „Нилсен Адмосфер България“ ЕАД, вх. № ОП-037/20.02.2017г. 16:35 ч.; 

2. „Нилсен Адмосфер България“ ЕАД, вх. № ОП-038/20.02.2017г. 16:40 ч.; 

3. „Естат“ООД, вх.№ ОП-040/21.02.2017г. 16:50 ч. 

 

IV. Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените 

документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, както следва: 

 

1. Участникът „„Нилсен Адмосфер България“ ЕАД България“ е представил 

следните документи на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП за Обособена позиция № 1: 

 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП); 

 

След разглеждането на документите, представени от участника, включително 

допълнителните документи, представени на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията 

установи следното: участникът е представил всички изискуеми от възложителя 

документи, с които доказва съответствието си с предварително обявените критерии за 

подбор.  
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Предвид горното, комисията взе следното решение: Допуска участника „Нилсен 

Адмосфер България“ до следващия етап на процедурата – разглеждане на 

техническите предложения по Обособена позиция № 1. 

 

Решението е взето единодушно. 

 

2. Участникът „„Нилсен Адмосфер България“ ЕАД България“ е представил 

следните документи на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП за Обособена позиция № 2: 

 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП); 

 

След разглеждането на документите, представени от участника, включително 

допълнителните документи, представени на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията 

установи следното: участникът е представил всички изискуеми от възложителя 

документи, с които доказва съответствието си с предварително обявените критерии за 

подбор.  

Предвид горното, комисията взе следното решение: Допуска участника „Нилсен 

Адмосфер България“ до следващия етап на процедурата – разглеждане на 

техническите предложения по Обособена позиция № 2. 

 

Решението е взето единодушно. 

 

3 . Участникът „Естат“ ООД е представил следните документи на основание чл. 

54, ал. 9 от ППЗОП: 

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

позиция № 2 

- Препоръка от „Нет инфо“ АД; 

- Препоръка за добро изпълнение от „Дарик радио“ АД; 

 

След разглеждането на документите, представени от участника, включително 

допълнителните документи, представени на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията 

установи следното:  

Видно от доказателствата за изпълнени услуги с предмет и обем идентични или 

сходни на предмета на поръчката през последните 3 (три) години, считано от датата на 

подаване на офертата общата стойност на посочените от участника в част IV, буква В, 

1б част от ЕЕДОП дейности е в размер на 18  100,00 (осемнадесет хиляди и сто) лева без 

включен ДДС. Прогнозната стойност на Обособена позиция № 2 е в размер на 70 000,00 

(седемдесет хиляди) лева без включен ДДС. 

Предвид горното, комисията взе следното решение: на основание чл. 107, т. 1, във 

връзка с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП и във връзка с Раздел V, т. 

3.2.1 от документацията за обществената поръчка предлага участникът „Естат“ ООД да 

бъде отстранен от участие в процедурата. 

Мотиви: 

Участникът е представил оферта, която не отговаря на поставените критерии за 

подбор, посочени в обявлението за обществена поръчка и документацията за същата. 

Възложителят е поставил изискване участниците да имат опит през последните 3 (три) 

години, считано до датата на подаване на офертата, в изпълнението на дейности с 

предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката. В документацията 

възложителят е пояснил, че под сходни с предмета и обема на обществената поръчка 
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дейности следва да се разбират дейности/услуги, свързани с изготвяне на национално–

представителни проучвания (сред градското и селското население) и анализи на 

аудиториите на медии и/или оценка на интереса на аудиториите към конкретни 

програми на медиите на стойност сходна с прогнозната стойност на поръчката без 

ДДС, която за Обособена позиция № 2 е в размер на 70 000 (седемдесет хиляди) лева. 

Възложителят е изискал участниците да докажат съответствието си с критерия за подбор, 

като представят в ЕЕДОП списък на дейностите, идентични или сходни с предмета и 

обема на настоящата обществена поръчка, изпълнени от тях през последните три 

години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, 

датите и получателите, заедно с доказателства за извършената дейност. Под 

„доказателство за извършената услуга”, съгласно Раздел V, т. 3.1. от документацията за 

обществената поръчка се разбира удостоверение, издадено от получателя на услугата 

или от компетентен орган или посочване на публичен регистър, в който е публикувана 

информация за доставката или услугата. Участникът не е представил изискваните от 

възложителя доказателства, които да удостоверяват изпълнените от него услуги, сходни с 

предмета на поръчката. Представените доказателства са за изпълнени услуги, сходни с 

предмета на поръчката на обща стойност 18 100 лева без ДДС, което не отговаря на 

изискването участникът да е изпълнил дейности с обем, сходен с този на настоящата 

поръчка по Обособена позиция № 2. 

 

Решението е взето единодушно. 

 

V. Комисията продължи своята работа с разглеждането на техническите 

предложения на допуснатите участници.  

