
\ КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ 
V ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ 

ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ 
СЛУЖБИ НАБЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ 

П Р О Т О К О Л 

По чл.101г, ал.4 от ЗОП за получаване, разглеждане и оценка на оферти, 
представени за изпълнение на поръчка с предмет: „Изработване на документален филм, 
свързан с дейността на Държавна сигурност, разузнавателните служби на БНА и 
влиянието им върху политическите процеси в страната и върху съдбите на хората 
преди и след 1989 г.". 

I. Днес, 14.05.2015г., 10.00 часа, в сградата на Комисията за разкриване на 
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна 
сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия 
(КРДОПБГДСРСБНА), ул. „Врабча" № 1, град София на основание Заповед № К-45 от 
14.05.2015г. на председателя на КРДОПБГДСРСБНА. се проведе заседание на 
комисията в следния състав: 

Председател: 1. i, член на 
КРДОПБГДСРСБНА 

Членове: 
2. 
3. 
4. 
5. i 

6 
7. | 

компетентност. 

, директор на дирекция ИАПД; 
I, директор на дирекция ФСПАД; 

, началник отдел ПА, правоспособен юрист: 
външен експерт с професионална компетентност; 
външен експерт с професионална компетентност; 

външен експерт е професионална 

Получаване на офертите 
Комисията получи от деловодството списък с участниците в избора на 

изпълнител за „Изработване на документален филм, свързан е дейността на Държавна 
сигурност, разузнавателните служби на БНА и влиянието им върху политическите 
процеси в страната и върху съдбите на хората преди и след 1989 г." (заверено копие на 
извадка от регистрационния дневник от деловодството за постъпила 1 брой оферта) и 
представената оферта, както следва: 

№ 

ред 

Наименование на 
участника 

Вх. номер и дата Час 

1. 
„Продуцентски център Футура 
вижън" ЕООД 

Вх. № 1773/12.05.2015г. 16:25 

Председателят на комисията прочете Заповед № К-45 от 14.05.2015г. на 
председателя на КРДОПБГДСРСБНА. 

На заседанието присъства представител на „Продуцентски център Футура 
вижън" ЕООД - г-н - управител на дружеството. 

Представители на средствата за масова информация, като и на други лица не се 
явиха на публичното заседание. 
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След запознаване с лицето подало оферта, председателят и членовете на 
комисията в съответствие с изискването на чл. 101г, ал. 2 от Закона за обществените 
поръчки (ЗОП) попълниха и подписаха Декларации по чл.35, ал.1, т.2-4 от ЗОП. 

Отваряне на офертите 
Комисията като се убеди, че офертата е подадена в указания срок в непрозрачен 

плик, надписан съгласно изискванията на възложителя пристъпи към отварянето му. 
Комисията отвори офертата на „Продуцентски център Футура вижън" ЕООД. 

На основание чл. 101 г, ал. 3 от ЗОП обяви ценовото предложение на участника, която 
стойност възлиза на 47 340.00 (четиридесет и седем хиляди триста и четиридесет) лева 
без ДДС. Комисията положи подписи на техническото и ценово предложения 
съдържащи се в офертата на участника. 

С извършването на действията по чл. 101г, ал. 3 от ЗОП приключи публичната 
част на заседанието на комисията и представителят на „Продуцентски център Футура 
вижън" ЕООД напусна заседанието на комисията в 10.30 часа. 

Разглеждане, оценяване и класиране на офертите 
Заседанието продължи с разглеждане, оценяване и класиране на единствената 

подадена оферта от „Продуцентски център Футура вижън" ЕООД. 
1. Комисията направи сравнение на списъка на документите съдържащи се в 

подадената оферта с изискването на възложителя за съдържание на офертата за участие 
в избора, посочено в Раздел IV от утвърдената документация за участие. 

Различия не се установиха. Комисията установи съответствие на съдържанието 
на приложените документи с изискванията на възложителя. 

2. Комисията пристъпи към разглеждане на представените от участника 
документи за доказване на технически възможности и квалификация. Приложените 
документи отговарят на изискванията на възложителя, посочени в Раздел II от 
утвърдената документация за участие. 

3. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на 
участника. Участникът е приложил изискуемото от възложителя по т. 8 на Раздел IV от 
документацията за участие предложение за изпълнение на поръчката с приложенията 
към него от т.8.1 до т. 8.6 включително. 

Комисията взе следното решение: след като членовете на състава на комисията 
се запознаят подробно с анотацията за сценария за документалния филм; със 
синопсиса на сценария; с режисьорската експликация към сценария, с 
характеристиката на основните персонажи; с работния сценарий и с работния 
календар, а външните експерти отразят в доклад своето професионално мнение и/или 
констатации - ще се насрочи следващо заседание, на което ще се оцени предложението 
за изпълнение на поръчката. 

Заседанието на комисията се закри в 12.00 часа. 

I I . Заседанието продължи на 22.05.2015 г. в 10.00 часа в присъствието на 
председателя и членовете на комисията. 

