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Дата: 23.02.2017 г.   УТВЪРЖДАВАМ: (п.) заличен на осн. чл. 23 от ЗЗЛД 

АЛЕКСАНДЪР ВЕЛЕВ 

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА БНР 

 

 

 

ДОКЛАД 

ПО ЧЛ. 103, АЛ. 3 ОТ ЗОП 

 

Уважаеми г-н Велев, 

 

В изпълнение на Ваша Заповед № АВ-1180а/06.12.2016 г. беше формирана комисия 

за провеждане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на хотелско настаняване и 

на самолетни билети в страната и чужбина за нуждите на БНР по две обособени позиции: 

Обособена позиция № 1 „Осигуряване на хотелско настаняване, при служебни пътувания в 

чужбина и страната за нуждите на БНР“, Обособена позиция № 2 „Осигуряване на 

самолетни билети за превоз на пътници и багаж, при служебни пътувания в чужбина и 

страната за нуждите на БНР“. Обществената поръчка е открита с Решение № АВ-

1035/28.10.2016 г. на генералния директор на Българското национално радио. 

 
I. Комисията заседава в състав: 

Председател: Албена Миланова – директор на дирекция „Международно 

сътрудничество“; 

Членове: 1. Геновева Калушкова – координатор в дирекция „Международно 

сътрудничество“; 

 2. Стефка Маринова – счетоводител, отдел „Счетоводство“; 

 3. Цветелина Цачева – ръководител отдел „Обществени поръчки“;  

 4. Милен Митев – старши юрисконсулт; 

 

II. Съгласно Заповед № АВ-1180а/06.12.2016 г., на Генералния директор на БНР, 

комисията има задължение да извърши подбор на участниците, да разгледа и оцени 

подадените оферти за участие в процедурата. Срокът за работа на комисията е определен 

на 28.02.2017 г. Съгласно заповедта за назначаване на комисията, до приключване на 

нейната работата, документите, свързани с обществената поръчка се съхраняваха в стая № 

17 на 6-ти етаж в програмно-редакционната сграда на БНР. За правилното съхранение на 

документите отговаря ръководителят на отдел „Обществени поръчки“. 

Съставът на комисията остана непроменен през целия период на нейната работа. 
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III. На 06.12.2016 г. от 14.00 часа в програмно-редакционната сграда на БНР се 

проведе публично заседание на комисията. В заседанието взеха участие всички членове на 

комисията, като същите, след запознаване със списъка на участниците в процедурата, 

подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

 

Комисията установи, че в предварително обявения срок са постъпили оферти за 

изпълнение на поръчката от следните участници: 

1. „Клио Травел“ ООД, вх. № 100/02.12.2016 г. 15:47 ч.; 

2. „Хепи Флай“ ООД, вх. № 102/05.12.2016 г. 12:02 ч.; 

3. „Е-турс“ ООД, вх. № 104/05.12.2016 г. 14:40 ч.; 

4. „Елит травел интернешънъл“ ООД, вх. № 107/05.12.2016 г. 15:00 ч.; 

5. „Посока ком“ ООД, вх. № 108/05.12.2016 г. 15:05 ч.; 

6. „Скай травел“ ООД, вх. № 112/05.12.2016 г. 16:00 ч.; 

7. „Аргус травел интеренешънъл“ ЕООД, вх. № 113/05.12.2016 г. 16:05 ч.; 

8. ДЗЗД „Трансглобал партнерс“, вх. № 114/05.12.2016 г. 16:10 ч.; 

9. „Титан 77“ ООД, вх. № 115/05.12.2016 г. 16:15 ч.; 

10. „Юнайтед Травъл Ейджънси“ ЕООД, вх. № 116/05.12.2016 г. 16:20 ч.; 

11. „Атлас Травелс“ ЕООД, вх. № 117/05.12.2016 г. 16:30 ч.; 

12. „Ваканция“ ООД, вх. № 120/05.12.2016 г. 16:40 ч.; 

13. „Старс травел“ ЕООД, вх. № 128/05.12.2016 г. 16:55 ч.; 

 

На публичното заседание на комисията присъстваха следните представители на 

участниците:  

1. Полина Михайлова Влахова, упълномощена от Евгения Манолова Манолова – 

управител на „Атлас Травелс“ ЕООД; 

2. Ивелина Красимирова Георгиева, упълномощена от Анелия Петрова Бачийска – 

управител на „Елит Травел Интернешънъл“ ООД; 

3. Силвена Димитрова Кирова, упълномощена от Николай Владимиров Шопов – 

управител на „Аргус Травел Интернешънъл“ ЕООД; 

4. Велислава Петрова Джамбазова, упълномощена от Емил Юлиев Ботев – управител 

на „Титан 77“ ООД; 

5. Стефан Павлов Павлов, упълномощен от Мариана Стефанова Павлова – управител 

на „Клио Травел“ ООД. 

