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П Р О Т О К О Л № 2 

на комисията за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Осигуряване на хотелско настаняване и 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 страната и чужбина 

за нуждите на БНР” Обособена позиция № 2 „Осигуряване на самолетни билети за превоз 

на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на БНР”. 

 

I. Заседанието на комисията, назначена със Заповед ОП-01-02/03.01.2019 г. на 

Икономическия директор на БНР се проведе на 11.02.2019 г. от 11:00 часа в програмно-

редакционната сграда на БНР 

 

II. Комисията заседава в състав: 

Председател: Мая Пеловска – главен експерт в дирекция „Международно 

сътрудничество“ 

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

сътрудничество“; 

2. Галя Каракачанова – ръководител отдел „Бюджет“; 

3. Милен Митев – директор на дирекция „Правна и ЧР“; 

4. Цветелина Цачева – ръководител отдел „Обществени поръчки“. 

 

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

допълнителни документи от следните участници: 

1. „Скай травел“ ЕООД, вх. № ОП-02-08/04.02.2019 г. 14:30 ч. 

2. „Хотелтв“ ООД, вх. № ОП-02-09/06.02.2019 г. 11:50 ч. 

3. „България ер и Посока" ДЗЗД, вх. № ОП-02-10/07.02.2019 г. 16:10 ч. 

4. „Бест тур“ ЕООД, вх. № ОП-02-11/07.02.2019 г. 16:55 ч. 

 

ІV. Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените 

документи относно съответствието на участника с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, поставени от възложителя, при което установи следното: 

 

1. Участникът „Скай травел“ ЕООД е представил следните документи на основание 

чл. 54, ал. 9 от ППЗОП: 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на електронен 

носител, в който е посочил информация за точен адрес и телефон на 

представителство/офис. 

След разглеждането на документите, представени от участника, включително 

допълнителните документи, представени на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията 

взе следното решение: Допуска участника „Скай травел“ ЕООД до следващия етап на 

процедурата– разглеждане на техническите предложения. 

Решението е взето единодушно. 

 

2. Участникът „Хотелтв“ ООД е представил следните документи на основание чл. 

54, ал. 9 от ППЗОП: 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на електронен 

носител за обособена позиция № 1, в който е посочил, че за него не са приложими 

специфични основания за отстраняване съгласно националното законодателство. 
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- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на електронен 

носител за обособена позиция № 2, в който е посочил, че за него не са приложими 

специфични основания за отстраняване съгласно националното законодателство. 

След разглеждането на документите, представени от участника, включително 

допълнителните документи, представени на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията 

взе следното решение: Допуска участника „Хотелтв“ ООД до следващия етап на 

процедурата– разглеждане на техническите предложения. 

Решението е взето единодушно. 

 

3. Участникът „България ер и Посока" ДЗЗД, е представил следните документи на 

основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП: 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на електронен 

носител за обособена позиция № 1, в който е посочил, следните изпълнени услуги през 

последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата: „Посока ком“ 

ООД е извършил с добро качество резервации за хотелско настаняване на стойност 82 

700.52 лв., за период от 01.01.2018 г. до 31.12.20118 г., с получател „Булгартрансгаз“ ЕАД; 

„Посока ком" ООД е реализирал хотелско настаняване в страната и чужбина на стойност 

18 094 лв., за период от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г., с получател Висше училище по 

застраховане и финанси - гр. София; „България ер и посока“ ДЗЗД са реализирали 60 

броя хотелски настанявания в страната и чужбина на стойност 52 152.45 лв. ,за период от 

28.07.2017 г. до 27.07.2018 г., с получател Медицински университет „Проф. д-р Параскев 

Стоянов“ - гр. Варна. Участникът е посочил в ЕЕДОП, че разполага с технически обезпечена 

система за непрекъснато наблюдение на резервации и издадени ваучери, за да 

уведомяват своевременно възложителя по e-mail или с SMS за настъпили промени в 

резервацията или настаняването. 

След разглеждането на документите, представени от участника, включително 

допълнителните документи, представени на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията 

взе следното решение: Допуска участника „България ер и Посока" ДЗЗД до следващия 

етап на процедурата– разглеждане на техническите предложения. 

Решението е взето единодушно. 

 

4. Участникът „Бест тур“ ЕООД, е представил следните документи на основание чл. 

54, ал. 9 от ППЗОП: 

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на електронен 

носител, за обособена позиция № 2, в  който е посочил, следната изпълнена услуга през 

последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата: Осигуряване на 

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

чужбина, за периода от 12.07.2016 г. до 12.07.2018 г., на стойност 300 000 лв., с получател 

Държавен фонд „Земеделие“. 

След разглеждането на документите, представени от участника, включително 

допълнителните документи, представени на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията 

взе следното решение: Допуска участника „Бест тур“ ЕООД до следващия етап на 

процедурата– разглеждане на техническите предложения. 

Решението е взето единодушно. 

 

V. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на 

участниците, които са доказали съответствието си с критериите за подбор, както следва: 

 

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

служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на БНР” 
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1.1.Предложение на участника „България ер и Посока“ ДЗЗД 

1.1.1. Участникът предлага да изпълни поръчката за срок от 24 (двадесет и четири) 

месеца. Декларира, че ще осигури възможност за приемане и изпълнение на заявки в 

рамките на работното време на служителите на БНР (от 8:30 до 17:00 часа), а при 

необходимост и извън работното време, в почивни и празнични дни; ще предоставя 

писмен отговор по e-mail на възложителя в рамките на 1 час от получаване на заявка; 

срокът на валидност на предложените условия и цени, след направена заявка, няма да 

бъде по-кратък от 72 часа; ще предоставя минимум 3 варианта за настаняване, 

съобразени с изискванията на възложителя; при заявка от възложителя за всяко конкретно 

пътуване, ще осигури хотелски резервации при възможно най-изгодните условия, 

съобразени с размера на квартирните пари, определени в Наредбата за служебните 

командировки и специализации в чужбина; цените на вариантите за настаняване няма да 

превишават цените „на рецепция”, предоставяни от съответния хотел; при участие в 

организирани събития, по заявка на възложителя, ще предложи настаняване в осигурените 

от организаторите хотели на цени, не по-високи от посочените от организаторите; ще 

предлага преференциални условия /отстъпка/ при групово настаняване; ще даде 

потвърждение на хотелската резервация в срок до един час от окончателния избор на 

хотел от страна на възложителя; ще следи за наближаващите срокове за издаване на 

ваучери и своевременно ще уведомява за това възложителя; след потвърждение от страна 

на възложителя за издаване на ваучер, ще потвърди и извърши плащането към доставчика, 

ще издаде ваучера и придружаващите го документи, които да изпрати по имейл; в деня 

