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Утвърждавам: (п) Заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД.    26.04.2018 г. 

  (Александър Велев – генерален директор на БНР) 

 

 

ДОКЛАД 

ПО ЧЛ. 103, АЛ. 3 ОТ ЗОП 

 

Уважаеми г-н Велев, 

В изпълнение на Ваша Заповед № ОП-01-115/27.03.2018 г. беше формирана комисия 

за провеждане на обществена поръчка с предмет „Национално представително 

маркетингово изследване на медийното потребление на аудиторията на радиостанциите в 

Република България". Обществената поръчка е открита с Решение № ОП-01-74/14.02.2018 г. 

на генералния директор на Българското национално радио. 

 

I. Комисията заседава в състав: 

Председател: Бойчо Кулински – ръководител отдел „Програмни анализи“ 

Членове: 1. Десислава Варадинова- счетоводител в отдел „Счетоводство“;  

        2. Мина Павлова – юрисконсулт. 

Съставът на комисията остана непроменен през цялото време на нейната работа 

 

II. Съгласно Заповед № ОП-01-115/27.03.2018 г. на генералния директор на БНР, 

комисията има задължение да извърши подбор на участниците, да разгледа и оцени 

подадените оферти за участие в процедурата. Срокът за работа на комисията е определен 

със Заповед № ОП-01-115/27.03.2018 г. до 25.05.2018 г. Съгласно заповедта за назначаване на 

комисията, до приключване на нейната работата, документите, свързани с обществената 

поръчка се съхраняваха в стая № 17 на 6-ти етаж в програмно-редакционната сграда на БНР. 

За правилното съхранение на документите отговаряше председателят на комисията. 

 

III. На 27.03.2018 г. от 10:00 часа в програмно-редакционната сграда на БНР се 

проведе публично заседание на комисията. В заседанието взеха участие всички членове на 

комисията, като същите, след запознаване със списъка на участниците в процедурата, 

подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

  

Комисията установи, че в предварително обявения срок са постъпили оферти за 

изпълнение на поръчката от следните участници: 

1. „Нилсен Адмосфер България“ ЕАД, вх. № ОП-02-29/26.03.2018 г. 14:00 ч.; 

2. ДЗЗД „Естат Метрикс“, вх. № ОП-02-30/26.03.2018 г. 14:30 ч. 

 

На заседанието на комисията присъстваха следните представители на участниците: 

1. Лиляна Фотева Димитрова, упълномощена от Иван Димов Генчев – изпълнителен 

директор на „Нилсен Адмосфер България“ ЕАД. 

2. Изабела Боянова Таскова, упълномощена от Иво Желев Желев – представляващ 

ДЗЗД „Естат Метрикс“. 

 

На основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, комисията отвори запечатаните непрозрачни 

опаковки с офертите на участниците по реда на тяхното постъпване и провери за наличието 
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на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията оповести 

документите, съдържащи се в опаковката с офертата на всеки участник и предложи на 

присъстващите представители да подпишат техническите предложения и пликовете с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. 

 

IV. След извършване на горните действия, председателят на комисията закри 

публичната част от заседанието. 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: 

По отношение на офертата на участника ДЗЗД „Естат Метрикс“ беше констатирана 

липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 

фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор. 

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, комисията посочи горните обстоятелства в 

протокол и изпрати същия на всички кандидати или участници в деня на публикуването му в 

профила на купувача. 

 

V. След изтичане на срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията се събра на закрито 

заседание, което се проведе на 18.04.2018 г. от 11:00 часа в програмно-редакционната 

сграда на БНР.  

 

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

документи от участника ДЗЗД „Естат Метрикс“.  

 

2. След разглеждането на документите, представени от участника, включително 

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

установи следното: в част IV, буква В, т. 1б от ЕЕДОП участникът е посочил пет изпълнени от 

него или от участниците в обединението през последните три години услуги, с предмет и 

обем, идентични или сходни с тези на поръчката. В Раздел VІ, т. 3.1. от документацията за 

участие в процедурата възложителят е посочил, че под „сходни“ услуги с предмета и обема 

на обществената поръчката, се разбират услуги, свързани с изготвяне на национално-

представителни проучвания (сред градското и селско население) и анализи на аудиториите 

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

Посочените от участника услуги: с предмет „Организиране и провеждане на две национални 

представителни емпирични социологически проучвания“ и получател „Висше училище по 

застраховане и финанси“, гр. София; с предмет „Позиция № 3 „Мониторинг на 

ефективността от маркетинговите дейности по проект „Комуникационна кампания за 

насърчаване на вътрешния туризъм в Република България“ и получател Министерство на 

икономиката и енергетиката; с предмет „Провеждане на социологически проучвания за 

изпълнение и мониторинг и оценка на Годишните планове за действие по Оперативна 

програма „Иновации и конкурентноспособност“ във връзка с изпълнението на Националната 

комуникационна стратегия за програмен период 2014 – 2020 г. по Обособена позиция 2: 

Провеждане на социологически проучвания за оценка изпълнението на Годишните планове 

