
 

 

П P О Т О К О Л  

по чл.54, ал.7 от ППЗОП 

От заседанието на Комисията за провеждане на 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 10.02.2017 г. от 11:00 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. Председателя на комисията обяви заповедта за назначаване и протокола по 

чл.48, ал.6 от ППОЗП. 

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

възлагане на обществената поръчка от следните участници: 

 1. „Алфа Рисърч“ ООД, вх. № ОП-026/09.02.2017 г., 15:20ч. 

 2. "Естат" ООД, вх. № ОП-029/09.02.2017г., 16:05ч. 

 3. "Нилсен Адмосфер България" ЕАД, вх. № ОП-031/09.02.2017г,  16:25ч. 

 4. "Нилсен Адмосфер България" ЕАД, вх. № ОП-032/09.02.2017г., 16:30ч. 

 V. След обявяване на протокола, председателя 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 присъстваха следните представители на 

участниците: 

 1. Стефка Якимова Маркова, упълномощена от Станислав Борисов Стоянов – 

управител на „Алфа Рисърч“ ООД; 

 2. Ана Николаева Андреева, упълномощена от Иво Желев Желев – управител на 

„Естат“ ООД; 

 3.  Иван Генчев – управител на Нилсен Адмосфер България" ЕАД. 

VI. Комисията пристъпи към отваряне на запечатаните непрозрачни опаковки с 

офертите на участниците по реда на тяхното постъпване, както следва: 

 1. Офертата на „Алфа Рисърч“ ООД 

 Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. 

Участникът е подал оферта за обособена позиция № 2. След отваряне на опаковката, 

комисията установи наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“, след което трима от членовете на комисията подписаха техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията предложи на 

присъстващите представители на другите участници да подпишат техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Един от присъстващите 

представители на участниците подписа техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. Комисията оповести документите съдържащи се в 

опаковката с офертата на участника. 

 2. Офертата на „Естат“ ООД 

 Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. 

Участникът е подал оферта за обособена позиция № 2. След отваряне на опаковката, 

комисията установи наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“, след което трима от членовете на комисията подписаха техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията предложи на 

присъстващите представители на другите участници да подпишат техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Един от присъстващите 

представители на участниците подписа техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ Комисията оповести документите съдържащи се в 

опаковката с офертата на участника. 

 3. Офертата на "Нилсен Адмосфер България" ЕАД 

 Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. 

Участникът е подал отделна оферта за обособена позиция № 1. След отваряне на 



 

 

опаковката, комисията установи наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри“, след което трима от членовете на комисията подписаха техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията предложи на 

присъстващите представители на другите участници да подпишат техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Един от присъстващите 

представители на други участници подписа техническото предложение на участника и 

двама от  присъстващите представители на други участници подписаха плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. Комисията оповести документите съдържащи се в 

опаковката с офертата на участника. 

 4. Офертата на "Нилсен Адмосфер България" ЕАД 

 Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. 

Участникът е подал отделна оферта за обособена позиция № 2. След отваряне на 

опаковката, комисията установи наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри“, след което трима от членовете на комисията подписаха техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията предложи на 

присъстващите представители на другите участници да подпишат техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Един от присъстващите 

представители на участниците подписа техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ Комисията оповести документите съдържащи се в 

опаковката с офертата на участника. 

 

 След извършване на горните действия, председателят на комисията благодари на 

представителите на участниците за участието в процедурата и закри публичната част от 

заседанието на комисията. 

 

 VIII. 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: 

 1. Участникът „Алфа Рисърч“ ООД е представил следните документи по чл.39, ал.2 

от ППЗОП: 

 – Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 



 

 

 След разглеждане на документите, 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 „Алфа 

Рисърч“ ООД до следващият етап на процедурата – разглеждане на технически 

предложения.  

 

 2. Участникът „Естат“ ООД е представил следните документи по чл.39, ал.2 от 

ППЗОП: 

 - Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

  След разглеждане на документите, комисията установи следните непълноти и 

несъответствия: 

 - В част IV, буква В, т. 1б) от ЕЕДОП участникът е посочил списък на услугите 

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 

извършените услуги, но комисията установи, че те не отговарят на изискването на т. III.1.3. от 

обявлението за поръчката и Раздел V, т. 3.2.1 от документацията за участие в процедурата. 

 Предвид горното, комисията взе следното решение: на основание чл.54, ал.9 във вр. 

с ал.8 от ППОЗП, в срок от 5 (пет) работни дни от получаването на протокола, участникът 

„Естат“ ООД да представи нов ЕЕДОП, в който: 

 - в част IV, буква В, т. 1б) от ЕЕДОП участникът да посочи списък на услугите, които са 

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 извършените 

услуги, за да установи съответствието си с изискването на т. III.1.3. от обявлението за 

поръчката и Раздел V, т. 3.2.1. от документацията за участие в процедурата по отношение 

на обособена позиция № 2. 

 

 3. Участникът "Нилсен Адмосфер България" ЕАД е представил следните документи 

по чл.39, ал.2 от ППЗОП за обособена позиция № 1: 

 - Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

 След разглеждане на документите, комисията установи следното несъответствие: 

 - В част II, буква Г) от ЕЕДОП участникът не е посочил, че възнамерява да възложи на 

трети страни изпълнението на част от поръчката. В част IV, буква В, т.10 участникът е посочил 



 

 

подизпълнител на който възнамерява да възложи изпълнението на част от поръчката както и 

е подаден отделен ЕЕДОП подписан от подизпълнител; 

 Предвид горното, комисията взе следното решение: на основание чл.54, ал.9 във вр. 

с ал.8 от ППОЗП, в срок от 5 (пет) работни дни от получаването на протокола, участникът 

„Нилсен Адмосфер България" ЕАД“ ООД да представи нов ЕЕДОП, в който: 

 - В част II, буква Г) от ЕЕДОП да отбележи възможността за използването на част от 

поръчката от подизпълнител; 

 Решението е взето единодушно. 

 

 4. Участникът "Нилсен Адмосфер България" ЕАД е представил следните документи 

по чл.39, ал.2 от ППЗОП за обособена позиция № 2: 

 - Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

След разглеждане на документите, комисията установи следното несъответствие: 

 - в част II, буква Г) от ЕЕДОП участникът не е посочил, че възнамерява да възложи на 

трети страни изпълнението на част от поръчката. В част IV, буква В, т.10 участникът е посочил 

подизпълнител на който възнамерява да възложи изпълнението на част от поръчката както и 

е подаден отделен ЕЕДОП подписан от подизпълнител; 

 Предвид горното, комисията взе следното решение: на основание чл.54, ал.9 във вр. 

с ал.8 от ППОЗП, в срок от 5 (пет) работни дни от получаването на протокола, участникът 

„Нилсен Адмосфер България" ЕАД“ ООД да представи нов ЕЕДОП, в който: 

 - в част II, буква Г) от ЕЕДОП да отбележи възможността за използването на част от 

поръчката от подизпълнител; 

 Решението е взето единодушно. 

 

Протоколът е съставен и подписан на 15.02.2017г. 

 

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. 