 

На основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, Комисията отвори запечатаните непрозрачни 

опаковки с офертите на участниците по реда на тяхното постъпване и провери за наличието 

на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията оповести 

документите, съдържащи се в опаковката с офертата на всеки участник и предложи на 
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присъстващите представители на другите участници да подпишат техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

IV. След извършване на горните действия, председателят на закри публичната част от 

заседанието. Комисията продължи своята работа в закрито заседание и пристъпи към 

проверка на представените от участниците документи за съответствие с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, при което установи 

следното: 

 

1. Участникът ДЗЗД „Трансглобал партнерс“ е подал оферта и за двете обособени 

позиции на процедурата, но в запечатаната непрозрачна опаковка по ч„л. 47, ал. 2 от ППЗОП 

се съдържа само един отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ 

 

2. По отношение на офертите на следните участници беше констатирана липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор 

„Клио Травел“ ООД, вх. № 100/02.12.2016 г. 15:47 ч.; 

„Е-турс“ ООД, вх. № 104/05.12.2016 г. 14:40 ч.; 

„Елит травел интернешънъл“ ООД, вх. № 107/05.12.2016 г. 15:00 ч.; 

„Посока ком“ ООД, вх. № 108/05.12.2016 г. 15:05 ч.; 

„Скай травел“ ООД, вх. № 112/05.12.2016 г. 16:00 ч.; 

„Аргус травел интеренешънъл“ ЕООД, вх. № 113/05.12.2016 г. 16:05 ч.; 

„Титан 77“ ООД, вх. № 115/05.12.2016 г. 16:15 ч.; 

„Юнайтед Травъл Ейджънси“ ЕООД, вх. № 116/05.12.2016 г. 16:20 ч.; 

„Атлас Травелс“ ЕООД, вх. № 117/05.12.2016 г. 16:30 ч.; 

„Ваканция“ ООД, вх. № 120/05.12.2016 г. 16:40 ч.; 

 

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, комисията посочи горните обстоятелства в 

протокол и изпрати същия на всички кандидати или участници в деня на публикуването му в 

профила на купувача. 

 

V. След изтичане на срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията се събра на закрито 

заседание, което се проведе на 03.01.2017 г. от 11:00 часа в програмно-редакционната 

сграда на БНР.  

 

1. Комисията установи, че в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП са постъпили допълнителни 

документи от следните участници: 

„Скай травел“ ООД, вх. № 141/22.12.2016 г. 12:40 ч. 
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„Ваканция“ ООД, вх. № 142/23.12.2016 г. 11:10 ч.;  

„Клио Травел“ ООД, вх. № 144/23.12.2016 г. 13:20 ч.; 

„Е-турс“ ООД, вх. № 145/27.12.2016 г. 10:40 ч.;  

Аргус травел интеренешънъл“ ЕООД, вх. № 149/27.12.2016 г. 15:45 ч.; 

„Посока ком“ ООД, вх. № 150/28.12.2016 г. 13:35 ч.; 

Юнайтед Травъл Ейджънси“ ЕООД, вх. № 151/28.12.2016 г. 15:05 ч.; 

„Елит травел интернешънъл“ ООД, вх. № 152/28.12.2016 г. 16:00 ч.; 

„Атлас Травелс“ ЕООД, вх. № 154/29.12.2016 г. 12:50 ч.; 

 

2. При разглеждането на документите, подадени от участника „Посока ком“, 

комисията установи, че участникът е подал оферта и за двете обособени позиции на 

процедурата, видно от подадения от него ЕЕДОП и технически предложения по обособена 

позиция № 1 и обособена позиция № 2, но в запечатаната непрозрачна опаковка по чл. 47, 

ал. 2 от ППЗОП се съдържа само един отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. 

 

3. Комисията приключи своето заседание след разглеждане на допълнително 

представените от участниците документи. 

 

VI. Комисията разгледа техническите предложения на участниците, чиито оферти 

отговарят на поставените от възложителя критерии за подбор на две закрити заседания – на 

05.01.2017 г. от 11:00 часа и на 10.01.2017 г. от 11:00 часа в програмно-редакционната сграда 

на БНР. След приключване на оценяването на техническите предложения, комисията реши в 

деня на съставяне и подписване на протокола от извършеното оценяване, председателят на 

комисията да изготви съобщение за датата и часа на отваряне на ценовите предложения на 

допуснатите участници.  

 

VII. 1. Комисията проведе публично заседание на 23.01.2016 г. от 10.00 часа в 

програмно-редакционната сграда на БНР за отваряне на ценовите предложения на 

участниците, чиито технически предложения отговарят на изискванията на възложителя. На 

заседанието присъстваха следните представители на участниците: 

 

 Полина Михайлова Влахова, упълномощена от Евгения Манолова Манолова – 

управител на „Атлас Травелс“ ЕООД; 

 Ивелина Красимирова Георгиева, упълномощена от Анелия Петрова Бачийска 

– управител на „Елит Травел Интернешънъл“ ООД; 

 Силвена Димитрова Кирова, упълномощена от Николай Владимиров Шопов – 

управител на „Аргус Травел Интернешънъл“ ЕООД; 
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2. Комисията обяви на присъстващите участници резултатите от оценяването на 

офертите по другите показатели.  

 

3. Комисията отвори запечатаните непрозрачни пликове, съдържащи ценовите 

предложения на участниците за изпълнение на поръчката по реда на постъпване на 

допуснатите оферти и обяви направените ценови предложения. С това приключи публичната 

част от заседанието на комисията. 

