
ПРОТОКОЛ № 2 

 

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. в 15.00 часа за да проведе преговори с участниците в процедура на 

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

БСТ. 

В определения с покана, изх. № 02-01-491/08.05.2020 г., ден и час – 22.05.2020 г., 15,00 

часа, в заседателната зала на ЦУ на ДП БСТ – гр. София, ул. Хайдушко изворче № 28, се 

събраха представители на участниците, подали оферти за участие в процедурата 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". 

След като провери представителната власт на присъстващите, на основание чл. 67, ал.1 

от ППЗОП, комисията премина към определяне поредността на договаряне, посредством 

жребий, в присъствието на представители на поканените участници /представляващите 

ги по закон лица или изрично писмено упълномощени техни представители/. 

Жребият беше проведен пред всички участници. Всеки от тях, посредством завъртане на 

сфера, съдържаща номерирани с числа топки, изтегли число, определящо поредността 

на преговорите. Участникът изтеглил най-малкото число е първи по ред, а следващите 

по възходящ ред на изтегленото от тях число. 

Преговорите се проведоха в следната последователност: 

Участник: Номер по ред за преговори: 

„МАД ГРУП“ ЕООД 

 

Четвърти /изтеглено число 40/ 

„АПРА“ ООД 

 

Първи /изтеглено число 7/ 

 

„БРАНД ПР“ЕООД 

 

Пети /изтеглено число 59/ 

 

„Дрийм Тийм Груп“ ЕООД 

 

Втори /изтеглено число 15/ 

 

„ЛОКАЛС“ ООД 

 

Трети /изтеглено число 21/ 

 

С всеки участник поотделно, комисията проведе преговори, като се придържаше 

точно към първоначалните условия и изисквания. Резултатите от преговорите и 

постигнатите договорености, са отразени в прет броя протоколи, подписани от 

комисията и съответния участик. 

Съгласно обявеният в поканата критерий и показатели за оценка, обществената 

поръчка, ще бъде възложена въз основа на икономически най-изгодната оферта, която 

ще бъде определена по критерий „най-ниска цена“. За целите на оценяването ,,най-ниска 

цена‘‘ е сумата, получена от сбора на всички единични цени, съгласно указаното в 

образеца на ценова оферта.   



 След извършените преговори с участниците от комисията, същите са предложили 

окончателно следните параметри, по горепосочените показатели за оценка: 

Участник: Цена: 

„МАД ГРУП“ ЕООД 

 

Общата цена, формирана за целите на 

оценката /за изпълнение на един брой 

събитие от всички седем групи събития/  -  

1 007 352.43 /един милион седем хиляди 

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

ДДС. 

„АПРА“ ООД 

 

Общата цена, формирана за целите на 

оценката /за изпълнение на един брой 

събитие от всички седем групи събития/ -  

915 398,75 /деветстотин и петнадесет 

хиляди лева, триста деветдесет и осем, 75 

ст./ лeва без ДДС. 

„БРАНД ПР“ЕООД 

 

Общата цена, формирана за целите на 

оценката /за изпълнение на един брой 

събитие от всички седем групи събития/ -  

943 990.53 /деветстотин четиридесет и три 

хиляди деветстон и деветдесет лева и 53 ст./ 

лева без ДДС. 

„Дрийм Тийм Груп“ ЕООД 

 

Общата цена, формирана за целите на 

оценката /за изпълнение на един брой 

събитие от всички седем групи събития/ -  

965 103.16 /деветстотин шестдесет и пет 

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

„ЛОКАЛС“ ООД 

 

Общата цена, формирана за целите на 

оценката /за изпълнение на един брой 

събитие от всички седем групи събития/ -  

981 024,45 /деветстотин осемдесет и една 

хиляди, двадесет и четири лев, 45 ст./ лeва 

без ДДС. 

 

Членовете на комисията извършиха преценка за наличие на обстоятелствата по чл. 72 

ЗОП в окончателните предложения на участниците на показателите подлежащи на 

оценка, като констатираха, че предложението на никой от участниците, постигнато в 

резултат на преговорите, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност 

на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка.  

Настоящият протокол, се състави и подписа на 22.05.2020 г., в 17.00 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    

 


