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П Р О Т О К О Л   № 2 
 

               Днес, 09.04.2015 год., комисия, назначена със Заповед № РД-10-80/30.03.2015 год. на 

Областен управител на област Бургас в състав: Председател: Валентин Люцканов – Главен 

секретар на Областна администрация Бургас и Членове: 1/ Милена Кирова – директор на 

дирекция „АПОФУС”; 2/ Мария Динева – Главен юрисконсулт в отдел „ПНО”; 3/ Марина 

Дичева – главен експерт в дирекция „АКРРДС“ 4/ Георги Николчев – външен експерт, проведе 

заседание в малката зала на ет. 2 в  сградата на Областна администрация – Бургас. 

              Комисията започна работа в 11:30 часа.  

 Предвид изтичането на срока за допълнително представяне на документи, посочени в 

протокол № 1 на комисията от 30.03.2015г., комисията ще разгледа допълнително 

представените документи, относно съответствието на участниците с критериите за подбор, 

поставени от възложителя. В случай, че офертите на участниците отговарят на изискванията на 

възложителя за подбор, комисията ще пристъпи към разглеждане на документите в плик № 2 на 

участниците.  

 Комисията пристъпи към разглеждане на документите, находящи се в плик № 1 и 

допълнително представите от участника „Имидж Едвъртайзинг” ЕООД, със седалище и 

адрес на управление в гр. Бургас, пл.  „Баба Ганка” № 4, ет.4, регистрирана в Търговския 

регистър с ЕИК 147080118, представлявано от Алберта Леон Алкалай. В дадения от комисията 

срок са постъпили допълнително следните документи:  

 1. Писмо вх. № 95-93-3/1/07.04.2015г. от Имидж Едвъртайзинг” ЕООД. 

 С протокол № 1 от 30.03.2015 г. на комисията, на участника е указано да представи 

информация за техническите параметри на предлаганите щандове и визуализация на 

предлаганите щандове. С писмо участникът е представил изисканите документи. При 

направената проверка се установи, че в офертата са приложени всички изискуеми от 

Възложителя документи, ето защо комисията счита, че участникът следва да бъде допуснат до 

разглеждане на документите в плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, поради 

което комисията 

Р Е Ш И: 
 

  ДОПУСКА до разглеждане на документите в плик № 2 - „Предложение за 

изпълнение на поръчката” на участника „Имидж Едвъртайзинг” ЕООД, със седалище и адрес 

на управление в гр. Бургас, пл.  „Баба Ганка” № 4, ет.4, регистрирана в Търговския регистър с 

ЕИК 147080118, представлявано от Алберта Леон Алкалай. 

 Комисията пристъпи към разглеждане на документите, находящи се в плик № 1 и 

допълнително представите от участника „Бургаски изложбен център” ЕООД, със седалище и 

адрес на управление в гр.Бургас, ул. „Антим I” № 29, регистрирано в Търговския регистър с 

ЕИК 102806073, представлявано от управителя – Костадин Гочев Кънев. В дадения от 

комисията срок са постъпили допълнително следните документи:  

   1. Писмо вх. № 26-00-174/06.04.2015г. от „Бургаски изложбен център” ЕООД. 

 С протокол № 1 от 30.03.2015 г. на комисията, на участника е указано да представи 

Доказателства за наличие на опит в изпълнението на услуги, които са еднакви или сходни с 

предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнение през последните 3 (три) години, 

считано от датата на  подаване на офертата; информация за техническите параметри на 

предлаганите щандове; визуализация на предлаганите щандове; Декларация за съгласие за 

участие като подизпълнител, Приложение №12 и Декларация според чл. 47, ал. 8 от ЗОП, 

Приложение №13 подписани и подпечатани. С писмо участникът е представил изисканите 

документи. Комисията установи, че в плик № 1 участникът е поставил Техническо предложение 

и срок, но същите не са предмет на оценка на този етап от работата.  

 При направената проверка се установи, че в офертата са приложени всички изискуеми 

от Възложителя документи, ето защо комисията счита, че участникът следва да бъде допуснат до 

разглеждане на документите в плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, поради 

което комисията 
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Р Е Ш И: 
  ДОПУСКА до разглеждане на документите в плик № 2 - „Предложение за 

изпълнение на поръчката” на участника Бургаски изложбен център” ЕООД, със седалище и 

адрес на управление в гр.Бургас, ул. „Антим I” № 29, регистрирано в Търговския регистър с 

ЕИК 102806073, представлявано от управителя – Костадин Гочев Кънев. 

 

 Комисията пристъпи към разглеждане на документите, находящи се в плик № 1 от 

участника „Тулан Сателайт“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул. 

„Карлово” № 4, ет.3 регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 203034013, представлявано от 

управителя – Веселин Матеев Пренеров. От участника не е изисквано представянето на 

допълнителни документи. При направената проверка се установи, че в офертата са приложени 

всички изискуеми от Възложителя документи, ето защо комисията счита, че участникът следва 

да бъде допуснат до разглеждане на документите в плик № 2 - „Предложение за изпълнение на 

поръчката”, поради което комисията 

Р Е Ш И: 
 ДОПУСКА до разглеждане на документите в плик № 2 „Предложение за изпълнение 

на поръчката” на участника „Тулан Сателайт“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в 

гр.Бургас, ул. „Карлово” № 4, ет.3 регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 203034013, 

представлявано от управителя – Веселин Матеев Пренеров.   

