
 ПРОТОКОЛ № 1 

 

 

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., 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, 

 

се събра в сградата на ЦУ на ДП БСТ, находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ 

№ 28, на 22.05.2020 г. и започна своята работа в 10.00 часа.  

След получаване на Списъка с участниците и представените от тях оферти /документът, 

удостоверяващ това е приложен към настоящия протокол/, комисията откри публичното 

заседание, в присъствието на представители на участниците, подали оферти: „МАД 

ГРУП“ ЕООД, представлявано от управителя Атанас Мишев и „АПРА“ ООД, 

представлаван от управителя Томислав Цолов. В публичното заседание присъства и 

представител на вестник „Сега“, Деян Кючуков.  

Комисията, провери пълномощията на присъстващите.  

Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП. 

За участие в процедурата, оферти са подали 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. 

 

 

Председателят на комисията премина към публично отваряне на подадените оферти, по 

реда на тяхното постъпване. Всяка от офертите беше отворена публично, беше 

оповестено наименованието на участника и съдържанието на офертата, както следва:   

• Офертата на участника „МАД ГРУП“ ЕООД, съдържа: 

 

Опис на представените документи, с посочване на тяхната номерация /в 

съответствие с посоченото в настоящата покана/, съдържащ: 

1. Документ по чл. 39, ал. 2, т. 1 ППЗОП – еЕЕДОП, представен на хартия и на 

електронен носител.  

2. Техническо предложение, съдържащо: предложение за изпълнение на поръчката; 

3. Запечатан плик, обозначен: „Предлагани ценови параметри“. 



 

Комисията подписа предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ и предложи на представителя на присъстващия 

участник „АПРА“ ООД, да извърши същите действия. Предложението за изпълнение на 

поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, бяха подписани от г-н 

Томислав Цолов. 

 

• Офертата на участника „АПРА“ ООД, съдържа: 

 

Опис на представените документи, с посочване на тяхната номерация /в 

съответствие с посоченото в настоящата покана/, съдържащ: 

1. Документ по чл. 39, ал. 2, т. 1 ППЗОП – еЕЕДОП, представен в елекпронен 

вид;  

2. Техническо предложение, съдържащо: предложение за изпълнение на 

поръчката; 

3. Запечатан плик, обозначен: „Предлагани ценови параметри“. 

 

Комисията подписа предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ и предложи на присъстващия представител на 

участника „МАД ГРУП“ ЕООД, да извърши същите действия. Предложението за 

изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, бяха 

подписани от г-н Атанас Мишев. 

 

• Офертата на участника „БРАНД ПР“ЕООД, съдържа: 

 

Опис на представените документи, с посочване на тяхната номерация /в 

съответствие с посоченото в настоящата покана/, съдържащ: 

1. Документ по чл. 39, ал. 2, т. 1 ППЗОП – еЕЕДОП, представен в елекпронен 

вид; 

2. Предложение за изпълнение на поръчката;  

3. Запечатан плик, обозначен: „Предлагани ценови параметри“. 

 

Комисията подписа предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ и предложи на присъстващия представител на 

участника „МАД ГРУП“ ЕООД, да извърши същите действия. Предложението за 

изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, бяха 

подписани от г-н Атанас Мишев. 

 

• Офертата на участника „Дрийм Тийм Груп“ ЕООД, съдържа: 

 

Опис на представените документи, с посочване на тяхната номерация /в 

съответствие с посоченото в настоящата покана/, съдържащ: 

1. Документ по чл. 39, ал. 2, т. 1 ППЗОП – еЕЕДОП, представен в елекпронен 

вид;  

2. Предложение за изпълнение на поръчката; 

3. Запечатан плик, обозначен: „Предлагани ценови параметри“. 

 

Комисията подписа предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ и предложи на присъстващия представител на 



участника „АПРА“ ООД, да извърши същите действия. Пликът с надпис „Предлагани 

ценови параметри“, бяха подписани от г-н Томислав Цолов. 

 

• Офертата на участника „ЛОКАЛС“ ООД, съдържа: 

 

Опис на представените документи, с посочване на тяхната номерация /в 

съответствие с посоченото в настоящата покана/, съдържащ: 

1. Документ по чл. 39, ал. 2, т. 1 ППЗОП – еЕЕДОП, представен в елекпронен 

вид; 

2. Предложение за изпълнение на поръчката;  

3. Запечатан плик, обозначен: „Предлагани ценови параметри“. 

 

Комисията подписа предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ и предложи на присъстващия представител на 

участника „МАД ГРУП“ ЕООД, да извърши същите действия. Предложението за 

изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, бяха 

подписани от г-н Атанас Мишев. 

След тези действия, председателят на комисията закри публичната част от заседанието. 

 

Комисията продължи работат си, като разгледа документите представени от участниците 

в процедурата по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.  

От извършената проверка на представените от участниците документи, комисията 

установи съответствие, с поставените от възложителя изисквания към личното им 

състояние и с критериите за подбор.  

След тези действия, комисията разгледа представените в първоначалните оферти на 

участниците технически и ценови предложения и установи, че всички представените 

предложения съдържат предложение за изпълнение на поръчката и ценови предложения, 

съответстващи с техническите спецификации, приложените образци и с изискванията на 

възложителя, което е предпоставка предварително оповестеното в поканата договаряне 

с представител/и на всеки от участниците, да бъде проведено от 15:00 часа, на обявеното 

място - град София, ул. “Хайдушко изворче” № 28, ет. 2. 

  

Съгласно обявените условия, в публичното заседание ще бъде определена поредността 

на  договаряне с участниците, посредством жребий, в присъствие на представители на 

участници /представляващите ги по закон лица или изрично писмено упълномощени 

техни представители/. 

 

Настоящият протокол, включително с приложенията към него: списък на участниците и 

протокол по чл. 48, ал. 6 ППЗОП, 3 бр. декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП, се състави и 

подписа днес: 22.05.2020 г., в 13.00 часа, от назначената със Заповед № 96/22.05.2020 г. 

на изпълнителния директор на ДП БСТ, комисия както следва: 

 
/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    