 

VI. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения по 

Обособена позиция № 1: 

1. Предложение на участника „Нилсен Адмосфер България“  ЕАД 

Участникът е предложил следните условия за изпълнение на поръчката: 

- размер на извадката – поне 1000 респондента в посочената възрастова група 

(15-69 години) месечно, а на годишна база не по-малко от 12 000 интервюта; 

- Софтуер с възможност за автоматичен анализ с натрупана извадка на големи 

периоди – минимум 12 месеца; 

- Софтуер с налични исторически данни за минимум 24 месеца назад във 

времето; 

- Срок за изпълнение на поръчката 12 (дванадесет)  месеца; 

 

Участникът предлага проучването да осигурява надеждна социологическа 

информация, даваща възможност за анализ на програмите на БНР и 

радиопредаванията, в различните дни и времеви сегменти, за: социално – 

демографския профил на аудиторията на радиостанциите по пол, възраст, 

образование, професия, населено място, семейно положение, доходи, място на 

слушане на радио, както и за медийно потребление и стила на живот; параметрите на 

радиоаудиторията на радиостанциите както следва: рейтинг четвърт час, дневен, 

седмичен и месечен обхват, пазарен дял и време отделяно за слушане на радио. 

Участникът е представил подробна методология на изследването съгласно 

изискванията на „Техническата спецификация“. Участникът предлага в интервюта с 
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дължина около 10 минути да получи от респондентите точни, изчерпателни и надеждни 

отговори.  Предоставя се възможност за тестови период до специализиран уеб базиран 

софтуер за анализ на данни и медийно планиране. 

Предвид горното комисията взе следното решение: Допуска участника до 

следващия етап на процедурата – отваряне на ценовите предложения. 

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. 

 

Решението е взето единодушно. 

 

VII. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на  

участниците по Обособена позиция № 2 по реда на тяхното постъпване: 

 1. „Алфа Рисърч“ ООД; 

 2. „Нилсен Адмосфер България“ ЕАД. 

 

 1. Предложение на участника „Алфа Рисърч“ ООД 

 

Участникът е предложил следните параметри за изпълнение на поръчката: 

 - Срок за изпълнение на поръчката – 12 седмици; 

 

Оценка по показатели:  

 

P1 –оценка на качеството на предложения подход и методология за изпълнение на 

поръчката  20 точки 

Мотиви: Участникът е предложил структуриран, последователен, непротиворечив и 

цялостен подход за начина, по който ще осъществи качествените и количествените 

проучвания, както и изготвяне на аналитичен и технически доклад с подробно разписана 

таблица по етапи. Предложената методология е детайлно разписана, без пропуски и 

неясноти, и в пълно съответствие с конкретните изисквания на Техническата 

спецификация. 

За количествените проучвания ще изготви доклад за начина, методите и етапите на 

провеждане на допитванията, ще представи сурови данни в Excel или SPSS, едномерни и 

двумерни статистически разпределения по основни социално-демографски и 

сегментационни характеристики. За качествените проучвания ще изготви доклад за 

начина на организиране и провеждане на фокус групите – състав, продължителност, 

начин на протичане на дискусиите. Методологията, параметрите и проучванията, които 

ще приложи при изпълнение на поръчката, са детайлно разписани без пропуски и 

неясноти и в пълно съответствие с конкретните изисквания на възложителя. 

  

P2 – разработване на индикатори за постигане на целите и задачите на поръчката 

20 точки 

Мотиви: Предложените от участника подход и методология за изпълнение на 

поръчката съдържат конкретни разработени индикатори за постигане целите и задачите 

на поръчката. Индикаторите са ясни и непротиворечиви, и отразяват в пълнота целите и 

спецификите на поръчката. 

Освен изисканите от Възложителя индикатори, участникът е предложил и допълнителни -  

„лайфстайл индикатори“, както и „класически“ демографски индикатори, с оглед на 
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сегментацията на целевите потенциални реални аудитории, както и оценката на 

потребностите на младежките аудитории. Предложеният от участника подход и 

методите за събиране на данни и информация, с оглед постигане на поставените 

цели, са базирани на научно-обоснован процес, описан в последователни стъпки.. 

Разработените индикатори са непротиворечиви и отразяват в пълнота целите и 

спецификите на поръчката. 

 

P3 – Описание на работата и разпределение на ресурсите – 20 точки 

В Техническото предложение на участника са описани етапите на изпълнение на 

поръчката като е посочено разпределението на задачите между отделните експерти в 

екипа, отчетено е взаимодействието между тях, ясно са разписани техните функции и 

времевата им ангажираност 

Описанието на работата и разпределението на ресурсите следват стриктен 

подход на организация и координация на работния процес, който гарантира 

качествено и навременно изпълнение на поставените цели и задачи в рамките на 

проекта и изработването на висококачествени крайни продукти в пълно съответствие с 

изискванията и очакванията на Възложителя. Участникът е разпределил ясно 

отговорностите и ангажираността на всеки от експертите като така прави проследим 

процеса на всеки етап от работата. За целите на изпълнението на поръчката са 

предвидени 12 отделни етапа като всеки от тях е с продължителност 5 работни дни. 