 

4. Комисията установи, че следните участници са направили предложения, с повече от 

20 на сто по-изгодни от средната стойност на предложенията на останалите участници по 

същия показател за оценка: 

- „Хепи Флай“ ООД; 

- „Елит травел интернешънъл“ ООД; 

- „Скай травел“ ООД; 

- „Аргус травел интеренешънъл“ ЕООД; 

- „Юнайтед Травъл Ейджънси“ ЕООД; 

- „Старс травел“ ЕООД 

- „ Клио Травел “ ООД; 

- „ Атлас Травелс“ ЕООД. 

 

5. На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията изиска подробна писмена обосновка 

за начина на образуване на ценовите предложения на посочените участници.  

 

VIII. 1. След изтичане на срока по чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията се събра на 

заседание на 03.02.2017 г. от 11:00 часа в програмно-редакционната сграда на БНР 

 

В законоустановения срок постъпиха писмени обосновки от следните участници: 

 „Скай травел“ ООД, вх. № ОП-014/26.01.2017 г. 15:20 ч. 

 „Атлас Травелс“ ЕООД, вх. № ОП-015/26.01.2017 г. 15:35 ч.; 

 Юнайтед Травъл Ейджънси“ ЕООД, вх. № ОП-016/27.01.2017 г. 15:40 ч.; 

 „Хепи флай“ ООД, вх. № ОП-017/27.01.2017 г. 16:30 ч.; 

 Аргус травел интернешънъл“ ЕООД, вх. № ОП-018/27.01.2017 г. 16:40 ч.; 

 „Елит травел интернешънъл“ ООД, вх. № ОП-019/30.01.2017 г. 09:35 ч.; 

 „Клио Травел“ ООД, вх. № ОП-020/30.01.2017 г. 11:45 ч. 

 „Старс Травел“ ЕООД, вх. № ОП-021/30.01.2017 г. от 13:00 ч. 

 



 

6 

 

 

2. Комисията разгледа представените писмени обосновки от участниците относно 

образуването на техните ценови предложения и оцени обосновките относно тяхната пълнота 

и обективност.  

 

IX. В резултат на извършените действия, комисията направи следното класиране на 

участниците, съгласно предварително обявения критерий по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП – 

„оптимално съотношение качество/цена”: 

 

1. По обособена позиция № 1 „Осигуряване на хотелско настаняване, при служебни 

пътувания в чужбина и страната за нуждите на БНР“: 

I-во място „Старс травел“ EООД с комплексна оценка 100 точки. 

II-ро място – „Ваканция“ ООД с комплексна оценка 60,80 точки. 

 

Мотиви: Офертите на участниците отговарят на поставените от възложителя критерии 

за подбор и са изготвени съобразно техническата спецификация за изпълнение на 

поръчката по обособена позиция № 1. Офертите са оценени по предварително обявения 

критерий по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП – „оптимално съотношение качество/цена” и съобразно 

методиката за оценка – част от документацията за участие в процедурата. 

 

2. По обособена позиция № 2 „Осигуряване на самолетни билети за превоз на 

пътници и багаж, при служебни пътувания в чужбина и страната за нуждите на БНР“: 

I-во място „Старс травел“ EООД с комплексна оценка 100 точки. 

II-ро място – „Елит травел интернешънъл“ ООД с комплексна оценка 59,73 точки. 

 

Мотиви: Офертите на участниците отговарят на поставените от възложителя критерии 

за подбор и са изготвени съобразно техническата спецификация за изпълнение на 

поръчката по обособена позиция № 2. Офертите са оценени по предварително обявения 

критерий по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП – „оптимално съотношение качество/цена” и съобразно 

методиката за оценка – част от документацията за участие в процедурата. 

 

X. Комисията предлага за отстраняване следните участници: 

1. ДЗЗД „Трансглобал партнерс“ 

Основание: чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, във вр. с чл. 47, ал. 9 от ППЗОП. 

Мотиви: Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката. В документацията за участие в процедурата – раздел X, т. 2, 

е записано, че за въпроси, които не са разгледани в настоящата документация, се прилагат 

ЗОП и ППЗОП. Съгласно чл. 47, ал. 9 от ППЗОП, когато участник подава оферта за повече от 

една обособена позиция, в запечатаната непрозрачна опаковка опаковката по чл. 47, ал. 2 от 

ППЗОП за всяка от позициите се представят отделни непрозрачни пликове с надпис 
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„Предлагани ценови параметри“, с посочване на позицията, за която се отнасят. Участникът 

е посочил, че подава оферта и за двете обособени позиции на процедурата, но в 

запечатаната непрозрачна опаковка с неговата оферта се съдържа само един отделен 

запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, без посочване на 

позицията, за която се отнася. 

 

2. „Е-турс“ ООД 

Основание: чл. 107, т. 1, във вр. с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП и 

във връзка с Раздел V, т. 3.1. от документацията за обществената поръчка. 

Мотиви: Участникът е представил оферта, която не отговаря на условия, посочени в 

обявлението за обществена поръчка и документацията. Възложителят е поставил изискване 

участниците да имат опит през последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на 

офертата, в изпълнението на услуги, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на 

поръчката. В документацията възложителят е пояснил, че под сходни услуги с предмета и 

обема на обществената поръчка следва да се разбират услуги по хотелски настанявания, 

на стойност сходна с прогнозната стойност на поръчката без ДДС, която за обособена 

позиция № 1 е 400 000 лв., съгласно посоченото в т. II.2.6. от обявлението за процедурата. 