преди настаняване ще изпрати на възложителя препотвърждение за резервацията и 

извършеното заплащане на хотела. Участникът декларира възможността си, при заявка за 

резервация на хотел, да предоставя допълнителни услуги, като организиране на 

трансфер, договор с отложено плащане и др. Декларира, че ще информира 

възложителя, ако хотелът предлага безплатен трансфер от и до летище, като при желание 

да резервира такъв трансфер. Декларира, че ще предоставя информация за най-

икономичния и удобен вариант за придвижване от точката на пристигане /летище, гара и 

др./ до резервирания хотел и мястото на събитието с обществен транспорт, както и 

съответните разстояния. Декларира, че ще следи и осигурява, когато това е възможно, 

настаняване в двойна стая на цената на единична; ще информира за специални 

предложения и ще ги предоставя, като например 2 нощувки на цената на 1 и др.; да 

предоставя „специални пакетни цени“, когато се предлагат такива; ще договаря отстъпки 

при групово настаняване в един и същ хотел. Декларира, че ще гарантира 

конфиденциалност, включително защита на личните данни в хода на извършваните услуги 

и неразкриване на такава информация пред трети лица; в случай, че бъде избран за 

изпълнител, ще съхранява в електронен вид всякаква документация, свързана с изпълнение 

на договора, най-малко една година след неговото изтичане. Посочва, че разполага с 

обезпечена система за непрекъснато наблюдение на резервациите и ваучерите и че ще 

уведомява своевременно възложителя за настъпили текущи промени. Декларира, че при 

възникване на проблем с хотелска резервация или настаняване, незабавно ще осигурява 

хотелска резервация или настаняване в друг, най-малко същата категория хотел, 

отговарящ на изискванията на възложителя, при възможност, на не по-висока от 

първоначално предложената цена. В случай на неосъществено хотелско настаняване 

след издаден ваучер, участникът декларира, че ще положи разумни усилия за 

освобождаване/намаляване на евентуални санкции за възложителя, съгласно условията 

на резервацията. Декларира, че ще предложи отделен e-mail адрес в неговия сървър, 

предназначен само за заявките на БНР. Декларира, че при възникване на извънредни 
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обстоятелства, процедурата за обслужване на възложителя в работно, извънработно 

време, празнични и почивни дни ще бъде една и съща. 

Участникът описва процеса по заявка, обработка на заявка, резервиране, 

офериране, потвърждаване, издаване и изпращане на ваучери за хотелски настанявания. 

Дефинира 5 етапа с общо време за изпълнение 15 минути. За нито един от етапите не са 

посочени отговорните лица. 

Участникът описва кадровото и техническо обезпечаване на дейността, посочва 

специалистите, които ще използва при изпълнението на поръчката. Декларира, че 

поддържа специален продукт „Виртуален офис“, чрез който екипът от дежурни служители 

ще покрива изискването за осигуряване на хотелско настаняване. Има внедрена система 

за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015.  

Участникът описва контрола по реализация на пътуването до завръщане на 

заинтересованото лице. Оценява вероятността от настъпване на рискове от техническо 

естество като ниски. Описва оборудването, с което разполага, но не конкретизира 

рисковете и не описва действията, които ще предприеме при настъпването им. Описва 

мерките, които ще предприеме при настъпване на рискове от логистично естество и при 

форсмажорни обстоятелства. Участникът предлага списък с допълнителни възможности за 

поевтиняване на услугите и допълнителни услуги, повишаващи качеството на изпълнението. 

Липсва описание на мерките за вътрешен контрол и организация на работата на 

лицата, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. 

 

Към техническото предложение са приложени декларация за съгласие с клаузите 

на проекта на договор и декларация за срока на валидност на офертата, съобразно 

предложените от възложителя образци. 

 

1.1.2. Комисията установи, че техническото предложение отговаря на 

предварително обявените изисквания на възложителя и пристъпи към оценка на същото. 

 

1.1.3. Комисията взе следното решение:  

Оценява офертата на участника „България ер и Посока“ ДЗЗД по показателя 

„Техническо предложение ” с 2 точки. 

Мотиви: 

Предложеният от участника начин на изпълнението на поръчката осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в методиката, а 

именно: 

- участникът е предложил описание на дейностите, които ще бъдат извършени за 

изпълнение на поръчката, тяхната последователност и взаимосвързаност. 

- участникът е предложил описание на наличните човешки и технически ресурси 

(софтуерни програми и др.), които ще бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката и 

задълженията на отговорните за изпълнението ѝ лица. 

 

1.2. Предложение на участника „Скай травел“ ЕООД 

1.2.1. Участникът предлага да изпълни поръчката за срок от 24 (двадесет и четири) 

месеца. Посочва, че дружеството е основано през 2005 г. и дейността му обхваща всички 

сфери на туризма. Посочва ръководителя на екипа и неговите задължения. Декларира, че 

ще осигури възможност за приемане и изпълнение на заявки в рамките на работното 

време на служителите на БНР (от 8:30 до 17:00 часа), а при необходимост и извън 

работното време, в почивни и празнични дни; ще предоставя писмен отговор по e-mail на 

възложителя в рамките на 1 час от получаване на заявка; срокът на валидност на 

предложените условия и цени, след направена заявка, няма да бъде по-кратък от 72 часа; 
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ще предоставя минимум 3 варианта за настаняване, съобразени с изискванията на 

възложителя; при заявка от възложителя за всяко конкретно пътуване, ще осигури хотелски 

резервации при възможно най-изгодните условия, съобразени с размера на квартирните 

пари, определени в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина; 

цените на вариантите за настаняване няма да превишават цените „на рецепция”, 

предоставяни от съответния хотел; при участие в организирани събития, по заявка на 

възложителя, ще предложи настаняване в осигурените от организаторите хотели на цени, 

не по-високи от посочените от организаторите; ще предлага преференциални условия 

/отстъпка/ при групово настаняване; ще даде потвърждение на хотелската резервация в 

срок до един час от окончателния избор на хотел от страна на възложителя; ще следи за 

наближаващите срокове за издаване на ваучери и своевременно ще уведомява за това 

възложителя; след потвърждение от страна на възложителя за издаване на ваучер, ще 

потвърди и извърши плащането към доставчика, ще издаде ваучера и придружаващите го 

документи, които ще изпрати по имейл; в деня преди настаняване ще изпрати на 

възложителя препотвърждение за резервацията и извършеното заплащане на хотела. 

Участникът заявява, че ще декларира възможността си, при заявка за резервация на хотел, 

да предоставя допълнителни услуги, като организиране на трансфер, договор с отложено 

плащане и др. Декларира, че ще информира възложителя, ако хотелът предлага 

безплатен трансфер от и до летище, като при желание да резервира такъв трансфер. 