Комисията, след като се запозна подробно с предложението на участника 
пристъпи към оценката му, като обсъди констатациите на външните експерти, като 
лица притежаващи професионална компетентност, обективирани в изготвените от тях 
доклади, а именно: 

Е Не са спазени в пълна степен изискванията на възложителя заложени в 
техническата спецификация от документацията му за участие по п. I т.2 - идейно 
задание: 

В предложението за изпълнение е разгледана темата за прочита на Държавна 
сигурност (ДС) в контекста на миналото, чрез съдбите на представените герои -
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пречупени човешки съдби, станали жертва на ДС, но техните съдби и провалени 
животи не са очертани на фона на проспериращите в йерархията лица ангажирали се с 
Д С 

2. Не са спазени изискванията на възложителя заложени в техническата 
спецификация от документацията му за участие по п. I т.З - художествено задание: 

В предложението за изпълнение липсва разшифроване на понятието „Държавна 
сигурност" в прочита на настоящето и в посланието към бъдещето, а темата за ДС е 
разгледана предимно по отношение на миналото, чрез убедителния разказ за 
пречупените съдби на героите станали жертви на ДС. В сценария не са използвани и не 
е предвидено използване на документи на ДС и PC на БНА съхранявани в 
централизирания архив на Комисията, както и от други източници и фондове. 
Сценарият не представя оригинален авторски подход към темата и липсва оригинално 
драматургично разработване. От 13 страници работен сценарий половината 
представлява задкадров текст от произведения по темата, известни от вече създадени 
документални филми. 

3. Не са спазени в пълна степен изискванията на възложителя заложени в 
техническата спецификация от документацията му за участие по п. I т.4 - тематичен 
обхват: 

по т. 4.1 за образователно-информационния характер на филма - в подадените 
синопсис, режисьорска експликация и сценарий се съдържа сериозна и важна 
информация за една черна страница от миналото на България. Независимо, че има 
създадени филми по темата, ако приемем гледната точка, че документалното кино е 
неофициалната, но по-достоверна история на България, то и този филм би имал свое 
място. В този аспект той има и образователен характер за младото поколение, но в 
ограничен периметър като въздействие, тъй като както посочихме темата за ДС е 
разгледана предимно по отношение на миналото и не се съдържа разшифроване на 
понятието „Държавна сигурност" в прочита на настоящето и в посланието към 
бъдещето. 

по т. 4.2 за обхващането на най-малко три тематични кръга - липсват темите 
за „Агентите на ДС в годините на прехода" и за „Спечели или изгуби България от 
отсъствието на лустрация". 

4. Разгледано в цялост предложението за изпълнение на поръчката е развито 
така: драматургията на сценария е изградена върху съдбите на интересни личности -
Кръстю и Николай Пастухови, Матей Стоянов и Никола Даскалов, като хора с редица 
политически ограничения - типични за комунистическия режим: граждански права, 
възможност за учене и израстване в професията. В сценария, обаче, се открива едно 
противоречие - след интересното въведение се преминава без ясна драматургична 
причина към цитати от тетрадката на надзирателя от лагерите на смъртта Иван 
Пантелеев на повече от 6 страници. Това е тема разработвана успешно от 
документалистите Атанас Киряков и Анна Петкова. Тази тема по място и внушение 
измества другият особено важен център на разказа - как живяха оцелелите, какво се 
случи с тях след промените през 1989 г. и как децата на старата върхушка на ДС и БКП 
управляват държавата вече 25 години. По този начин темата за съдбата на 
репресираните след промените и тази на самите герои подадени в синопсиса се губят. 
Между предложения текст за сценарий, синопсис и режисьорската експликация има 
разминаване. Това прави сценария, а от там и целия проект неубедителен и неособено 
оригинален, въпреки много добрата режисьорска експликация. 

Като цяло в предложението за изпълнение на поръчката не са спазени в пълна 
степен изискванията на възложителя относно художествено задание, тематични 
обхвати и очаквани резултати от бъдещия филм, поради което комисията не приема 
предложението. Липсват още важни показатели от заданието на Комисията, като 
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основният дефицит е типичения представител на ДС в днешния икономически елит на 
държавата, а това е естествен драматургичен контрапункт и изключително важен 
въпрос от днешното ни битие. 

Членовете комисията - служители на възложителя, считат за необходимо да 
пояснят не съгласието си с направените препоръки в докладите на външните експерт 
относно необходимостта от по-добро разгласяване на обявената обществена поръчка, 
чрез „широко отразявани в медиите и специализираните социални мрежи за кино" и за 
удължаване срока на публичната покана. 

Публичната покана и документацията за участие е обявена в портала на Агенцията 
за обществени поръчки, публикувана е на официалната интернет страница на 
КРДОПБГДСРСННЛ в „Профила на купувача", като е спазено и изискването по ч.т. 
1016. ал.З от ЗОП - изпратени са съобщения до средствата за масова информация, а 
именно: до Българска телеграфна агенция, до печатните издания (Монитор. Сега и 
Новинар), до лицензираните радио-телевизионпи оператори (Радио -Христо Ботев. 
Дарнк-радио и БГ Радио). Посочената публичност па обявената публична покапа е в 
съответствие с изискванията на ЗОП. гарантира по-широка публичност oi колко 10 
направената препоръка за информираност на б ъ л г а р с к и т е ф и л м о в и професионалисти. 
Що се касае до предложението за удължаване срока на поръчката, същото не се приема 
от останалите членове на комисията, като несъобразено със законовите изисквания. 

Въз основа на гореизложените констатации за несъответствия на предложението 
за изпълнение на поръчката е изискванията на възложителя изрично, посочени в 
техническата спецификация, комисията единодушно реши. че не допуска офертата на 
участника „Продуцентски център Фушура вил/сън" ЕООД до по-нататъшно 
разглеждане и оценяване. 

Комисията не предлага избор на изпълнител, предвид обстоятелството, че 
подадената оферта не отговаря на изискванията на възложителя. 

Комисията приключи дейността си на 22.04.201 5г. в 16.00 часа. 

Съставът на Комисията състави и подписа настоящия протокол на основание ч.т. 
101г. ал. 4 от ЗОП и в и з п ъ л н е н и е на т. IV от Заповед № К-45 от 14.05.2015г. 

Председател: .yjH 
Членове:. 
2 ^1_ггГТ9Г Н. 7. 
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*3аличена информация на основание чл. 2 от З З Л Д 
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