Възложителят е изискал участниците да доказват съответствието си с критерия за подбор, като 

представят в ЕЕДОП списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета и обема 

на настоящата обществена поръчка, изпълнени от тях, през последните три години, считано 

от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, 

заедно с доказателство за извършената услуга. Под „доказателство за извършената услуга”, 

съгласно Раздел V, т. 3.1. от документацията за обществената поръчка се разбира 

удостоверение, издадено от получателя на услугата или от компетентен орган, или посочване 

на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата. 

Участникът не е представил изискваните от възложителя доказателства, които да 

удостоверяват изпълнените от него услуги, сходни с предмета на поръчката с получател 

Община Стара Загора. Представените доказателства са за изпълнени услуги, сходни с 

предмета на поръчката на обща стойност 190 000 лв. без ДДС, което не отговаря на 

изискването участникът да е изпълнил услуги по хотелски настанявания, на стойност сходна с 

прогнозната стойност на поръчката без ДДС. 

 

3. „Посока ком“ ООД 

Основание: чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, във вр. с чл. 47, ал. 9 от ППЗОП. 

Мотиви: Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката. В документацията за участие в процедурата – раздел X, т. 2, 

е записано, че за въпроси, които не са разгледани в настоящата документация, се прилагат 

ЗОП и ППЗОП. Съгласно чл. 47, ал. 9 от ППЗОП, когато участник подава оферта за повече от 

една обособена позиция, в запечатаната непрозрачна опаковка опаковката по чл. 47, ал. 2 от 
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ППЗОП за всяка от позициите се представят отделни непрозрачни пликове с надпис 

„Предлагани ценови параметри“, с посочване на позицията, за която се отнасят. Участникът 

е посочил, че подава оферта и за двете обособени позиции на процедурата, видно от 

попълнения от него ЕЕДОП и подадени технически предложения за обособена позиция № 1 и 

обособена позиция № 2, но в запечатаната непрозрачна опаковка с неговата оферта се 

съдържа само един отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“, без посочване на позицията, за която се отнася. 

 

4. „Титан 77“ ООД 

По обособена позиция № 1 

Основание: чл. 107, т. 1 от ЗОП. 

Мотиви: - В част II, буква А от ЕЕДОП, в графата „обособени позиции“, участникът не е 

посочил за коя обособена позиция подава оферта; 

- В част II, буква А от ЕЕДОП, в графата „Представителство, ако има такива“, участникът 

не е посочил името и адреса на лицето/лицата, които го представляват; 

- В част III, буква В от ЕЕДОП, участникът не е посочил, че може да потвърди, че не е 

виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима 

за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за 

подбор; 

- участникът не е посочил в част IV, буква А, т. 1 от ЕЕДОП, че разполага с регистрация 

за осъществяване на туроператорска дейност/туристическа агентска дейност по Закона за 

туризма или еквивалент, каквото е изискването на т. III.1.1. от обявлението за поръчката и 

Раздел V, т. 1.1. от документацията за участие в процедурата по отношение на обособена 

позиция № 1; 

- участникът не е посочил в част IV, буква А, т. 2 от ЕЕДОП, че разполага с регистрация 

като администратор на лични данни, издадена от Комисията за защита на личните данни или 

еквивалент, каквото е изискването на т. III.1.2. от обявлението за поръчката и Раздел V, т. 1.2. от 

документацията за участие в процедурата по отношение на обособена позиция № 1 

- участникът не е посочил в част IV, буква Б, т. 5 от ЕЕДОП, че разполага с валидна 

задължителна застраховка „Отговорност на туроператора” или еквивалент, каквото е 

изискването на т. III.1.2. от обявлението за поръчката и Раздел V, т. 2. от документацията за 

участие в процедурата по отношение на обособена позиция № 1; 

- участникът не е посочил в част IV, буква В, т. 1б) от ЕЕДОП списък на услугите, които са 

идентични или сходни с предмета и обема на настоящата обществена поръчка, изпълнени 

от тях, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване 

на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените услуги, 

каквото е изискването на т. III.1.3. от обявлението за поръчката и Раздел V, т. 3.1. от 

документацията за участие в процедурата по отношение на обособена позиция № 1 
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- участникът не е посочил в част IV, буква В, т. 3 от ЕЕДОП че разполага със система за 

непрекъснато наблюдение на резервациите и издадените ваучери, каквото е изискването на 

т. III.1.3. от обявлението за поръчката и Раздел V, т. 3.3. от документацията за участие в 

процедурата по отношение на обособена позиция № 1; 

- участникът не е посочил в част IV, буква В, т. 6 от ЕЕДОП образованието, езиковата 

квалификация, стажа и професионалната компетентност на лицата, които отговарят за 

извършването на резервации и продажби на хотелски настанявания, от който да е видно, че 

разполага с минимум двама служители, които извършват резервации и продажби на 

хотелски настанявания, които отговарят на изискванията за образование, езикова 

квалификация и стаж на персонала, посочени в чл. 6 от Наредба № 16-1399 от 11.10.2013 г. за 

изискванията за местоположението, пригодността и оборудването на помещението за 

извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност и за образованието, 

езиковата квалификация и стажа на персонала, който ще бъде зает в осъществяването на 

туристическата дейност, каквото е изискването на т. III.1.3. от обявлението за поръчката и 

Раздел V, т. 3.2. от документацията за участие в процедурата по отношение на обособена 

позиция № 1 

 

По обособена позиция № 2 

Основание: чл. 107, т. 1 от ЗОП. 