Декларира, че ще предоставя информация за най-икономичния и удобен вариант за 

придвижване от точката на пристигане /летище, гара и др./ до резервирания хотел и 

мястото на събитието с обществен транспорт, както и съответните разстояния. Декларира, 

че ще следи и осигурява, когато това е възможно, настаняване в двойна стая на цената на 

единична; ще информира за специални предложения и ще ги предоставя, като 

например 2 нощувки на цената на 1 и др.; да предоставя „специални пакетни цени“, 

когато се предлагат такива; ще договаря отстъпки при групово настаняване в един и същ 

хотел. Декларира, че ще гарантира конфиденциалност, включително защита на личните 

данни в хода на извършваните услуги и неразкриване на такава информация пред трети 

лица; в случай, че бъде избран за изпълнител, ще съхранява в електронен вид всякаква 

документация, свързана с изпълнение на договора, най-малко една година след неговото 

изтичане. Посочва, че разполага с обезпечена система за непрекъснато наблюдение на 

резервациите и ваучерите и че ще уведомява своевременно възложителя за настъпили 

текущи промени. Декларира, че при възникване на проблем с хотелска резервация или 

настаняване, незабавно ще осигурява хотелска резервация или настаняване в друг, най-

малко същата категория хотел, отговарящ на изискванията на възложителя, при 

възможност, на не по-висока от първоначално предложената цена. В случай на 

неосъществено хотелско настаняване след издаден ваучер, участникът декларира, че ще 

положи разумни усилия за освобождаване/намаляване на евентуални санкции за 

възложителя, съгласно условията на резервацията. Декларира, че ще предложи отделен e-

mail адрес в неговия сървър, предназначен само за заявките на БНР. Декларира, че при 

възникване на извънредни обстоятелства, процедурата за обслужване на възложителя в 

работно, извънработно време, празнични и почивни дни ще бъде една и съща. 

Участникът описва дейностите в тяхната последователност, като откроява 7 етапа. 

За нито един от етапите не са посочени отговорните лица. 

Участникът посочва човешките и техническите си ресурси. Посочва, че има достъп 

до глобална резервационна система. Изброява задачи на експертите, без да описва 

последователността на задачите и връзката на планираните дейности по изпълнение на 

поръчката с отделните задачи. 
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Участникът описва организацията на работа. Предлаганите мерки за вътрешен 

контрол представляват единствено описание на организацията на работа. Декларира, че 

ще определи правила за работа и вътрешен мониторинг, но не описва какво 

представлява и как ще се осъществява вътрешният мониторинг. Описва като мярка за 

вътрешен контрол обстоятелството, че има внедрена система за управление на 

качеството по стандарт ISO 9001:2015. Това обаче е критерий за подбор, заложен от 

възложителя в документацията за процедурата и приложим към всички участници. С оглед 

на горното, комисията приема, че в техническото предложение не е налице описание на 

мерки за вътрешен контрол и организация на работата на лицата, с които да се 

гарантира качествено изпълнение на поръчката.  

 

Към техническото предложение са приложени декларация за съгласие с клаузите 

на проекта на договор и декларация за срока на валидност на офертата, съобразно 

предложените от възложителя образци. 

 

1.2.2. Комисията установи, че техническото предложение отговаря на 

предварително обявените изисквания на възложителя и пристъпи към оценка на същото. 

 

1.2.3. Комисията взе следното решение:  

Оценява офертата на участника „Скай Травел“ ЕООД по показателя „Техническо 

предложение ” с 2 точки. 

Мотиви: 

Предложеният от участника начин на изпълнението на поръчката осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в методиката, а 

именно: 

- участникът е предложил описание на дейностите, които ще бъдат извършени за 

изпълнение на поръчката, тяхната последователност и взаимосвързаност. 

- участникът е предложил описание на наличните човешки и технически ресурси 

(софтуерни програми и др.), които ще бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката и 

задълженията на отговорните за изпълнението ѝ лица. 

 

1.3. Предложение на участника „Хотелтв“ ООД 

1.3.1. Участникът предлага да изпълни поръчката за срок от 24 (двадесет и четири) 

месеца. Описва техническите ресурси, които ще бъдат ангажирани при изпълнението на 

поръчката. Декларира, че предлага и поддържа туристически, информационни, 

комуникационни и резервационни системи за туристически услуги. Разполага с онлайн 

платформа за резервации в реално време и динамично пакетиране на полети, хотели и 

трансфери до всяка точка на света от България и чужбина. Разполага с 3 офиса в София, 

Варна и Слънчев бряг. Съвместно с технологична компания от Великобритания е 

разработил собствена технология за предлагане на туристически услуги. Хотелската 

резервационна система предоставя следните възможности: осигуряване на информация 

за хотела, проверка на наличност на търсения хотел и възможност за настаняване, 

резервиране и плащане, осигуряване на информация за предпочитанията на 

посетителите на хотела, подобряване на връзката „хотел-посетител“, изграждане на 

трайни връзки и създаване на лоялни клиенти. Участникът описва подробно работата на 

системата и използваните в нея технологии. Посочва, че системата е технически 

обезпечена с непрекъснато наблюдение не резервациите и издадените ваучери. 

Участникът описва дейностите при изпълнение на обществената поръчка в тяхната 

последователност. Обособява 6 дейности, като разделя всяка от тях на отделни етапи. 

Описва човешките ресурси, които ще бъдат ангажирани при изпълнението на поръчката. 
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Посочва организационната структура за изпълнение на поръчката и ролята на всеки от 

специалистите.  

Участникът описва разпределението на работата между персонала, като в 

табличен вид представя всички дейности по изпълнение на поръчката, отговорните за тях 

лица и конкретните отговорности.  

Участникът предлага описание на предприеманите от него мерки за вътрешен 

контрол. Описва процеса на контрол и дефинира пет основни компонента на контрола. 

Посочва индикаторите, които ще се използват за мониторинг на изпълнението на 

конкретните дейности по договора на ниво организация на работата. Предлага 

възможност на възложителя през целия период на действие на договора да извършва 

проверки относно качеството, етапа на изпълнение и техническите параметри. 

Участникът описва политиката си за защита на личните данни, видовете събирани, 

обработвани и съхранявани данни, основанията и целите на обработване, сроковете на 

съхранение и правата на възложителя. Описва политиката за използване на „бисквитки“ на 

интернет страницата си и функциите на всеки вид бисквитки. Посочва предприетите от 

него мерки за сигурност на личните данни. 

 

Към техническото предложение са приложени декларация за съгласие с клаузите 

на проекта на договор и декларация за срока на валидност на офертата, съобразно 

предложените от възложителя образци. 

