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Вх. № 02-03-696/27.05.2020 г.  

 

УТВЪРДИЛ:  
/заличен подпис на осн. на чл. 5 Регламент (ЕС) 2016/679/ 

            ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР БСТ 

 

ДОКЛАД  

по чл. 67, ал. 6 вр. чл. 60, ал. 1 от ППЗОП и чл. 103, ал. 3 ЗОП   

  

Относно: резултатите от работата на комисия, назначена със Заповед № 96/22.05.2020 г.. на 

Изпълнителния директор на БСТ за разглеждане и оценка на оферти, подадени за участие в 

процедура на пряко договаряне, открита с Решение № 81/05.05.2020 г. на Изпълнителния 

директор на БСТ и покана  изх. № 02-01-491/08.05.2020 г., с предмет: „Организиране на 

събития, свързани с дейността на ДП БСТ“, по Обособена позиция № 1: "Избор на 

изпълнител за организиране на седем групи събития, свързани с дейността на ДП БСТ" 

 

Във връзка с Решение № 81/05.05.2020 г. на Изпълнителния директор на БСТ, за откриване 

на процедура на пряко договаряне за услуга, включена в Приложение № 2, към чл. 11, ал. 3 

от ЗОП с предмет: „Организиране на събития, свързани с дейността на ДП БСТ“, по 

Обособена позиция № 1: "Избор на изпълнител за организиране на седем групи събития, 

свързани с дейността на ДП БСТ", и покана изх. № 02-01-491/08.05.2020 г. и в изпълнение 

на Заповед № 96/22.05.2020 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ, на основание чл. 103, 

ал. 3, чл. 104, ал. 1 вр. чл. 182, ал.1, т.5 от ЗОП, комисия в състав: 

1. Радост Димитрова– ръководител ООП, ДПОП, при ЦУ на ДП БСТ, председател 

2. Рада Гьонова – Директор ДПОП, при ЦУ на ДП БСТ – член, 

3. Красимира Пейчева – директор ДМ, при ЦУ на БСТ, член, 

изготви настоящия доклад, за резултатите от работата си. 

 

След отправена покана за участие в процедура на пряко договаряне по Обособена позиция 

№ 1, за: "Избор на изпълнител за организиране на седем групи събития, свързани с 

дейността на ДП БСТ", изх. № 02-01-491/08.05.2020 г., оферти бяха подададени от всички 

поканени участници, както следва: 

Участник: Входящ №/дата на оферта: 

„МАД ГРУП“ ЕООД 

 

вх. № 02-01-667/21.05.2020 г. 

„АПРА“ ООД 

 

вх. № 02-01-669/21.05.2020 г. 

 

„БРАНД ПР“ЕООД 

 

вх. № 02-01-673/21.05.2020 г. 

 

„Дрийм Тийм Груп“ ЕООД 

 

вх. № 02-01-675/21.05.2020 г. 

 

„ЛОКАЛС“ ООД 

 

вх. № 02-01-676/21.05.2020 г. 

 

 

В изпълнение на поставените, със заповед № 96/22.05.2020 г. на Изпълнителния директор 

на ДП БСТ, задачи, комисията: 
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1. извърши подбор на участниците, подали оферти в процедура на пряко договаряне, с 

наименование: „Организиране на събития, свързани с дейността на ДП БСТ“ по 

Обособена позиция № 1 "Избор на изпълнител за организиране на седем групи 

събития, свързани с дейността на ДП БСТ", резултатите от който са отразени в 

Протокол № 1;  

2. разгледа и оцени подадените от тях оферти при спазване на правилата в ЗОП, 

ППЗОП, Поканата и Приложенията към нея. 

