
 

 
 

 

П Р О Т О К О Л № 2 

на Комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет „Комплексно решение за управление и разпространяване на 

мултимедийните платформи на БНР“ 

 

I. Заседанието на Комисията, назначена със Заповед № АВ-1371/07.11.2017 г. на 

Генералния директор на БНР се проведе на 09.11.2017 г. от 11:00 часа в програмно-

редакционната сграда на БНР 

 

II. Комисията заседава в състав: 

Председател: 

Андрей Петренко – ръководител отдел „Информационни технологии“ в дирекция 

„Техника“; 

Членове: 

1. Константин Райдовски – отговорен звукоинженер в дирекция „Техника“; 

2. Силвия Бояджиева – счетоводител в отдел „Счетоводство”; 

3. Десислава Лилова – директор на дирекция „Правна и човешки ресурси“;  

4. Милен Митев – главен юрисконсулт. 

 

III. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на 

участниците, по реда на получаване на офертите, както следва: 

 

1. Предложение на участника „Еволинк“ АД  

Срок за активиране на услугите – 1 ден от подписване на договора за 

изпълнение на поръчката. 

 

Участникът е описал функционалните и техническите параметри на 

предлаганите услуги съобразно техническата спецификация, част от документацията 

за участие в процедурата. Описал е гарантираните параметри на обслужването и 

поддръжката, както и начина на предоставяне на услугите. Описал е персонала, 

ангажиран непосредствено с изпълнение на поръчката, като е посочил конкретно 

експертите, които ще отговарят за всяка от дейностите. Предоставил е 

демонстрационен/тестов акаунт до уеб интерфейса на платформата му за защита от 

DDoS атаки, който дава възможност на възложителя да направи проверка в реално 

време за покриването на поставените от него изисквания.  

 

Като взе предвид горното, комисията взе следното решение: 



 

 
 

 

Допуска участника „Еволинк“ АД до оценяване на техническото предложение. 

 

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. 

 

ІV. Комисията пристъпи към оценяване на офертата на допуснатия участник 

съобразно избрания от възложителя критерий „Оптимално съотношение 

качество/цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП, по показателя ОП – „Организация за 

изпълнение на поръчката“, както следва: 

 

Подпоказател К1 – „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, 

комисията оценява офертата на участника със 70 точки. 

Мотиви: 

Участникът е предложил организация за изпълнение на поръчката, посочил е 

методите за осъществяване на комуникацията с възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите и другите организационни аспекти, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на дейностите, предмет на поръчката. 

Предложението на участника надгражда минималните изисквания на възложителя с 

двете обстоятелства, описани в методиката за оценка на офертите, част от 

документацията за участие в процедурата. За всяка от дейностите е показано 

разпределението по експерти на ниво отделна задача с посочване на главен ключов 

експерт и минимум един ключов експерт от страна на участника. Предлага се 

изпълнение, което може да се проследи еднозначно – има ясно дефинирани начало и 

край и измерими резултати. За всяка дейност са дефинирани необходимите 

технологични ресурси за нейното изпълнение, като същите са съобразени с 

изискванията на възложителя, описани в техническата спецификация. Посочени са 

задълженията на отговорните за изпълнението на всяка дейност експерти. 

 

Подпоказател К2 – „Срок за активиране на услугите“: 

К2 = К2мин / К2участник х 30 = 1 / 1 х 30= 30 точки 

 

Офертата на участника „Еволинк“ АД получава оценка по показател 

„Организация за изпълнение на поръчката“ ОП = К1 + К2 = 70 + 30 = 100 точки 

Решението за оценяване е взето единодушно. 

 

V. След разглеждане и оценяване на техническото предложение, комисията взе 



 

 
 

 

следното решение: Председателят на комисията да изготви съобщение за датата и 

часа на отваряне на ценовите предложения 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. 

 

VI. С тези действия приключи заседанието на комисията. 

 

Протоколът е съставен и подписан на 09.11.2017 г. 

 

Комисия: 

Андрей Петренко:    (п.) заличен на основание чл.23 от ЗЗЛД 

 

Константин Райдовски:  (п.) заличен на основание чл.23 от ЗЗЛД 

 

Силвия Бояджиева:    (п.) заличен на основание чл.23 от ЗЗЛД 

 

Десислава Лилова:    (п.) заличен на основание чл.23 от ЗЗЛД 

 

Милен Митев:     (п.) заличен на основание чл.23 от ЗЗЛД 