 

1.3.2. Комисията установи, че техническото предложение отговаря на 

предварително обявените изисквания на възложителя и пристъпи към оценка на същото. 

 

1.3.3. Комисията взе следното решение:  

Оценява офертата на участника „Хотелтв“ ООД по показателя „Техническо 

предложение ” с 10 точки. 

Мотиви: 

Предложеният от участника начин на изпълнението на поръчката осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в методиката, а 

именно: 

- участникът е предложил описание на дейностите, които ще бъдат извършени за 

изпълнение на поръчката, тяхната последователност и взаимосвързаност. 

- участникът е предложил описание на наличните човешки и технически ресурси 

(софтуерни програми и др.), които ще бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката и 

задълженията на отговорните за изпълнението ѝ лица. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на възложителя, 

посочени в техническата спецификация при наличието на следните две обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението на лицата (кой какво ще 

изпълнява) на ниво отделна задача; 

2. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на 

лицата, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. 

 

1.4. Предложение на участника „Атлас травелс“ ЕООД 

1.2.1. Участникът предлага да изпълни поръчката за срок от 24 (двадесет и четири) 

месеца. Декларира, че ще осигури възможност за приемане и изпълнение на заявки в 

рамките на работното време на служителите на БНР (от 8:30 до 17:00 часа), а при 

необходимост и извън работното време, в почивни и празнични дни; ще предоставя 

писмен отговор по e-mail на възложителя в рамките на 1 час от получаване на заявка; 

срокът на валидност на предложените условия и цени, след направена заявка, няма да 
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бъде по-кратък от 72 часа; ще предоставя минимум 3 варианта за настаняване, 

съобразени с изискванията на възложителя; при заявка от възложителя за всяко конкретно 

пътуване, ще осигури хотелски резервации при възможно най-изгодните условия, 

съобразени с размера на квартирните пари, определени в Наредбата за служебните 

командировки и специализации в чужбина; цените на вариантите за настаняване няма да 

превишават цените „на рецепция”, предоставяни от съответния хотел; при участие в 

организирани събития, по заявка на възложителя, ще предложи настаняване в осигурените 

от организаторите хотели на цени, не по-високи от посочените от организаторите; ще 

предлага преференциални условия /отстъпка/ при групово настаняване; ще даде 

потвърждение на хотелската резервация в срок до един час от окончателния избор на 

хотел от страна на възложителя; ще следи за наближаващите срокове за издаване на 

ваучери и своевременно ще уведомява за това възложителя; след потвърждение от страна 

на възложителя за издаване на ваучер, ще потвърди и извърши плащането към доставчика, 

ще издаде ваучера и придружаващите го документи, които ще изпрати по имейл; в деня 

преди настаняване ще изпрати на възложителя препотвърждение за резервацията и 

извършеното заплащане на хотела. Участникът декларира възможността си, при заявка за 

резервация на хотел, да предоставя допълнителни услуги, като организиране на 

трансфер, договор с отложено плащане и др. Декларира, че ще информира 

възложителя, ако хотелът предлага безплатен трансфер от и до летище, като при желание 

да резервира такъв трансфер. Декларира, че ще предоставя информация за най-

икономичния и удобен вариант за придвижване от точката на пристигане /летище, гара и 

др./ до резервирания хотел и мястото на събитието с обществен транспорт, както и 

съответните разстояния. Декларира, че ще следи и осигурява, когато това е възможно, 

настаняване в двойна стая на цената на единична; ще информира за специални 

предложения и ще ги предоставя, като например 2 нощувки на цената на 1 и др.; да 

предоставя „специални пакетни цени“, когато се предлагат такива; ще договаря отстъпки 

при групово настаняване в един и същ хотел. Декларира, че ще гарантира 

конфиденциалност, включително защита на личните данни в хода на извършваните услуги 

и неразкриване на такава информация пред трети лица; в случай, че бъде избран за 

изпълнител, ще съхранява в електронен вид всякаква документация, свързана с изпълнение 

на договора, най-малко една година след неговото изтичане. Посочва, че разполага с 

обезпечена система за непрекъснато наблюдение на резервациите и ваучерите и че ще 

уведомява своевременно възложителя за настъпили текущи промени. Декларира, че при 

възникване на проблем с хотелска резервация или настаняване, незабавно ще осигурява 

хотелска резервация или настаняване в друг, най-малко същата категория хотел, 

отговарящ на изискванията на възложителя, при възможност, на не по-висока от 

първоначално предложената цена. В случай на неосъществено хотелско настаняване 

след издаден ваучер, участникът декларира, че ще положи разумни усилия за 

освобождаване/намаляване на евентуални санкции за възложителя, съгласно условията 

на резервацията. Декларира, че ще предложи отделен e-mail адрес в неговия сървър, 

предназначен само за заявките на БНР. Декларира, че при възникване на извънредни 

обстоятелства, процедурата за обслужване на възложителя в работно, извънработно 

време, празнични и почивни дни ще бъде една и съща. 

Участникът описва етапите при изпълнението на обществената поръчка, като 

откроява 14 етапа. За всеки един от етапите е посочено, че дейностите се осъществяват от 

отговорник от страна на „Атлас Травелс“ ЕООД, без да става ясно кой е отговорникът. Това 

не дава възможност да се разбере разпределението на лицата на ниво отделна задача. 

Приложена е таблица с три ненаименовани колони, една от които приблизително следва 

списъка с етапите при изпълнението на обществената поръчка, без да включва етап 14 

„Контрол“. От таблицата не става ясно каква е информацията в останалите две колони. 
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Участникът описва кадровото и техническото обезпечаване на процеса. Посочва, че 

е член на ИАТА от 25 април 2007 г. Предлага специализиран софтуер за достъп до 

резервации. Описва предприеманите от него мерки за вътрешен контрол. 

 

Към техническото предложение са приложени декларация за съгласие с клаузите 

на проекта на договор и декларация за срока на валидност на офертата, съобразно 

предложените от възложителя образци. 

 

1.4.2. Комисията установи, че техническото предложение отговаря на 

предварително обявените изисквания на възложителя и пристъпи към оценка на същото. 

 

1.4.3. Комисията взе следното решение:  

Оценява офертата на участника „Атлас Травелс“ ЕООД по показателя „Техническо 

предложение ” с 6 точки. 

Мотиви: 

Предложеният от участника начин на изпълнението на поръчката осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в методиката, а 

именно: 

- участникът е предложил описание на дейностите, които ще бъдат извършени за 

изпълнение на поръчката, тяхната последователност и взаимосвързаност. 

- участникът е предложил описание на наличните човешки и технически ресурси 

(софтуерни програми и др.), които ще бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката и 

задълженията на отговорните за изпълнението ѝ лица. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на възложителя, 

посочени в техническата спецификация при наличието на следното обстоятелство: 

Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на лицата, 

с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. 

