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П Р О Т О К О Л № 2 

на Комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет „Национално представително маркетингово изследване на медийното 

потребление на аудиторията на радиостанциите в Република България" 

 

I. Заседанието на Комисията, назначена със Заповед № ОП-01-115/27.03.2018 г. на 

Генералния директор на БНР се проведе на 18.04.2018 г. от 11:00 часа в програмно-

редакционната сграда на БНР 

 

II. Комисията заседава в състав: 

Председател: Бойчо Кулински – ръководител отдел „Програмни анализи“ 

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

         2. Мина Павлова – юрисконсулт. 

 

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

документи от следния участник: 

1. ДЗЗД „Естат Метрикс“ вх. № ОП-02-40/11.04.2018 г. 16:30 ч. 

 

ІV. Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи 

относно съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от възложителя, при което установи следното: 

 

1. Участникът ДЗЗД „Естат Метрикс“ е представил следните документи на основание 

чл. 54, ал. 9 от ППЗОП: 

- Единен европейски документ за обществени поръчки за ДЗЗД „Естат Метрикс“; 

- Единен европейски документ за обществени поръчки за „Естат“ ООД – участник в 

обединението; 

- Единен европейски документ за обществени поръчки за „Глобал Метрикс“ ЕООД – 

участник в обединението; 

- Заверено от участника копие на договор за създаване на ДЗЗД „Естат Метрикс“, 

ведно с Анекс № 2 към същия. 

 

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 



 

2 

 

 

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 

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. 

Решението е взето единодушно. 

 

V. С извършване на посочените действия приключи заседанието на комисията. 

 

VI. Комисията се събра на ново заседание за разглеждане на техническите 

предложения на участниците на 19.04.2018 г. от 11:00 часа в програмно-редакционната 

сграда на БНР. Комисията заседава в състав: 

Председател: Бойчо Кулински – ръководител отдел „Програмни анализи“ 

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

         2. Мина Павлова – юрисконсулт. 

 

VII. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на 

допуснатия до този етап на процедурата участник, както следва: 

1. Предложение на участника „Нилсен Адмосфер България“ ЕАД  

 

Участникът е представил техническо предложение, съобразно техническата 

спецификация, част от документацията за участие в процедурата. Описал е начин на 
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изпълнение на поръчката, който е в пълно съответствие с изискванията на възложителя. 

Посочил е, че достъпът до данните ще се осъществява чрез специализиран софтуер, който 

ще съдържа всички данни от изследването и ще предоставя възможност за самостоятелно 

генериране на справки и експорт на същите във формат, поддържан от Excel или 

еквивалентна програма. Софтуерът ще дава възможност за автоматичен анализ с натрупана 

извадка на големи периоди – минимум 12 месеца. В същия ще бъдат налични исторически 

данни за над 20 месеца назад във времето. Участникът е описал дейностите, които ще бъдат 

извършвани, персоналът, който ще бъде непосредствено ангажиран с изпълнение на 

поръчката и наличните технически ресурси, които ще бъдат използвани.  

 

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. 

 

VIII. 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. 

 

IX. С тези действия приключи заседанието на комисията. 

 

Протоколът е съставен и подписан на 19.04.2018 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. 


