
 

П Р О Т О К О Л № 4 

 

От заседанието на Комисията за провеждане на открита процедура за възлагане 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” 

 

I. Заседанието на Комисията, назначена със Заповед № АВ-1180а/06.12.2016 г. на 

Генералния директор на БНР се проведе на 03.02.2017 г. от 11:00 часа в програмно-

редакционната сграда на БНР 

 

II. 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; 

 

III. Комисията установи, че в срока по чл. 72, ал. 1 от ЗОП са постъпили писмени 

обосновки от следните участници: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

IV. Комисията пристъпи към разглеждане на представените писмени обосновки от 

участниците относно образуването на техните ценови предложения по обособена позиция 

№ 1: 
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1. Участникът „Скай травел“ ООД е обосновал образуването на ценовото си 

предложение с избраните технически решения, наличието на благоприятни условия и 

оригиналност на предложеното решение за изпълнение на обществената поръчка. 

 

Комисията счита, че 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. 

Водена от горното комисията взе следното решение: 

На основание чл. 107, т.3 предложение второ във връзка с чл. 72, ал.3 от ЗОП 

предлага участникът „Скай травел“ ООД да бъде отстранен от участие в процедурата, тъй 

като подадената от него обосновка не съдържа достатъчно доказателства, за да обоснове 

дадената цена. 

Решението е взето единодушно. 

 

2. Участникът „Юнайтед травъл ейджънси“ ЕООД е обосновал образуването на 

ценовото си предложение с наличието на изключително благоприятни условия за 

изпълнение на обществената поръчка 

 

Комисията счита, че предложената обосновка не е пълна и обективна по отношение 
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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. 

Водена от горното комисията взе следното решение: 

На основание чл. 107, т.3 предложение второ във връзка с чл. 72, ал.3 от ЗОП 

предлага участникът „Юнайтед травъл ейджънси“ ЕООД да бъде отстранен от участие в 

процедурата, тъй като подадената от него обосновка не съдържа достатъчно доказателства, 

за да обоснове дадената цена. 

Решението е взето единодушно. 

 

3. Участникът „Хепи флай“ ООД е обосновал образуването на ценовото си 

предложение с икономически особености на предоставяните услуги, избраните технически 

решения, наличието на изключително благоприятни условия и оригиналност на 

предложеното решение за изпълнение на обществената поръчка. 

 

Комисията счита, че 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 
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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 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. 

Водена от горното комисията взе следното решение: 

На основание чл. 107, т.3 предложение второ във връзка с чл. 72, ал.3 от ЗОП 

предлага участникът „Хепи флай“ ООД да бъде отстранен от участие в процедурата, тъй 

като подадената от него обосновка не съдържа достатъчно доказателства, за да обоснове 

дадената цена. 

Решението е взето единодушно. 

 

4. Участникът „Аргус травел интернешънъл“ ЕООД е обосновал образуването на 

ценовото си предложение с избраните технически решения, наличието на изключително 

благоприятни условия и оригиналност на предложеното решение за изпълнение на 

обществената поръчка. 

 

Комисията счита, че 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 
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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. 

Водена от горното комисията взе следното решение: 

На основание чл. 107, т.3 предложение второ във връзка с чл. 72, ал.3 от ЗОП 

предлага участникът „Аргус травел интернешънъл“ ЕООД да бъде отстранен от участие в 

процедурата, тъй като подадената от него обосновка не съдържа достатъчно доказателства, 

за да обоснове дадената цена. 

Решението е взето единодушно. 

 

5. Участникът „Елит травел интернешънъл“ ООД е обосновал образуването на 

ценовото си предложение с наличието на изключително благоприятни при изпълнение на 

обществената поръчка 

 

Комисията счита, че 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 

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 
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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. 

Водена от горното комисията взе следното решение: 

На основание чл. 107, т.3 предложение второ във връзка с чл. 72, ал.3 от ЗОП 

предлага участникът „Елит травел интернешънъл“ ООД да бъде отстранен от участие в 

процедурата, тъй като подадената от него обосновка не съдържа достатъчно доказателства, 

за да обоснове дадената цена. 

Решението е взето единодушно. 

 

6. Участникът „Старс травел“ ЕООД е обосновал образуването на ценовото си 

предложение с избраните технически решения, наличието на благоприятни условия и 

оригиналност на предложеното решение за изпълнение на обществената поръчка 

 

Комисията счита, че предложената обосновка е пълна и обективна. Участникът е 

посочил начина на формиране на предложената от него цена, като е обосновал разходите 

си за помещение, техника и персонал по начин, който дава на комисията основание да 

приеме, че направеното предложение е реално, формирано до краен потребител и включва 

в себе си всички разходи за изпълнение на поръчката.  

С оглед на описаното, комисията взе следното решение: 

Приема подадената от участника „Старс травел“ ЕООД обосновка и допуска 

офертата на същия до класиране в процедурата по обособена позиция № 1. 

Решението е взето единодушно. 