 

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

пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на БНР” 

 

2.1.Предложение на участника „България ер и Посока“ ДЗЗД 

2.1.1. Участникът предлага да изпълни поръчката за срок от 24 (двадесет и четири) 

месеца. Декларира, че ще осигурява самолетни билети за превоз на пътници и багаж при 

служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на БНР и че изпълнението на 

обществената поръчка ще бъде с изискванията на възложителя, посочени в техническата 

спецификация. Декларира, че ще осигури възможност за приемане и изпълнение на 

заявки най-малко от 8:30 до 17:00 часа всеки работен ден, а при необходимост и извън 

това време, в почивни и празнични дни, така че при извънредни обстоятелства, да може да 

извърши промени в съществуваща резервация/билет, включително да издаде нов и да го 

изпрати по имейл/мобилен телефон. При запитване ще предостави писмен отговор по e-

mail на възложителя в рамките на 1 (един) час от получаване на запитването. Ще 

предостави потвърждение на самолетна резервация в срок до 1 час след окончателния 

избор на възложителя на вариант за пътуването. Срокът на валидност на предложените 

условия и цени, след направената резервация, няма да бъде по-кратък от 24 /двадесет и 

четири/ часа, а срокът за издаване на самолетен билет - най-много до един работен ден 

от потвърждаването на заявката. Декларира, че ще предлага на възложителя за всяко 

конкретно пътуване най-ниските цени на авиокомпаниите към момента на запитването – в 

това число специални или промоционални цени, които са валидни и достъпни към 

момента на заявката и подходящи за пътуването. При изрично искане от страна на 
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възложителя, ще предлага цени на билети за конкретно посочени полети, включително 

изпълнявани от ниско бюджетни авиокомпании. В случай, че по избрания вариант за 

пътуване няма места на най-ниската предлагана цена, ще следи непрекъснато за 

оптимизация на цената и при освобождаване на места за по-ниска цена, ще извърши 

пререзервиране на по-ниска цена, като уведоми за това възложителя. При необходимост, 

ще предлага комбинирано пътуване със самолет и влак/автобус с цел поевтиняване на 

услугата и в този случай ще осигури закупуването на съответните влакови/автобусни 

билети. Предлаганите цени на билети няма да бъдат по-високи от цените за всеки 

конкретен полет, които се обявяват от съответния превозвач за резервация през 

електронната му страница. Самолетните билети задължително ще бъдат изпращани от 

сървъра на резервационната система директно на посочения от БНР електронен адрес в 

момента на издаване на билета. Участникът декларира, че ще предоставя на възложителя 

за всяка заявка за пътуване най-малко 3 /три/ варианта за икономична класа, в това число 

поне един вариант за директен полет /за предпочитане, когато е приложимо/ и варианти с 

минимален брой трансферни връзки, най-кратък престой, с възможно най-благоприятните 

цени на авиокомпаниите към момента на заявката. Предложенията за всяко конкретно 

пътуване ще бъдат съобразени с поставените от възложителя условия за час на пристигане 

и отпътуване в/от крайната дестинация. В случай на извънредни обстоятелства, включително 

и метеорологични условия, непозволяващи осъществяването на съответния полет, 

участникът ще уведомява възложителя своевременно и ще съдейства за възстановяването 

на стойността на превоза или за безплатното премаршрутиране на пътниците чрез 

съгласуване с авиокомпанията, чийто полет няма да бъде осъществен. Ще извършва 

промяна или анулиране на издадени самолетни билети по искане на възложителя, 

съгласно правилата на приложената тарифа или договорени специални изключения за 

възложителя с авиокомпаниите /ако има такива/, като предварително писмено 

информира възложителя за всички обстоятелства около промените или анулирането – в 

това число пределни срокове за корекция с минимални или нулеви неблагоприятни 

последици за възложителя. При изискани от възложителя промени в условията за използване 

на заявените самолетни билети, ще му предостави копие от полученото писмо от 

авиокомпанията, съдържащо точния размер на сумите, които подлежат на 

плащане/възстановяване вследствие от поисканите промени в условията за използване на 

билетите. При заявка, ще осигурява и писмено ще информира възложителя за 

приложимите тарифи и условия за превоз на свръх багаж и музикални инструменти, в 

съответствие с политиката на авиокомпанията изпълняваща полета, както и да го 

уведомява за специфични изисквания към превоза на багаж от страна на изпълняващите 

полета авиокомпании. Декларира, че ще извършва контрол по реализацията на 

пътуването чрез резервационните системи, които дават възможност да се следят промени 

в полетното разписание и да информира чрез имейл или SMS за настъпили промени в 

разписанието или анулирани полети, като има задължението да съдейства за 

осъществяване на пътуването от неговото начало до завръщането на служителя, без 

допълнителна финансова ангажираност за възложителя. Ще информира за нивото на 

риск по отношение безопасността на командирования служител за съответната 

дестинация, както и за специфични визови и здравни изисквания, ако има такива. Ще 

доставя поръчаните от възложителя документи за въздушен превоз по електронен път или 

при заявка на възложителя - на място на хартиен носител – в сградата на БНР на адрес бул. 

„Драган Цанков“ № 4, София 1040, или на друго посочено от възложителя място. Ще 

осигурява безплатно чекиране на командированите от възложителя лица, като бордните 

карти се изпращат на посочен от възложителя имейл адрес, включително в празнични и 

почивни дни. В случай, че бъде избран за изпълнител, участникът ще съхранява в електронен 

вид всякаква документация, свързана с изпълнение на договора, най-малко една година 
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след неговото изтичане. Участникът декларира, че ще гарантира строга 

конфиденциалност на извършваните пътувания (включително защита на личните данни, 

отнасящи се до пътуващите, дати, маршрути, превозвачи и др.) и няма да разкрива такава 

информация пред трети лица. При сключване на договора ще информира писмено 

възложителя за бонусните програми на авиокомпаниите. През срока на действие на 

договора изпълнителят своевременно ще уведомява възложителя за други бонуси на 

авиокомпаниите и/или предлагани от тях промоционални цени – седмичен престой, 

уикенд тарифа, сезонни отстъпки, минимален престой, намаления за групови пътувания,. 