за действие и удовлетвореността от провеждането на информационните дни за 

популяризиране изпълнението на програмата“ и получател Министерство на икономиката и 

с предмет „Провеждане на социологически проучвания за изпълнение и мониторинг и 
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оценка на Годишните планове за действие по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентноспособност“ във връзка с изпълнението на Националната комуникационна 

стратегия за програмен период 2014 – 2020 г. по Обособена позиция 1: Провеждане на 

социологически проучвания за степента на информираност и социологическо измерване 

на имиджа на програмата сред целевите групи на програмата и широката общественост“ 

и получател Министерство на икономиката, не включват нито изготвяне на национално-

представителни проучвания (сред градското и селско население) и анализи на аудиториите 

на медии, нито оценка на интереса на аудиториите към конкретни програми на медии, 

поради което не могат да се приемат за сходни с предмета на настоящата поръчка. 

Представените от участника документи не доказват съответствието му с предварително 

обявените критерии за подбор. 

 

Предвид горното, комисията взе следното решение: 

На основание чл. 107, т. 1, предложение първо от ЗОП, предлага участникът ДЗЗД 

„Естат Метрикс“ да бъде отстранен от участие в процедурата. 

 

Мотиви:  

Участникът не отговаря на критерия за подбор, поставен от възложителя в Раздел III, т. 

III.1.3. от обявлението за поръчката и Раздел VI, т. 3.1. от документацията за същата, 

участниците да имат опит през последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на 

офертата, в изпълнението на услуги, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на 

поръчката, поради съображенията, подробно изложени по-горе. 

 

3. Комисията приключи своето заседание след разглеждане на допълнително 

представените от участника документи. 

 

 

VІ. Комисията разгледа техническото предложение на участника, чиято оферта 

отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор, на закрито заседание на 

19.04.2018 г. от 11:00 часа в програмно-редакционната сграда на БНР. Комисията установи, 

че техническото предложение на „Нилсен Адмосфер България“ ЕАД е изготвено съобразно 

техническата спецификация, част от документацията за участие в процедурата и отговаря на 

предварително обявените изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката. 

След разглеждане на техническото предложение, комисията реши в деня на 

съставяне и подписване на протокола от извършеното разглеждане, председателят на 

комисията да изготви съобщение за датата и часа на отваряне на ценовото предложение на 

допуснатия участник. 

 

VIІ. 1. Комисията проведе публично заседание на 24.04.2018 г. от 10:00 часа в 

програмно-редакционната сграда на БНР за отваряне на ценовото предложение на 

участника, чието техническо предложение отговаря на изискванията на възложителя.  

 

2. На заседанието на комисията присъстваха следните представители на 

участниците: 

 Лиляна Фотева Димитрова, упълномощена от Иван Димов Генчев – изпълнителен 

директор на „Нилсен Адмосфер България“ ЕАД. 
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3. Комисията отвори запечатания непрозрачен плик, съдържащ ценовото 

предложение на участника, доказал съответствието си с изискванията към личното състояние 

и критериите за подбор и чието техническо предложение отговаря на поставените от 

възложителя условия и оповести направените ценови предложения. С това приключи 

публичната част от заседанието на комисията.  

 

4. Комисията извърши оценяване на офертата на допуснатия участник съобразно 

предварително избрания от възложителя критерий по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП – „най-ниска 

цена ”, както следва: 

 

Оферта на участника „Нилсен Адмосфер България“ ЕАД 

Предлагана цена за изпълнение на поръчката – 39 600,00 лева (тридесет и девет 

хиляди и шестстотин лева) без включен ДДС. 

 

VІІI. В резултат на извършените действия, комисията направи следното класиране на 

участниците, съгласно предварително обявения критерий по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП – „най-

ниска цена”: 

 

На първо място – оферта на „Нилсен Адмосфер България“ ЕАД с предложена цена 

за изпълнение на поръчката в размер на 39 600,00 лева (тридесет и девет хиляди и 

шестстотин лева) без включен ДДС. 

 

Мотиви: Офертата на участника отговаря на поставените от възложителя критерии за 

подбор и е изготвена съобразно техническата спецификация за изпълнение на поръчката. 

Офертата е оценена по предварително обявения критерий по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП – „най-

ниска цена”. 

 

IХ. Комисията предлага за отстраняване следния участник: 

ДЗЗД „Естат Метрикс“ 

Основание: чл. 107, т. 1, предложение първо от ЗОП 

 

Мотиви: Участникът не е представил документи, доказващи натрупан през последните 

3 (три) години, считано до датата на изтичане на срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, опит в 

изпълнението на услуги с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката. 

 

X. Въз основа на гореописаното, комисията предлага да бъде сключен договор с 

класирания на първо място участник „Нилсен Адмосфер България“ ЕАД. 

 

Неразделна част от настоящия доклад са Протоколи № 1 - 3, изготвени в хода на 

работата на комисията, както и цялата необходима документация за вземане на решение 

от възложителя. 
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Докладът е съставен и подписан на 24.04.2018 г. 

 

Комисия: 

Бойчо Кулински:    (п) Заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД. 

 

Десислава Варадинова:   (п) Заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД. 

 

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

 