 

V. Комисията пристъпи към разглеждане на представените писмени обосновки от 

участниците относно образуването на техните ценови предложения по обособена позиция 

№ 2: 

 

1. Участникът „Клио травел“ ООД е обосновал образуването на ценовото си 

предложение с икономически особености, специфични за туроператорската и турагентската 

дейност, избраните технически решения, наличието на благоприятни условия и 

оригиналност на предложеното решение за изпълнение на обществената поръчка. 

 

Комисията счита, че 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 
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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. 

Водена от горното комисията взе следното решение: 

На основание чл. 107, т.3 предложение второ във връзка с чл. 72, ал.3 от ЗОП 

предлага участникът „Клио травел“ ООД да бъде отстранен от участие в процедурата, тъй 

като подадената от него обосновка не съдържа достатъчно доказателства, за да обоснове 

дадената цена. 

Решението е взето единодушно. 

 

2. Участникът „Атлас травелс“ ЕООД е обосновал образуването на ценовото си 

предложение с икономически особености, специфични за туроператорската и турагентската 

дейност, избраните технически решения, наличието на благоприятни условия и 

оригиналност на предложеното решение за изпълнение на обществената поръчка. 

 

Комисията счита, че 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. 

В предоставената обосновка участникът не е направил калкулация по видове 

разходи, които формират предложената от него цена за издаване на самолетен билет. 
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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. 

Водена от горното комисията взе следното решение: 

На основание чл. 107, т.3 предложение второ във връзка с чл. 72, ал.3 от ЗОП 

предлага участникът „Атлас травелс“ ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата, 

тъй като подадената от него обосновка не съдържа достатъчно доказателства, за да 

обоснове дадената цена. 

Решението е взето единодушно. 

 

3. Участникът „Юнайтед травъл ейджънси“ ЕООД не е подал обосновка за 

формиране на ценовото си предложение по Обособена позиция № 2 в законоустановения 

срок. Обосновката постъпила от участника се отнася единствено до формиране на цената 

по Обособена позиция № 1. 

С оглед на това, комисията взе следното решение: 

На основание чл. 107, т.3 предложение първо от ЗОП предлага участникът „Юнайтед 

травъл ейджънси“ ЕООД да бъде отстранен от процедурата, тъй като не е представил в 

срок обосновката по чл.72, ал. 1 по отношение на Обособена позиция № 2. 

Решението е взето единодушно. 

 

4. Участникът „Аргус травел интернешънъл“ ЕООД е обосновал образуването на 

ценовото си предложение с избраните технически решения, наличието на изключително 

благоприятни условия и оригиналност на предложеното решение за изпълнение на 

обществената поръчка 

 

Комисията счита, че 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 
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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. 

Водена от горното комисията взе следното решение: 

На основание чл. 107, т.3 предложение второ във връзка с чл. 72, ал.3 от ЗОП 

предлага участникът „Аргус травел интернешънъл“ ЕООД да бъде отстранен от участие в 

процедурата, тъй като подадената от него обосновка не съдържа достатъчно доказателства, 

за да обоснове дадената цена. 

Решението е взето единодушно. 

 

 

VI. Комисията пристъпи към оценяване на офертите на допуснатите участници по 

обособена позиция № 1, съобразно предварително избрания от възложителя критерий по 

чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП – „оптимално съотношение качество/цена” както следва: 

 

1. Оферта на участника „Ваканция“ ООД 

Kfin – Ценова оценка = (Ф1min / Ф1i) x 100 = (0,01/0,50) х 100 = 2 точки 

 

Комплексна оценка (КО)  

КО= (Ktehn х 0,60) + (Kfin х 0,40) = 100х0,60 + 2х0,40 = 60 + 0,80 = 60,80 точки 

 

2. Оферта на участника „Старс травел“ ООД 

Kfin – Ценова оценка = (Ф1min / Ф1i) x 100 = (0,01/0,01) х 100 = 100 точки 

 

Комплексна оценка (КО)  

КО = (Ktehn х 0,60) + (Kfin х 0,40) = 100х0,60 + 100х0,40 = 60 + 40 = 100 точки 
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VII. Комисията пристъпи към оценяване на офертите на допуснатите участници по 

обособена позиция № 2, съобразно предварително избрания от възложителя критерий по 

чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП – „оптимално съотношение качество/цена” както следва: 

 

1. Оферта на участника „Елит травел интернешънъл“ ООД 

Kfin – Ценова оценка = (Ф1min / Ф1i) x 100 = (12/55) х 100 = 21,82 точки 

 

Комплексна оценка (КО)  

КО = (Ktehn х 0,60) + (Kfin х 0,40) = 85х0,60 + 21,82х0,40 = 51 + 8.73 = 59,73 точки 

 

2. Оферта на участника „Старс травел“ ООД 

Kfin – Ценова оценка = (Ф1min / Ф1i) x 100 = (12/12) х 100 = 100 точки 

 

Комплексна оценка (КО)  

КО = (Ktehn х 0,60) + (Kfin х 0,40) = 100х0,60 + 100х0,40 = 60 + 40 = 100 точки 

 

VIII. С тези действия приключи заседанието на комисията. 
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