Мотиви: Участникът е представил оферта, която не отговаря на условия, посочени в 

обявлението за обществена поръчка и документацията, а именно: 

- В част II, буква А от ЕЕДОП, в графата „обособени позиции“, участникът не е посочил 

за коя обособена позиция подава оферта; 

- В част II, буква А от ЕЕДОП, в графата „Представителство, ако има такива“, участникът 

не е посочил името и адреса на лицето/лицата, които го представляват; 

- В част III, буква В от ЕЕДОП, участникът не е посочил, че може да потвърди, че не е 

виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима 

за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за 

подбор; 

- участникът не е посочил в част IV, буква А, т. 2 от ЕЕДОП, че разполага с регистрация 

като администратор на лични данни, издадена от Комисията за защита на личните данни или 

еквивалент, каквото е изискването на т. III.1.2. от обявлението за поръчката и Раздел V, т. 1.2. от 

документацията за участие в процедурата по отношение на обособена позиция № 2; 

- участникът не е посочил в част IV, буква А, т. 2 от ЕЕДОП, че е член на IATA или е 

агенция, притежаваща акредитация в IATA., каквото е изискването на т. III.1.1. от обявлението 

за поръчката и Раздел V, т. 1.1. от документацията за участие в процедурата по отношение на 

обособена позиция № 2; 

- участникът не е посочил в част IV, буква В, т. 1б) от ЕЕДОП списък на услугите, които са 

идентични или сходни с предмета и обема на настоящата обществена поръчка, изпълнени 
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от тях, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване 

на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените услуги, 

каквото е изискването на т. III.1.3. от обявлението за поръчката и Раздел V, т. 3.1. от 

документацията за участие в процедурата по отношение на обособена позиция № 2; 

- участникът не е посочил в част IV, буква В, т. 6 от ЕЕДОП образованието, езиковата 

квалификация, стажа и професионалната компетентност на лицата, които извършват 

резервации и продажби на самолетни билети, от който да е видно, че разполага с минимум 

двама служители, които извършват резервации и продажби на самолетни билети, които 

отговарят на изискванията за образование, езикова квалификация и стаж на персонала, 

посочени в чл. 7 от Наредба № 16-1399 от 11.10.2013 г. за изискванията за местоположението, 

пригодността и оборудването на помещението за извършване на туроператорска и/или 

туристическа агентска дейност и за образованието, езиковата квалификация и стажа на 

персонала, който ще бъде зает в осъществяването на туристическата дейност, каквото е 

изискването на т. III.1.3. от обявлението за поръчката и Раздел V, т. 3.3. от документацията за 

участие в процедурата по отношение на обособена позиция № 2; 

- участникът не е посочил в част IV, буква В, т. 9 от ЕЕДОП че има правото да резервира, 

издава и продава самолетни билети чрез глобална резервационна система („АМАДЕУС” 

/Amadeus/ и/или „Галилео” /Galileo/, и/или Уърлдспан” /Worldspan/, и/или „Сейбър” /Sabre/), 

или друга еквивалентна система за резервация и продажба на самолетни билети, каквото е 

изискването на т. III.1.3. от обявлението за поръчката и Раздел V, т. 3.2. от документацията за 

участие в процедурата по отношение на обособена позиция № 2; 

- участникът не е посочил в част IV, буква В, т. 9 от ЕЕДОП данни за наличие на офис 

или представителство на територията на Република България, с посочен точен адрес, 

стационарен телефон, мобилен телефон, факс, е-mail, от което да е видно, че разполага с 

поне един офис или представителство на територията на град София, с осигурена 

възможност за приемане и изпълнение на заявки от възложителя по всяко време на 

денонощието, включително при извънредни обстоятелства, както и в почивни и празнични дни, 

отговарящо на условията на Наредба № 16-1399 от 11.10.2013 г. за изискванията за 

местоположението, пригодността и оборудването на помещението за извършване на 

туроператорска и/или туристическа агентска дейност и за образованието, езиковата 

квалификация и стажа на персонала, който ще бъде зает в осъществяването на 

туристическата дейност, каквото е изискването на т. III.1.3. от обявлението за поръчката и 

Раздел V, т. 3.4. от документацията за участие в процедурата по отношение на обособена 

позиция № 2; 

- участникът не е посочил в част IV, буква Г от ЕЕДОП, че разполага с валиден 

сертификат за управление на качествотo в съответствие с ISO 9001:20ХХ или еквивалент, с 

обхват по предмета на обществената поръчка, каквото е изискването на т. III.1.3. от 

обявлението за поръчката и Раздел V, т. 3.4. от документацията за участие в процедурата по 
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отношение на обособена позиция № 1 и на т. III.1.3. от обявлението за поръчката и Раздел V, т. 

3.5. от документацията за участие в процедурата по отношение на обособена позиция № 2. 

 

5. „Атлас Травелс“ ЕООД 

Обособена позиция № 1 

Основание: чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП. 