 

Въз основа на извършените оценителни действия, съобразно заложената в поканата 

методика за оценка, комисията извърши класиране на участниците по Обособена позиция 

№ 1 "Избор на изпълнител за организиране на седем групи събития, свързани с дейността 

на ДП БСТ", както следва: 

 

1. Участникът „АПРА“ ООД, с оферта вх. № 02-01-669/21.05.2020 г., предложил най-ниска 

цена /общата цена, формирана за целите на оценката за изпълнение на един брой събитие 

от всички седем групи събития/ -  в размер на 915 398,75 /деветстотин и петнадесет хиляди 

лева, триста деветдесет и осем, 75 ст./ лeва без ДДС; 

 

2. Участникът „БРАНД ПР“ ЕООД, с оферта вх. № 02-01-669/21.05.2020 г., предложил цена 

/общата цена, формирана за целите на оценката за изпълнение на един брой събитие от 

всички седем групи събития/  -  в размер на 943 990.53 /деветстотин четиридесет и три 

хиляди деветстон и деветдесет лева и 53 ст./ лева без ДДС; 

 

3. Участникът „Дрийм Тийм Груп“ ЕООД, с оферта вх. № 02-01-675/21.05.2020 г., 

предложил цена /общата цена, формирана за целите на оценката за изпълнение на един брой 

събитие от всички седем групи събития/ -  в размер на 965 103.16 /деветстотин шестдесет и 

пет хиляди сто и три лева и 16 ст./ лeва без ДДС; 

 

4. Участника „ЛОКАЛС“ ООД, с оферта вх. № 02-01-676/21.05.2020 г., предложил цена 

/общата цена, формирана за целите на оценката за изпълнение на един брой събитие от 

всички седем групи събития/ -  в размер на 981 024,45 /деветстотин осемдесет и една хиляди, 

двадесет и четири лев, 45 ст./ лeва без ДДС; 

 

5. Участникът „МАД ГРУП“ ЕООД, с оферта вх. № 02-01-667/21.05.2020 г., предложил цена 

/общата цена, формирана за целите на оценката за изпълнение на един брой събитие от 

всички седем групи събития/ - в размер на 1 007 352.43 /един милион седем хиляди триста 

петдесет и два лева и 43 ст./ лeва без ДДС. 

 

Предвид извършените в хода на работа на комисията констатации и оценителни действия в 

настоящата обществена поръчка, предлагаме да бъде сключен договор с класирания на 

първо място участник, по обособена позиция № 1: "Избор на изпълнител за организиране 

на седем групи събития, свързани с дейността на ДП БСТ", а именно: 

 

„АПРА“ ООД, подал оферта за участие вх. № 02-01-669/21.05.2020 г., с най-ниска 

предложена цена /общата цена, формирана за целите на оценката за изпълнение на един 
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брой събитие от всички седем групи събития/ -  в размер на 915 398,75 /деветстотин и 

петнадесет хиляди лева, триста деветдесет и осем, 75 ст./ лeва без ДДС. 

На основание чл. 106, ал. 1 ЗОП и чл. 60, ал. 1 от ППЗОП настоящият Доклад ведно с 

документацията за обществената поръчка, постъпилите оферти, изготвените протоколи от 

работата на комисията -  Протокол № 1/22.05.2020 г., Протокол № 2/22.05.2020 г., с 

приложенията към тях, се предават на Изпълнителния директор на ДП БСТ за 

утвърждаване, на датата, на която същият е входиран в деловодството на ДП БСТ. 

 

Комисия съгласно Заповед № 96/22.05.2020 г. 

на Изпълнителния директор на ДП БСТ: 

 
/заличен подпис на осн. на чл. 5 Регламент (ЕС) 2016/679/                                /заличен подпис на осн. на чл. 5 Регламент (ЕС) 2016/679/ 

…………………………..           ………………………… 

Радост Димитрова,  председател     Рада Гьонова, член 

                                                
/заличен подпис на осн. на чл. 5 Регламент (ЕС) 2016/679/ 

             …………………………. 

                                                  Красимира Пейчева, член 
 

 

УТВЪРЖДАВАМ Доклад вх. № 02-03-696/27.05.2020 г., изготвен от комисия, 

назначена със Заповед № 96/22.05.2020 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ, 

постъпилите оферти изготвените протоколи от работата на комисията, със 

съответните приложения към тях.  

 

 
 


