
 

ПРОТОКОЛ 
№ 2 

от дейността на Комисията за разглеждане, оценка и класиране по реда на чл. 54 -60 от 
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) на получените оферти по 
процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по реда на чл. 178 и сл. 
във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 и чл. 8, ал. 1 т. 12 от Закона за обществените поръчки и § 3 от 
Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс с предмет „Консултантски услуги при 
създаване и реализиране на интегрирана комуникационна кампания, която да осигури 
публичност, да информира и повиши познанията и мотивацията на българските граждани за 
предстоящите президентски избори и референдум 2016, в съответствие с Изборния кодекс и 
правомощията, задълженията и отговорностите на ЦИК, чрез осигуряване на комплексно 
обслужване на публичното представяне на разяснителната кампания за изборите за президент и 
вицепрезидент на републиката и информационно-разяснителната кампания за националния 
референдум на 6 ноември 2016 г. на ЦИК, управление на комуникацията през фейсбук и 
интернет страницата на ЦИК, и организиране и провеждане на кампанията в интернет медии“ 

 

На 27 септември 2016 г. от 11.00 ч. в сградата на Централната избирателна комисия, пл. 
„Княз Александър І” № 1 комисия, назначена със Заповед № 147 от 22 септември 2016 г. на г-жа 
Ивилина Алексиева – председател на Централната избирателна комисия в състав: 

 
Председател:   Владимир Пенев – член на ЦИК; 
 

Членове:  
 

1. Ерхан Чаушев – член на ЦИК; 
2. Мартин Райков – член на ЦИК; 
3. Румен Цачев – член на ЦИК; 
4. Камелия Нейкова – член на ЦИК, 

 
проведе заседание по проверка на допълнително представените на основание чл. 54, ал.9 от 
ППЗОП документи от участниците „АПРА“ ООД, „КОТА 97“ ООД, „Ес Ти Би 
Комюникейшънс“ ЕООД и установи следното: 

1. Участникът „АПРА“ ООД е представил: 

 Нов ЕЕДОП за „АПРА“ ООД, който е попълнен и подписан в съответствие с 
изискванията. 

 ЕЕДОП за експерт 4 „Графичен дизайнер“ – Виктор Танков, който е попълнен и 
подписан в съответствие с изискванията. 

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията по чл. 67, 
ал. 1 и 2 от ЗОП. 

2. Участникът „ КОТА 97“ ООД е представил: 

 Нов ЕЕДОП за „КОТА 97“, който е попълнен и подписан в съответствие с 
изискванията, като в ЕЕДОП е посочен и специфичния опит на експерт медиа 
планиране – Росица Иванова. 

 ЕЕДОП за експерт 4 „Графичен дизайнер“ – Иван Бояджиев, който е попълнен и 
подписан в съответствие с изискванията. 
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 ЕЕДОП за експерт 1 – ръководител на екипа – Вера Димитрова Джамбазова, който е 
попълнен и подписан в съответствие с изискванията. 

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията по чл. 67, 
ал. 1 и 2 от ЗОП. 

3. Участникът „Ес Ти Би Комюникейшънс“ ЕООД е представил: 

 Нов ЕЕДОП за „Ес Ти Би Комюникейшънс“ ЕООД, който е попълнен и подписан в 
съответствие с изискванията. 

 ЕЕДОП за експерт 2 Координатор събития Елица Валериева Обретенова – Петкова, 
който е попълнен и подписан в съответствие с изискванията. 

 ЕЕДОП за експерт 4 „Графичен дизайнер“  Петя Запренова, който е попълнен и 
подписан в съответствие с изискванията. 

 ЕЕДОП за експерт 5 Медиа планиране Анелия Георгиева Величкова, който е попълнен 
и подписан в съответствие с изискванията. 

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията по чл. 67, 
ал. 1 и 2 от ЗОП. 

Въз основа на проверката за съответствието на участниците с критериите за подбор, 
комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците „АПРА“ 
ООД, „КОТА 97“ ООД, „Ес Ти Би Комюникейшънс“ ЕООД. 

 Съгласно обявената методика за оценка участниците получиха следния 
средноаритметичен брой точки: 

1. „АПРА“ ООД – 78 т. 

2. „КОТА 97“ ООД – 36 т. 
3. „Ес Ти Би Комюникейшънс“ ЕООД – 98 т. 

 Оценката на всеки от участниците е съгласно оценъчни листа, попълнени от всеки член на 
комисията, които са приложения, неразделна част от настоящия протокол. 

Комисията насрочи публично заседание по отваряне на ценовите оферти на допуснатите 
участници на 28.09.2016 г. от 10.30 ч. в сградата на ЦИК и обяви датата, часа и мястото на 
отварянето чрез съобщение, публикувано в профила на купувача на 27.09.2016 г., съгласно чл. 
57, ал. 3 от ППЗОП.  

Комисията изготви и подписа настоящия протокол на 27.09.2016 г. в един оригинален 
екземпляр. 

 
Владимир Пенев   П (чл. 2 от ЗЗЛД) 
 
Ерхан Чаушев П (чл. 2 от ЗЗЛД) 
 
Мартин Райков П (чл. 2 от ЗЗЛД) 
 
Румен Цачев П (чл. 2 от ЗЗЛД) 
 
Камелия Нейкова П (чл. 2 от ЗЗЛД) 