Мотиви: Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката, а именно: 

Съгласно техническата спецификация за обособена позиция № 1, възложителят е 

посочил, че срокът на валидност на предложените условия и цени, не може да бъде по-

кратък от 72 часа. Участникът е посочил в техническото си предложение срок на валидност от 

48 часа. Комисията установи, че в образеца на техническо предложение относно срока на 

валидност на предложените условия и цени фигурира текстът „но не по-малко от 24 часа“. 

Това не променя обстоятелството, че заложеното от възложителя изискване за валидност 

съгласно техническата спецификация за поръчката е минимум 72 часа. Съгласно Раздел VI, 

т. 1.2. от документацията за участие в процедурата, при противоречие в записите на 

отделните документи от документацията за участие, валидни са записите в документа с по-

висок приоритет, като приоритетите на документите, са в следната низходяща 

последователност: 

а) Решение за откриване на процедурата; 

б) Обявление за обществена поръчка;  

в) Технически спецификации; 

г) Проект на договор за изпълнение на обществена поръчка;  

д) Указания към участниците; 

е) Образци на документи за участие в процедурата 

При това положение не остава съмнение, че предварително обявените условия на 

поръчката изискват участниците да предложат срок на валидност на предложените условия и 

цени, не по-кратък от 72 часа. С предложеният срок на валидност от 48 часа, участникът е 

представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

Обособена позиция № 2 

Основание: чл. 107, т.3, предложение второ във връзка с чл. 72, ал.3 от ЗОП. 

Мотиви: Предложената обосновка не е пълна и обективна по отношение на 

обстоятелствата по чл. 72, ал. 2 от ЗОП. Съгласно документацията за участие в процедурата и 

образеца на ценово предложение, възложителят е изискал участниците да предложат цени, 

които са формирани до краен получател и включват всички разходи за изпълнение на 

поръчката. Участникът „Атлас травелс“ ЕООД е предложил цена на такса за издаване на 

самолетен билет в размер на 0,01 лв. без ДДС. Комисията приема, че така предложената 

цена не отговаря на посоченото изискване и не включва всички разходи които участникът би 

направил за изпълнение на поръчката. 



 

12 

 

 

В предоставената обосновка участникът не е направил калкулация по видове разходи, 

които формират предложената от него цена за издаване на самолетен билет. Участникът е 

описал сключени договори с авиокомпании, работа с две резервационни системи, 

използване на виртуален офис, внедрени системи за управление на качеството и договори с 

институции и ведомства. Посочените съображения са елементи от изискванията за подбор и 

техническото предложение на участника, които комисията е преценила на етапите на 

проверка на съответствието на участника с изискванията за подбор и разглеждане и оценка 

на техническото предложение и не могат да обосноват размера на предложената от 

участника цена. 

Предвид горното комисията счита, че в обосновката на участника не се съдържат 

обстоятелства и аргументи, които да обосноват, че направеното предложение е реално и да 

докажат, че то е формирано до краен потребител и включва в себе си всички разходи за 

изпълнение на поръчката. 

 

6. „Скай травел“ ООД 

Основание: чл. 107, т.3, предложение второ във връзка с чл. 72, ал.3 от ЗОП. 

Мотиви: Предложената обосновка не е пълна и обективна по отношение на 

обстоятелствата по чл. 72, ал. 2 от ЗОП. Съгласно документацията за участие в процедурата и 

образеца на ценово предложение, възложителят е изискал участниците да предложат цени, 

които са формирани до краен получател и включват всички разходи за изпълнение на 

поръчката. Участникът „Скай травел“ ООД е предложил цена на такса за резервация и 

хотелско настаняване в размер на 0,01 лв. без ДДС. Комисията приема, че така 

предложената цена не отговаря на посоченото изискване и не включва всички разходи които 

участникът би направил за изпълнение на поръчката. 

В предоставената обосновка участникът не е направил калкулация по видове разходи, 

които формират предложената от него цена за резервация и хотелско настаняване. 

Участникът е описал наличието на договори с хотели, които предоставят преференциални 

цени, сертифицирането си по ISO 9001:2008 и наличието на квалифицирани специалисти, с 

които разполага. Посочените съображения са елементи от изискванията за подбор и 

техническото предложение на участника, които комисията е преценила на етапите на 

проверка на съответствието на участника с изискванията за подбор и разглеждане и оценка 

на техническото предложение и не могат да обосноват размера на предложената от 

участника цена. 

Предвид горното комисията счита, че в обосновката на участника не се съдържат 

обстоятелства и аргументи, които да обосноват, че направеното предложение е реално и да 

докажат, че то е формирано до краен потребител и включва в себе си всички разходи за 

изпълнение на поръчката. 

 

7. „Юнайтед травъл ейджънси“ ЕООД 



 

13 

 

 

Обособена позиция № 1 

Основание: чл. 107, т.3, предложение второ във връзка с чл. 72, ал.3 от ЗОП. 

Мотиви: Предложената обосновка не е пълна и обективна по отношение на 

обстоятелствата по чл. 72, ал. 2 от ЗОП. Съгласно документацията за участие в процедурата и 

образеца на ценово предложение Възложителят е изискал участниците да предложат цени, 

които са формирани до краен получател и включват всички разходи за изпълнение на 

поръчката. Участникът „Юнайтед травъл ейджънси“ ЕООД е предложил цена на такса за 

резервация и хотелско настаняване в размер на 0,01 лв. без ДДС. Комисията приема, че така 

предложената цена не отговаря на посоченото изискване и не включва всички разходи които 

участникът би направил за изпълнение на поръчката. 