 

 

Като взе предвид горното, комисията взе следното решение: 

Оценява офертата на участника „Алфа Рисърч“ ООД с техническа оценка P1 + Р2 

+P3 = 60 точки 

 

Решението е взето единодушно. 

 2. Предложение на участника „Нилсен Адмосфер България“ 

Участникът е предложил следните параметри за изпълнение на поръчката: 

 - Срок за изпълнение на поръчката – 3 месеца. 

Оценка по показатели:  

 

P1 –оценка на качеството на предложения подход и методология за изпълнение на 

поръчката  5 точки 

Мотиви: Участникът има съществени пропуски в представянето на подхода за 

изпълнение на поръчката. Предложената методология не е детайлно разписана или 

липсва съответствие с конкретните изисквания на Техническото задание, като са налице 

съществени пропуски и неясноти.  

Участникът е предложил разделянето на изпълнението на поръчката на пе етапа. В 

кратко резюме е представил начина на извършване на качественото проучване. Етап № 

3 предвижда провеждане на национално-представителни количествени проучвания 

сред две целеви групи, без описание на провежане на проучването сред всяка от 

двете. Липсва детайлно разписан подход за изпълнението на извадката, което е 

основната цел на обществената поръчка.  

Напълно липсва детайлно разписан план за техническата реализация на проекта. 

Не става ясно кога ще бъде проведен всеки подготвителен етап, както и начина на 
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реализация на извадката на терен. Отсъства детайлна информация за реализирането 

на извадката в количествените проучвания. Участникът не е предоставил информация за 

броя на стартовите адреси, както и дали двете проучвания ще бъдат реализирани 

успоредно или самостоятелно. 

  

P2 – разработване на индикатори за постигане на целите и задачите на поръчката  

15 точки 

Мотиви: Предложените от участника подход и методология за изпълнение на 

поръчката съдържат конкретни разработени индикатори за постигане целите и задачите 

на поръчката. Индикаторите са ясни и непротиворечиви, но не отразяват в пълнота 

целите и спецификите на поръчката. 

Участникът не е разработил детайлно индикаторите за постигане на задачите и 

целите на проучването. Липсват индикатори с оглед изготвянето и реализирането на 

специализирана младежка програма. Индикаторите не отразяват в пълнота целите и 

спецификите на поръчката. От подаденото техническо предложение не става ясно 

какво точно ще бъде заложено като индикатор – оценката на интереса и отношението 

към различни радио формати, музикални и тематични радиопредавания на програма 

„Хоризонт“ или на всички радиа в ефира. Предложената методология за индикатори 

при изследването на младежката аудитория е непълна и неясна. Липсва конкретика, 

отразяваща спецификата на радио потреблението от младежката целева група, която 

я отличава целева група на слушатели над 18 години. 

 

P3 – Описание на работата и разпределение на ресурсите – 5 точки 

 Мотиви: В Техническото предложение на участника описанието на етапите на 

изпълнение на поръчката е непълно. Допуснати са съществени пропуски и неясноти в 

предложеното разпределение на задачите между отделните експерти в екипа като не е 

отчетено взаимодействието между тях. Не са ясно разписани функциите и времевата 

ангажираност на всеки от експертите. 

В техническото предложение на участника за организацията на работа и 

разпределение на ресурсите, фигурират отделно обособени етапи за изпълнението на 

поръчката. За постигане на целите на договора и изискванията на Техническата 

спецификация, участникът е описал дейностите, които ще извърши. Отговорностите и 

задълженията на членовете на екипа не са детайлно разписани, липсва описан подход 

за  взаимодействие между тях. Липсва детайлно описание на сроковете за извършване 

на всяка от дейностите, както и времевата ангажираност по етапи на всеки експерт във 

връзка с изпълнението на поръчката. 

 

Като взе предвид горното, комисията взе следното решение: 

Оценява офертата на участника „Нилсен Адмосфер България“ ЕАД с техническа 

оценка P1 + Р2 +P3 = 25 точки 

 

 Решението е взето единодушно. 

VIII. С извършване на горните действия работата на комисията по оценка на 

техническите предложения приключи на 01.03.2017 г. На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП 

на 01.03.2017г. в Профила на купувача се съобщи, че отварянето на ценовите 

предложения на допуснатите участници ще се проведе на 07.03.2017 г.от 12:00 часа в 

сградата на Българското национално радио. 
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IX. С тези действия приключи заседанието на комисията. 

  

Протоколът е съставен и подписан на 01.03.2017г. 

 

 Комисия: 

 

Бойчо Кулински  Заличен  на основание чл. 23 от ЗЗЛД. 

 

Людмил Караджов Заличен  на основание чл. 23 от ЗЗЛД. 

 

Калинка Георгиева  Заличен  на основание чл. 23 от ЗЗЛД. 

 

Мина Павлова  Заличен  на основание чл. 23 от ЗЗЛД. 

 

Цветелина Цачева  Заличен  на основание чл. 23 от ЗЗЛД. 

 

 