Декларира, че ще води, следи и актуализира файлове с натрупващите се бонуси, при 

осигурен достъп от авиокомпаниите и ще уведомява възложителя за предстоящото 

издаване на безплатен билет. Ще представи декларация, с която да се ангажира, че ще 

предоставя съответните данни за закупени от БНР билети в системата на авиокомпаниите 

за получаване на „бонус точки”. Декларира, че когато е заявена дестинация, в която няма 

летище, ще предложи самолетен билет до най-близкото летище, обслужващо тази 

дестинация, като при поискване от възложителя ще предостави информация и осигури 

варианти за друг вид транспорт (автобус, влак и други) за достигане до 

местоназначението в посочения в заявката срок. Декларира, че може да предложи и 

други допълнителни услуги за поевтиняване или повишаване на качеството на услугите, 

различни от описаните в техническата спецификация. Ще предлага билети само на тези 

авиокомпании, които отговарят на изискванията на законодателството на Република 

България и на Европейския съюз за извършване на въздухоплавателни услуги. Няма да 

предлага варианти за пътуване и оферти, включващи полети на авиокомпании, на които е 

забранено да летят в европейското въздушно пространство. Декларира, че цените на 

всички самолетни билети ще се образуват въз основа на най-ниската предлагана 

специална цена от представените в България авиокомпании, валидна към датата на 

закупуването на билета, увеличена с договорената такса за издаване на самолетния 

билет (такса обслужване) с начислени летищни такси, такси „Сигурност“ и други такси, 

свързани с въздушния превоз и установени от местното законодателство. 

 

Участникът описва процеса по организацията на работа по приемането и отговора 

на заявки на възложителя. Дефинира 6 етапа, като за 5 от тях е посочено, че дейността ще 

се осъществява от отговорник, без да се уточнява кое е отговорното лице, а за шестия етап 

не са посочени лица, които да отговорят за изпълнението на съответните дейности. 

Участникът описва кадровото и техническо обезпечаване на дейността. Изброява 

специалистите, които ще използва при изпълнението на поръчката и посочва тяхната 

квалификация, без да посочва кое от лицата отговаря за изпълнението на всяка конкретна 

задача. 

Участникът описва подход за управление на потенциални рискове, които могат да 

окажат влияние върху изпълнението на договора. Дефинира три риска, като оценява 

вероятността от настъпването и на трите като ниска. Посочва, че ще осигури 

необходимата организация между експертите, без да конкретизира каква е тя. 

Декларира, че е създал организация на работа, която подсигурява служители, които ще 

бъдат на разположение 24 часа 7 дни в седмицата и 365 дни в годината, без да опише 

въпросната организация. 

Участникът предлага списък на допълнителни условия и услуги, които предлага за 

поевтиняване на услугата и/или повишаване на качеството. 

 

Към техническото предложение са приложени декларация за съгласие с клаузите 

на проекта на договор и декларация за срока на валидност на офертата, съобразно 

предложените от възложителя образци. 



 

12 

 

 

 

2.1.2. Комисията установи, че техническото предложение отговаря на 

предварително обявените изисквания на възложителя и пристъпи към оценка на същото. 

 

2.1.3. Комисията взе следното решение:  

Оценява офертата на участника „България ер и Посока“ ДЗЗД по показателя 

„Техническо предложение ” с 2 точки. 

Мотиви: 

Предложеният от участника начин на изпълнението на поръчката осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в методиката, а 

именно: 

- участникът е предложил описание на дейностите, които ще бъдат извършени за 

изпълнение на поръчката, тяхната последователност и взаимосвързаност. 

- участникът е предложил описание на наличните човешки и технически ресурси 

(софтуерни програми и др.), които ще бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката и 

задълженията на отговорните за изпълнението ѝ лица. 

 

2.2. Предложение на участника „Хотелтв“ ООД  

2.2.1. Участникът предлага да изпълни поръчката за срок от 24 (двадесет и четири) 

месеца. Описва техническите ресурси, които ще бъдат ангажирани при изпълнението на 

поръчката. Декларира, че предлага и поддържа туристически, информационни, 

комуникационни и резервационни системи за туристически услуги. Разполага с онлайн 

платформа за резервации в реално време и динамично пакетиране на полети, хотели и 

трансфери до всяка точка на света от България и чужбина. Разполага с 3 офиса в София, 

Варна и Слънчев бряг. Съвместно с технологична компания от Великобритания е 

разработил собствена технология за предлагане на туристически услуги. Платформата 

дава възможност организиране на пътуване в рамките на до 30 минути, като дава директен 

достъп до най-ниските цени и най-добрите комбинации от полет, хотел, трансфер или 

рент-а-кар, с множество филтри. Участникът има договор с MYSTIFLY MYFAREBOX One point 

WebService, който е един от основните консолидатори на над 900 авиокомпании. 

Резервациите се правят през платформа, която подържа директна XML връзка към 

основните глобални дистрибуционни системи. Участникът описва използваните в 

резервационната платформа технологии. Декларира, че системата е технически 

обезпечена с непрекъснато наблюдение на резервациите и издадените електронни 

билети, бордни карти и ваучери.  

Участникът описва дейностите при изпълнение на обществената поръчка в тяхната 

последователност. Обособява 7 дейности, като разделя всяка от тях на отделни етапи. 

Описва човешките ресурси, които ще бъдат ангажирани при изпълнението на поръчката. 

Посочва организационната структура за изпълнение на поръчката и ролята на всеки от 

специалистите.  

Участникът описва разпределението на работата между персонала, като в 

табличен вид представя всички дейности по изпълнение на поръчката, отговорните за тях 

лица и конкретните отговорности.  

Участникът предлага описание на предприеманите от него мерки за вътрешен 

контрол. Описва процеса на контрол и дефинира пет основни компонента на контрола. 

Посочва индикаторите, които ще се използват за мониторинг на изпълнението на 

конкретните дейности по договора на ниво организация на работата. Предлага 

възможност на възложителя през целия период на действие на договора да извършва 

проверки относно качеството, етапа на изпълнение и техническите параметри. 
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Участникът предлага списък на допълнителни условия и услуги, които предлага за 

поевтиняване на услугата и/или повишаване на качеството. 

Участникът описва политиката си за защита на личните данни, видовете събирани, 

обработвани и съхранявани данни, основанията и целите на обработване, сроковете на 

съхранение и правата на възложителя. Описва политиката за използване на „бисквитки“ на 

интернет страницата си и функциите на всеки вид бисквитки. Посочва предприетите от 

него мерки за сигурност на личните данни. 

 

Към техническото предложение са приложени декларация за съгласие с клаузите 

на проекта на договор и декларация за срока на валидност на офертата, съобразно 

предложените от възложителя образци. 

 

2.2.2. Комисията установи, че техническото предложение отговаря на 

предварително обявените изисквания на възложителя и пристъпи към оценка на същото. 

 

2.2.3. Комисията взе следното решение:  

Оценява офертата на участника „Хотелтв“ ООД по показателя „Техническо 

предложение ” с 10 точки. 