В предоставената обосновка участникът не е направил калкулация по видове разходи, 

които формират предложената от него цена за резервация и хотелско настаняване. 

Участникът е описал партньорски взаимоотношение с доставчици а услуги по настаняване и 

внедряване на актуални технологични решения. Посочените съображения са елементи от 

изискванията за подбор и техническото предложение на участника, които комисията е 

преценила на етапите на проверка на съответствието на участника с изискванията за подбор 

и разглеждане и оценка на техническото предложение и не могат да обосноват размера на 

предложената от участника цена. 

Предвид горното комисията счита, че в обосновката на участника не се съдържат 

обстоятелства и аргументи, които да обосноват, че направеното предложение е реално и да 

докажат, че то е формирано до краен потребител и включва в себе си всички разходи за 

изпълнение на поръчката. 

 

Обособена позиция № 2 

Основание: чл. 107, т.3 предложение първо от ЗОП 

Мотиви: участникът не е подал обосновка за формиране на ценовото си 

предложение по Обособена позиция № 2 в законоустановения срок. 

 

8. „Хепи флай“ ООД 

Основание: чл. 107, т.3, предложение второ във връзка с чл. 72, ал.3 от ЗОП. 

Мотиви: Предложената обосновка не е пълна и обективна по отношение на 

обстоятелствата по чл. 72, ал. 2 от ЗОП. Съгласно документацията за участие в процедурата и 

образеца на ценово предложение Възложителят е изискал участниците да предложат цени, 

които са формирани до краен получател и включват всички разходи за изпълнение на 

поръчката. Участникът „Хепи флай“ ООД е предложил цена на такса за резервация и 

хотелско настаняване в размер на 0,01 лв. без ДДС. Комисията приема, че така 

предложената цена не отговаря на посоченото изискване и не включва всички разходи които 

участникът би направил за изпълнение на поръчката. 
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В предоставената обосновка участникът не е направил калкулация по видове разходи, 

които формират предложената от него цена за резервация и хотелско настаняване. 

Участникът е описал работа с шест резервационни системи, договори с доставчици на 

хотелски и сходни услуги, наличието на собствена техника, внедряването на ISO 9001:2015 и 

проверяването на всяко запитване на възложителя от най-малко двама служители. 

Посочените съображения са елементи от изискванията за подбор и техническото 

предложение на участника, които комисията е преценила на етапите на проверка на 

съответствието на участника с изискванията за подбор и разглеждане и оценка на 

техническото предложение и не могат да обосноват размера на предложената от участника 

цена. 

Предвид горното комисията счита, че в обосновката на участника не се съдържат 

обстоятелства и аргументи, които да обосноват, че направеното предложение е реално и да 

докажат, че то е формирано до краен потребител и включва в себе си всички разходи за 

изпълнение на поръчката. 

 

9. „Аргус травел интернешънъл“ ЕООД 

Обособена позиция № 1 

Основание: чл. 107, т.3, предложение второ във връзка с чл. 72, ал.3 от ЗОП. 

Мотиви: предложената обосновка не е пълна и обективна по отношение на 

обстоятелствата по чл. 72, ал. 2 от ЗОП. Съгласно документацията за участие в процедурата и 

образеца на ценово предложение Възложителят е изискал участниците да предложат цени, 

които са формирани до краен получател и включват всички разходи за изпълнение на 

поръчката. Участникът „Аргус травел интернешънъл“ ЕООД е предложил цена на такса за 

резервация и хотелско настаняване в размер на 0,01 лв. без ДДС. Комисията приема, че така 

предложената цена не отговаря на посоченото изискване и не включва всички разходи които 

участникът би направил за изпълнение на поръчката. 

В предоставената обосновка участникът не е направил калкулация по видове разходи, 

които формират предложената от него цена за резервация и хотелско настаняване. 

Участникът е описал работа с резервационни системи, наличието на нова техника, обучени 

служители и благоприятни условия по хотелски настанявания на база достигнат годишен 

обем. Посочените съображения са елементи от изискванията за подбор и техническото 

предложение на участника, които комисията е преценила на етапите на проверка на 

съответствието на участника с изискванията за подбор и разглеждане и оценка на 

техническото предложение и не могат да обосноват размера на предложената от участника 

цена. 

Предвид горното комисията счита, че в обосновката на участника не се съдържат 

обстоятелства и аргументи, които да обосноват, че направеното предложение е реално и да 

докажат, че то е формирано до краен потребител и включва в себе си всички разходи за 

изпълнение на поръчката. 
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Обособена позиция № 2 

Основание: чл. 107, т.3, предложение второ във връзка с чл. 72, ал.3 от ЗОП. 

