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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 „Предоставяне на услуги по наемане на оборудване за 

провеждане на концертни мероприятия на открито, организирани от БНР“. 

 

I. Заседанието на Комисията, назначена със Заповед № ОП-01-66/14.03.2019 г. на 

Икономическия директор на БНР се проведе на 14.03.2019 г. от 10:00 часа в програмно-

редакционната сграда на БНР. 

 

II. Комисията заседава в състав: 

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

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

   2. Мина Павлова – юрисконсулт. 

               

III. Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и 

протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

 

IV. В предварително обявения срок са постъпили оферти за участие в публично 

състезание от следните участници: 

1. „Лайт дизайн 5“ ООД, вх. № ОП-02-18/13.03.2019 г., 12:40 ч. 

V. 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. 

 

VI. На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците. 

 

VII. Комисията пристъпи към отваряне на запечатаната непрозрачна опаковка с 

офертата на участника, както следва: 

 

1. Оферта на „Лайт дизайн 5“ ООД  

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. Комисията 

оповести съдържанието на опаковката с офертата на участника: опис на приложените 

документи, ЕЕДОП на електронен носител, декларация по чл. 59, ал.1, т. 3 от ЗМИП, декларация 

по чл. 69, ал. 1 от ЗПКОНПИ, Техническо предложение, декларация за съгласие с клаузите на 

проекта на договора, декларация за срока на валидност на офертата, 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; 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“.  

С тези действия приключи публичната част от заседанието на комисията. 
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VIII. 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 „Лайт дизайн 5“ ООД е представил следните документи по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП: 

- 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 представлява от Петко Красимиров Ников в 

качеството му на управител. Приложеният в офертата ЕЕДОП е подписан с квалифициран 

електронен подпис. В ЕЕДОП се декларира 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 услуги за техническо обезпечаване на 

концерти, телевизионни и кино продукции, за период от 09.01.2017 г. до 12.03.2019 г., с получатели 

„Прадакшънс“ АД, „Ти Ейч Си“ ЕООД, Община Сандански, Българско национално радио, 

„Глобал рент“ ООД, „Глобал вижън“ ООД, „Глобал филмс“ ООД, „Ди Ен Кей Медия Груп“ ООД, 

Българска национална телевизия, Община Неделино, Община Пловдив- Дирекция Култура, „Ню 

Бояна филмс“ АД, „Нестле България“ АД и Народно събрание на Република България, на 

стойност 4 709 544.02 лв. 

Участникът декларира в ЕЕДОП, че разполага с персонал с определена професионална 

компетентност за изпълнение на поръчката, състоящ се от следните лица: Мартин Ников, 

притежаващ диплома за Lighting Design and Technology BSc от Universityof South Wales UK и 10 

годишен опит в индустрията; Асен Тасев притежаващ 10 годишен опит в индустрията; Михаил 

Стефанов притежаващ 10 годишен опит в индустрията; Иван Табаков притежаващ 10 годишен 

опит в индустрията; Кирил Илиев притежаващ 10 годишен опит в индустрията и Алекси Пейков 

притежаващ 20 годишен опит в индустрията. Участникът декларира, че притежава сертификат 

издаден от TUV за подиумна конструкция, и сертификат издаден от TUV за покрита сцена 10х8м. 

 

След разглеждането на документите, комисията установи следните непълноти и 

несъответствия:  

- в Част II, Раздел В „Извършени услуги“ от ЕЕДОП, участникът не е посочил изпълнените 

услуги отделно по  предмет, стойност и получател, а общо за всички; 

- в Част II, Раздел В, „Образователна и професионална квалификация“ от ЕЕДОП, 

участникът не е посочил професионалната компетентност на лицата, съгласно изискването на 

възложителя посочено в Раздел IV, т. 3.2. от Документацията за участие и Раздел ІІІ.1.3) „Изисквано 

минимално ниво“, т. 2 от Обявлението за поръчка. 

 

Предвид горното, комисията установи, че участникът не доказал съответствието си с 

поставените от възложителя критерии за подбор, поради което взе следното решение: 

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

протокола, участникът да представи нов ЕЕДОП в електронен вид. В Част II, Раздел Б от ЕЕДОП, 

участникът да посочи пълна информация за лицата участващи в дружеството. В Част II, Раздел В 

от ЕЕДОП, участникът да посочи отделно изпълнените услуги сходни или идентични с предмета 

на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите. В Част II, Раздел 

В от ЕЕДОП, участникът да посочи професионалната компетентност на лицата, които ще 

изпълняват поръчката, в съответствие с изискването на възложителя в Раздел IV, т. 3.2. от 
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Документацията за участие и Раздел ІІІ.1.3) „Изисквано минимално ниво“, т. 2 от Обявлението за 

поръчка. 

Решението е взето единодушно. 

 

Протоколът е съставен и подписан на 26.03.2019 г. 

 

 

 

Комисия: 

 

Георги Георгиев  (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД  

 

 

Стефка Маринова  (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

 

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