Мотиви: 

Предложеният от участника начин на изпълнението на поръчката осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в методиката, а 

именно: 

- участникът е предложил описание на дейностите, които ще бъдат извършени за 

изпълнение на поръчката, тяхната последователност и взаимосвързаност. 

- участникът е предложил описание на наличните човешки и технически ресурси 

(софтуерни програми и др.), които ще бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката и 

задълженията на отговорните за изпълнението ѝ лица. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на възложителя, 

посочени в техническата спецификация при наличието на следните две обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението на лицата (кой какво ще 

изпълнява) на ниво отделна задача; 

2. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на 

лицата, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. 

 

2.3. Предложение на участника „Бест тур“ ЕООД 

2.3.1. Участникът предлага да изпълни поръчката за срок от 24 (двадесет и четири) 

месеца. Описва начина на изпълнението на поръчката. Дефинира пет етапа при 

изпълнението, които разделя на подетапи. За нито един от тях не посочва отговорните лица. 

Участникът предлага списък на допълнителни условия и услуги, които предлага за 

поевтиняване на услугата и/или повишаване на качеството. 

Липсва описание на прилаганите от участника мерки за вътрешен контрол и 

организация на работата на лицата, с които да се гарантира качествено изпълнение на 

поръчката. 

 

Към техническото предложение са приложени декларация за съгласие с клаузите 

на проекта на договор и декларация за срока на валидност на офертата, съобразно 

предложените от възложителя образци. 

 

2.3.2. Комисията установи, че техническото предложение отговаря на 

предварително обявените изисквания на възложителя и пристъпи към оценка на същото. 
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2.3.3. Комисията взе следното решение:  

Оценява офертата на участника „Бест тур“ ЕООД по показателя „Техническо 

предложение ” с 2 точки. 

Мотиви: 

Предложеният от участника начин на изпълнението на поръчката осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в методиката, а 

именно: 

- участникът е предложил описание на дейностите, които ще бъдат извършени за 

изпълнение на поръчката, тяхната последователност и взаимосвързаност. 

- участникът е предложил описание на наличните човешки и технически ресурси 

(софтуерни програми и др.), които ще бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката и 

задълженията на отговорните за изпълнението ѝ лица. 

 

2.4. Предложение на участника „Атлас Травелс“ ЕООД 

2.4.1. Участникът предлага да изпълни поръчката за срок от 24 (двадесет и четири) 

месеца. Декларира, че ще осигури възможност за приемане и изпълнение на заявки най-

малко от 8:30 до 17:00 часа всеки работен ден, а при необходимост и извън това време, в 

почивни и празнични дни, така че при извънредни обстоятелства, да може да извърши 

промени в съществуваща резервация/билет, включително да издаде нов и да го изпрати по 

имейл/мобилен телефон. При запитване ще предостави писмен отговор по e-mail на 

възложителя в рамките на 1 (един) час от получаване на запитването. Ще предостави 

потвърждение на самолетна резервация в срок до 1 час след окончателния избор на 

възложителя на вариант за пътуването. Срокът на валидност на предложените условия и 

цени, след направената резервация, не може да бъде по-кратък от 24 /двадесет и четири/ 

часа. Срокът за издаване на самолетен билет е най-много до един работен ден от 

потвърждаването на заявката. Декларира, че ще предлага на възложителя за всяко 

конкретно пътуване най-ниските цени на авиокомпаниите към момента на запитването – в 

това число специални или промоционални цени, които са валидни и достъпни към 

момента на заявката и подходящи за пътуването. При изрично искане от страна на 

възложителя, ще предлага цени на билети за конкретно посочени полети, включително 

изпълнявани от ниско бюджетни авиокомпании. В случай, че по избрания вариант за 

пътуване няма места на най-ниската предлагана цена, ще следи непрекъснато за 

оптимизация на цената и при освобождаване на места за по-ниска цена, ще извърши 

пререзервиране на по-ниска цена, като уведоми за това възложителя. При необходимост, 

ще предлага комбинирано пътуване със самолет и влак/автобус с цел поевтиняване на 

услугата и в този случай ще осигури закупуването на съответните влакови/автобусни 

билети. Предлаганите цени на билети няма да бъдат по-високи от цените за всеки 

конкретен полет, които се обявяват от съответния превозвач за резервация през 

електронната му страница. Самолетните билети задължително ще бъдат изпращани от 

сървъра на резервационната система директно на посочения от БНР електронен адрес в 

момента на издаване на билета. Участникът декларира, че ще предоставя на възложителя 

за всяка заявка за пътуване най-малко 3 /три/ варианта за икономична класа, в това число 

поне един вариант за директен полет /за предпочитане, когато е приложимо/ и варианти с 

минимален брой трансферни връзки, най-кратък престой, с възможно най-благоприятните 

цени на авиокомпаниите към момента на заявката. Предложенията за всяко конкретно 

пътуване ще бъдат съобразени с поставените от възложителя условия за час на пристигане 

и отпътуване в/от крайната дестинация. В случай на извънредни обстоятелства, включително 

и метеорологични условия, непозволяващи осъществяването на съответния полет, 

участникът ще уведомява възложителя своевременно и ще съдейства за възстановяването 
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на стойността на превоза или за безплатното премаршрутиране на пътниците чрез 

съгласуване с авиокомпанията, чийто полет няма да бъде осъществен. Ще извършва 

промяна или анулиране на издадени самолетни билети по искане на възложителя, 

съгласно правилата на приложената тарифа или договорени специални изключения за 

възложителя с авиокомпаниите /ако има такива/, като предварително писмено 

информира възложителя за всички обстоятелства около промените или анулирането – в 

това число пределни срокове за корекция с минимални или нулеви неблагоприятни 

последици за възложителя. При изискани от възложителя промени в условията за използване 

на заявените самолетни билети, ще му предостави копие от полученото писмо от 

авиокомпанията, съдържащо точния размер на сумите, които подлежат на 

плащане/възстановяване вследствие от поисканите промени в условията за използване на 

билетите. При заявка, ще осигурява и писмено ще информира възложителя за 

приложимите тарифи и условия за превоз на свръх багаж и музикални инструменти, в 

съответствие с политиката на авиокомпанията изпълняваща полета, както и да го 

уведомява за специфични изисквания към превоза на багаж от страна на изпълняващите 

полета авиокомпании. Декларира, че ще извършва контрол по реализацията на 

пътуването чрез резервационните системи, които дават възможност да се следят промени 

в полетното разписание и да информира чрез имейл или SMS за настъпили промени в 

разписанието или анулирани полети, като има задължението да съдейства за 

осъществяване на пътуването от неговото начало до завръщането на служителя, без 

допълнителна финансова ангажираност за възложителя. Ще информира за нивото на 

риск по отношение безопасността на командирования служител за съответната 

дестинация, както и за специфични визови и здравни изисквания, ако има такива. Ще 

доставя поръчаните от възложителя документи за въздушен превоз по електронен път или 

при заявка на възложителя - на място на хартиен носител – в сградата на БНР на адрес бул. 