                Съгласно закона и одобрените от възложителя условия, за провеждане на 

процедурата, разглеждането на офертите става на три етапа: първи етап – проверка за 

съответствието на представените документи със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и 

изискванията на Възложителя; втори етап – разглеждане на документите в плик № 2, и трети 

етап -отваряне на ценовите предложения на допуснатите до класиране кандидати. Предвид 

изложеното, комисията приключи своята работа по първия етап от процедурата.    

        Комисията пристъпи към втория етап от процедурата - Разглеждане на документите, 

находящи се в плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката” на допуснатите 

участници в процедурата по опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Организиране и провеждането  на тридневен фестивал “Дни на регионални традиционни, 

занаятчийски и туристически продукти в Черноморски басейн”. Тъй като избраният критерий е 

„Икономически най – изгодна оферта”, комисията пристъпи към разглеждане на 

предложенията в плик №2 на допуснатите участници за установяване на съответствието им с 

изискванията на възложителя, съгласно Раздел VIII: КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

от документацията за участие по показател: „План за изпълнение на поръчката“.  

              Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на Оферта вх. № 

26-00-152/27.03.2015 год., подадена от „Имидж Едвъртайзинг” ЕООД, със седалище и адрес 

на управление в гр. Бургас, пл.  „Баба Ганка” № 4, ет.4, регистрирана в Търговския регистър с 

ЕИК 147080118, представлявано от Алберта Леон Алкалай. Участникът е изпълнил 

изискванията на Възложителя и е представил техническото предложение, отговарящо на 

условията на процедурата. При сравнение на Техническото предложение на участника, в частта 

на показател П2.1 Идейна концепция за осъществяване на „умни игри” за фестивала, с 

предложенията на останалите участници, се установи, че направените предложения с числово 

изражение, са с повече от 20 на сто по благоприятни от средната стойност на предложенията на 

останалите участници по същия показател за оценка. Ето защо са налице  основанията по чл. 

70, ал. 1 от ЗОП, предвид което комисията  

 

Р Е Ш И: 
 УКАЗВА на участника „Имидж Едвъртайзинг” ЕООД, със седалище и адрес на 

управление в гр. Бургас, пл.  „Баба Ганка” № 4, ет.4, регистрирана в Търговския регистър с 

ЕИК 147080118, представлявано от Алберта Леон Алкалай в срок от три работни дни от 

получаване на настоящия протокол да представи следните документи: Писмена обосновка за 

начина на образуване на предложението по показател П2.1 Идейна концепция за 

осъществяване на „умни игри” за фестивала. 
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              Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на Оферта вх. № 

26-00-155/27.03.2015 год., подадена от „Бургаски изложбен център” ЕООД, със седалище и 

адрес на управление в гр.Бургас, ул. „Антим I” № 29, регистрирано в Търговския регистър с 

ЕИК 102806073, представлявано от управителя – Костадин Гочев Кънев. Участникът е 

изпълнил изискванията на Възложителя и е представил техническото предложение, отговарящо 

на условията на процедурата. Не са налице основанията по чл. 70, ал. 1 от ЗОП.  

 

                 Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на Оферта вх. 

№ 26-00-157/27.03.2015 год., подадено от „Тулан Сателайт“ ЕООД, със седалище и адрес на 

управление в гр.Бургас, ул. „Карлово” № 4, ет.3 регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 

203034013, представлявано от управителя – Веселин Матеев Пренеров. Участникът е изпълнил 

изискванията на Възложителя и е представил техническото предложение, отговарящо на 

условията на процедурата. При сравнение на Техническото предложение на участника, в частта 

на показател П2.2 Осигуряване на медийно разгласяване на фестивала, с предложенията на 

останалите участници, се установи, че направените предложения с числово изражение, са с 

повече от 20 на сто по благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите 

участници по същия показател за оценка. Ето защо са налице  основанията по чл. 70, ал. 1 от 

ЗОП, предвид което комисията  

 

Р Е Ш И: 
 

 УКАЗВА на участника „Тулан Сателайт“ ЕООД, със седалище и адрес на 

управление в гр.Бургас, ул. „Карлово” № 4, ет.3 регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 

203034013, представлявано от управителя – Веселин Матеев Пренеров в срок от три работни 

дни от получаване на настоящия протокол да представи следните документи: Писмена 

обосновка за начина на образуване на предложението по показател П2.2 Осигуряване на 

медийно разгласяване на фестивала. 

  

              Комисията приключи работа в 13:00 часа.   

 

 

Председател /п/ 

                             /Валентин Люцканов/             

 

Членове :1. /п/ 

              /Милена Кирова /                 

        

              2.  /п/                                                                                                                  

                         /Мария Динева /       

 

              3. /п/   

       /Марина Дичева/ 

 

              4.   /п/       

       /Георги Николчев/                                                                                                                                                                                                                             