Мотиви: Предложената обосновка не е пълна и обективна по отношение на 

обстоятелствата по чл. 72, ал. 2 от ЗОП. Съгласно документацията за участие в процедурата и 

образеца на ценово предложение Възложителят е изискал участниците да предложат цени, 

които са формирани до краен получател и включват всички разходи за изпълнение на 

поръчката. Участникът „Аргус травел интернешънъл“ ЕООД е предложил цена на такса за 

издаване на самолетен билет в размер на 0,01 лв. без ДДС. Комисията приема, че така 

предложената цена не отговаря на посоченото изискване и не включва всички разходи които 

участникът би направил за изпълнение на поръчката. 

В предоставената обосновка участникът не е направил калкулация по видове разходи, 

които формират предложената от него цена за издаване на самолетен билет. Участникът е 

описал сключени договори с авиокомпании, договор с Aмадеус България, въведени 

технически решения и наличие на 2 IATA номера. Посочените съображения са елементи от 

изискванията за подбор и техническото предложение на участника, които комисията е 

преценила на етапите на проверка на съответствието на участника с изискванията за подбор 

и разглеждане и оценка на техническото предложение и не могат да обосноват размера на 

предложената от участника цена. 

Предвид горното комисията счита, че в обосновката на участника не се съдържат 

обстоятелства и аргументи, които да обосноват, че направеното предложение е реално и да 

докажат, че то е формирано до краен потребител и включва в себе си всички разходи за 

изпълнение на поръчката. 

 

10. „Елит травел интернешънъл“ ЕООД 

Обособена позиция № 1 

Основание: чл. 107, т.3, предложение второ във връзка с чл. 72, ал.3 от ЗОП. 

Мотиви: предложената обосновка не е пълна и обективна по отношение на 

обстоятелствата по чл. 72, ал. 2 от ЗОП. Съгласно документацията за участие в процедурата и 

образеца на ценово предложение Възложителят е изискал участниците да предложат цени, 

които са формирани до краен получател и включват всички разходи за изпълнение на 

поръчката. Участникът „Елит травел интернешънъл“ ООД е предложил цена на такса за 

резервация и хотелско настаняване в размер на 0,01 лв. без ДДС. Комисията приема, че така 

предложената цена не отговаря на посоченото изискване и не включва всички разходи които 

участникът би направил за изпълнение на поръчката. 

В предоставената обосновка участникът не е направил калкулация по видове разходи, 

които формират предложената от него цена за резервация и хотелско настаняване. 

Участникът е описал подписани договори с големи хотелски вериги и международни 

доставчици на хотелско настаняване и други съпътстващи услуги. Посочените съображения 
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са елементи от изискванията за подбор и техническото предложение на участника, които 

комисията е преценила на етапите на проверка на съответствието на участника с 

изискванията за подбор и разглеждане и оценка на техническото предложение и не могат да 

обосноват размера на предложената от участника цена. 

Предвид горното комисията счита, че в обосновката на участника не се съдържат 

обстоятелства и аргументи, които да обосноват, че направеното предложение е реално и да 

докажат, че то е формирано до краен потребител и включва в себе си всички разходи за 

изпълнение на поръчката. 

 

11. „Клио травел“ ООД 

Основание: чл. 107, т.3, предложение второ във връзка с чл. 72, ал.3 от ЗОП. 

Мотиви: предложената обосновка не е пълна и обективна по отношение на 

обстоятелствата по чл. 72, ал. 2 от ЗОП. Съгласно документацията за участие в процедурата и 

образеца на ценово предложение Възложителят е изискал участниците да предложат цени, 

които са формирани до краен получател и включват всички разходи за изпълнение на 

поръчката. Участникът „Клио травел“ ООД е предложил цена на такса за издаване на 

самолетен билет в размер на 0,01 лв. без ДДС. Комисията приема, че така предложената 

цена не отговаря на посоченото изискване и не включва всички разходи които участникът би 

направил за изпълнение на поръчката. 

В предоставената обосновка участникът не е направил калкулация по видове разходи, 

които формират предложената от него цена за издаване на самолетен билет. Участникът е 

описал сключени договори с авиокомпании, въвеждане на технология за оптимизиране на 

дейността, използване на изнесе офис, използване на комбинации от два еднопосочни 

билета и внедрена система ISO 9001:2008. Посочените съображения са елементи от 

изискванията за подбор и техническото предложение на участника, които комисията е 

преценила на етапите на проверка на съответствието на участника с изискванията за подбор 

и разглеждане и оценка на техническото предложение и не могат да обосноват размера на 

предложената от участника цена. 

Предвид горното комисията счита, че в обосновката на участника не се съдържат 

обстоятелства и аргументи, които да обосноват, че направеното предложение е реално и да 

докажат, че то е формирано до краен потребител и включва в себе си всички разходи за 

изпълнение на поръчката. 

 

XI. Въз основа на направеното класиране, комисията предлага да бъдат сключени 

договори за изпълнение на обществената поръчка със следните участници: 

 

1. За обособена позиция № 1 – „Старс травел“ ЕООД; 

 

2. За обособена позиция № 2 – „Старс травел“ ЕООД; 
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Неразделна част от настоящия доклад са Протоколи № 1 -4, изготвени в хода на 

работата на комисията, както и цялата необходима документация за вземане на решение 

от възложителя. 

 

Докладът е съставен и подписан на 14.02.2017 г. 

 

Комисия: 

Албена Миланова:    (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

Геновева Калушкова:    (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

Стефка Маринова:    (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

Цветелина Цачева:    (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

 

Милен Митев:     (п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 