„Драган Цанков“ № 4, София 1040, или на друго посочено от възложителя място. Ще 

осигурява безплатно чекиране на командированите от възложителя лица, като бордните 

карти се изпращат на посочен от възложителя имейл адрес, включително в празнични и 

почивни дни. В случай, че бъде избран за изпълнител, участникът ще съхранява в електронен 

вид всякаква документация, свързана с изпълнение на договора, най-малко една година 

след неговото изтичане. Участникът декларира, че ще гарантира строга 

конфиденциалност на извършваните пътувания (включително защита на личните данни, 

отнасящи се до пътуващите, дати, маршрути, превозвачи и др.) и няма да разкрива такава 

информация пред трети лица. При сключване на договора ще информира писмено 

възложителя за бонусните програми на авиокомпаниите. През срока на действие на 

договора, изпълнителят своевременно ще уведомява възложителя за други бонуси на 

авиокомпаниите и/или предлагани от тях промоционални цени – седмичен престой, 

уикенд тарифа, сезонни отстъпки, минимален престой, намаления за групови пътувания,. 

Декларира, че ще води, следи и актуализира файлове с натрупващите се бонуси, при 

осигурен достъп от авиокомпаниите и ще уведомява възложителя за предстоящото 

издаване на безплатен билет. Ще представи декларация, с която да се ангажира, че ще 

предоставя съответните данни за закупени от БНР билети в системата на авиокомпаниите 

за получаване на „бонус точки”. Декларира, че когато е заявена дестинация, в която няма 

летище, ще предложи самолетен билет до най-близкото летище, обслужващо тази 

дестинация, като при поискване от възложителя ще предостави информация и осигури 

варианти за друг вид транспорт (автобус, влак и други) за достигане до 

местоназначението в посочения в заявката срок. Ще предлага билети само на тези 

авиокомпании, които отговарят на изискванията на законодателството на Република 

България и на Европейския съюз за извършване на въздухоплавателни услуги. Няма да 

предлага варианти за пътуване и оферти, включващи полети на авиокомпании, на които е 
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забранено да летят в европейското въздушно пространство. Декларира, че цените на 

всички самолетни билети ще се образуват въз основа на най-ниската предлагана 

специална цена от представените в България авиокомпании, валидна към датата на 

закупуването на билета, увеличена с договорената такса за издаване на самолетния 

билет (такса обслужване) с начислени летищни такси, такси „Сигурност“ и други такси, 

свързани с въздушния превоз и установени от местното законодателство. 

 

Участникът описва етапите при изпълнението на обществената поръчка, като 

откроява 14 етапа. За всеки един от етапите е посочено, че дейностите се осъществяват от 

отговорник от страна на „Атлас Травелс“ ЕООД, без да става ясно кой е отговорникът. Това 

не дава възможност да се разбере разпределението на лицата на ниво отделна задача. 

Приложена е таблица с три ненаименовани колони, една от които приблизително следва 

списъка с етапите при изпълнението на обществената поръчка, без да включва етап 14 

„Контрол“. От таблицата не става ясно каква е информацията в останалите две колони. 

 

Участникът описва кадровото и техническо обезпечаване на процеса. Дава 

информация за клиентите и служителите на агенцията. Посочва организационната си 

структура и разпределението на човешките ресурси. Описва оборудването, което ще 

използва за изпълнение на поръчката. Посочва, че е член на ИАТА от 25 април 2007 г. 

Предлага специализиран софтуер за достъп до резервации. Описва предприеманите от 

него мерки за вътрешен контрол и организация на работата на лицата. 

Участникът предлага списък на допълнителни условия и услуги, които предлага за 

поевтиняване на услугата и/или повишаване на качеството. 

 

Към техническото предложение са приложени декларация за съгласие с клаузите 

на проекта на договор и декларация за срока на валидност на офертата, съобразно 

предложените от възложителя образци. 

 

2.2.2. Комисията установи, че техническото предложение отговаря на 

предварително обявените изисквания на възложителя и пристъпи към оценка на същото. 

 

2.2.3. Комисията взе следното решение:  

Оценява офертата на участника „България ер и Посока“ ДЗЗД по показателя 

„Техническо предложение ” с 2 точки. 

Мотиви: 

Предложеният от участника начин на изпълнението на поръчката осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в методиката, а 

именно: 

- участникът е предложил описание на дейностите, които ще бъдат извършени за 

изпълнение на поръчката, тяхната последователност и взаимосвързаност. 

- участникът е предложил описание на наличните човешки и технически ресурси 

(софтуерни програми и др.), които ще бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката и 

задълженията на отговорните за изпълнението ѝ лица. 

 

1.4.3. Комисията взе следното решение:  

Оценява офертата на участника „Атлас Травелс“ ЕООД по показателя „Техническо 

предложение ” с 6 точки. 

Мотиви: 

Предложеният от участника начин на изпълнението на поръчката осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в методиката, а 
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именно: 

- участникът е предложил описание на дейностите, които ще бъдат извършени за 

изпълнение на поръчката, тяхната последователност и взаимосвързаност. 

- участникът е предложил описание на наличните човешки и технически ресурси 

(софтуерни програми и др.), които ще бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката и 

задълженията на отговорните за изпълнението ѝ лица. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на възложителя, 

посочени в техническата спецификация при наличието на следното обстоятелство: 

Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на лицата, 

с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. 

 

VI. След разглеждане на техническите предложения, комисията взе следното 

решение:  

Председателят на комисията да изготви съобщение за датата и часа на отваряне на 

ценовото предложение на допуснатия участник. Отварянето да стане в срок от два 

работни дни след публикуване на съобщението на профила на купувача в програмно-

редакционната сграда на БНР, като часът на отваряне бъде определен от председателя на 

комисията. 

Решението е взето единодушно. 

 

VII. С тези действия приключи заседанието на комисията. 

 

Протоколът е съставен и подписан на 19.02.2019 г. 

 

 

Комисия: 

Мая Пеловска  (п.) заличен на основание чл. 59, ал 1 от ЗЗЛД 

 

Геновева Калушкова  (п.) заличен на основание чл. 59, ал 1 от ЗЗЛД 

 

Галя Каракачанова  (п.) заличен на основание чл. 59, ал 1 от ЗЗЛД 

 

Милен Митев  (п.) заличен на основание чл. 59, ал 1 от ЗЗЛД 

  

Цветелина Цачева  (п.) заличен на основание чл. 59, ал 1 от ЗЗЛД 

 


