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Утвърждавам: (п.) заличен на основание чл. 59, ал 1 от ЗЗЛД 04.04.2019 г. 

ДАРИ КИРИЛОВ ЙОРДАНОВ – Икономически директор 

Упълномощен със заповед № РД-20-510/11.12.2018 г. 

 
 

ДОКЛАД 

ПО ЧЛ. 103, АЛ. 3 ОТ ЗОП 

 

Уважаеми г-н Йорданов, 

В изпълнение на Ваша Заповед № ОП-01-02/03.01.2019 г. беше формирана комисия за 

провеждане 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”. Обществената поръчка е открита с Решение № ОП-01-242/14.09.2018 г. на 

Генералния директор на Българското национално радио. 

 

I. 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“. 

Резервни членове:  

1.Светла Върбанова - главен експерт в дирекция „Международно 

сътрудничество“; 

2. Мина Павлова – старши юрисконсулт. 

 

Състава на комисията се променя по следния начин: 

На 03.01.2019 г. поради отсъствието на Геновева Калушкова, в състава на комисията взе 

участие Мина Павлова, определена за резервен член.  

На 26.03.2019 г. поради отсъствието на Галя Каракачанова, в състава на комисията взе 

участие Мина Павлова, определена за резервен член. 

 

II. Съгласно Заповед № ОП-01-02/03.01.2019 г. на икономическия 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 

до 10.05.2019 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 

отговаряше председателят на комисията. 

 

III. На 03.01.2019 г. от 08:30 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 с входящият регистър на получените оферти, подписаха 

декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 
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Комисията установи, че в предварително обявения срок са постъпили оферти за 

изпълнение на поръчката от следните участници: 

1. „България ер и Посока“ ДЗЗД, вх. № ОП-02-116/28.12.2018 г., 09:20 ч. 

2. „България ер и Посока“ ДЗЗД, вх. № ОП-02-117/28.12.2018 г., 09:25 ч. 

3. „Скай травел“ ЕООД, вх. № ОП-02-118/28.12.2018 г., 11:40 ч. 

4. „Хотелтв“ ООД, вх. № ОП-02-01/02.01.2019 г., 12:35 ч. 

5. „Бест тур“ ЕООД, вх. № ОП-02-02/02.01.2019 г. 14:05 ч. 

6. „Атлас травел“ ЕООД, вх.№ ОП-02-03/ 02.01.2019 г. 15:05 ч. 

 

На заседанието на комисията присъства следният представител на участниците: 

1. Петър Обретенов Обретенов, преупълномощен от Христо Бориславов Дионисиев – 

пълномощник на управителя на „Бест тур“ ЕООД Борислав Христов Дионисиев. 

 

На основание чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, членовете на комисията предложиха на 

присъстващият представител да подпише техническите предложения и пликовете с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. Представителят на участника „Бест тур“ ЕООД подписа 

техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

IV. След извършване на горните действия, председателят на комисията 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. 

 

VІ. Комисията поиска от „България Ер и Посока“ ДЗЗД, „Скай травел“ ЕООД, „Хотелтв“ 

ООД и „Бест тур“ ЕООД, за които е констатирано несъответствие или липса на информация 

да предоставят на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, нов ЕЕДОП и/или допълнителни документи, 

които съдържат променена и/или допълнена информация. 

 

VII. Комисията се събра на ново заседание на 11.02.2019 г. и 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. 

 

След разглеждането на документите, представени от участниците, комисията взе 

следното решение: Допуска участниците „Скай травел“ ЕООД, „Хотелтв“ ООД, „България ер и 

Посока" ДЗЗД и „Бест тур“ ЕООД до следващия етап на процедурата– разглеждане на 

техническите предложения. 

Решението е взето единодушно. 

 

VIII. 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” 

 

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

Комисията установи, че техническото предложение отговаря на предварително 

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

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

„Техническо предложение ” с 2 точки. 

 

1.2. Предложение на участника „Скай травел“ ЕООД 

Комисията установи, че техническото предложение отговаря на предварително 

обявените изисквания на възложителя и пристъпи към оценка на същото. 

 

Комисията взе следното решение:  

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

предложение ” с 2 точки. 

 

1.3. Предложение на участника „Хотелтв“ ООД 

Комисията установи, че техническото предложение отговаря на предварително 

обявените изисквания на възложителя и пристъпи към оценка на същото. 

 

Комисията взе следното решение:  

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

предложение ” с 10 точки. 

 

1.4. Предложение на участника „Атлас травелс“ ЕООД 

Комисията установи, че техническото предложение отговаря на предварително 

обявените изисквания на възложителя и пристъпи към оценка на същото. 

 

Комисията взе следното решение:  

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

предложение ” с 6 точки. 

 

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 

Комисията установи, че техническото предложение отговаря на предварително 

обявените изисквания на възложителя и пристъпи към оценка на същото. 

 

Комисията взе следното решение:  

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

„Техническо предложение ” с 2 точки. 

 

2.2. Предложение на участника „Хотелтв“ ООД 

Комисията установи, че техническото предложение отговаря на предварително 

обявените изисквания на възложителя и пристъпи към оценка на същото. 

 

Комисията взе следното решение:  

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

предложение ” с 10 точки. 

 

2.3. Предложение на участника „Бест тур“ ЕООД 

Комисията установи, че техническото предложение отговаря на предварително 

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

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

предложение ” с 2 точки. 

 

2.4. Предложение на участника „Атлас Травелс“ ЕООД 

Комисията установи, че техническото предложение отговаря на предварително 

обявените изисквания на възложителя и пристъпи към оценка на същото. 

 

Комисията взе следното решение:  

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

„Техническо предложение ” с 2 точки. 

 

VIІ. 1. Комисията се събра на ново публично заседание на 26.03.2019 г. от 09:30 часа в 

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

участниците. 

 

2. На заседанието на комисията присъстваха представители на следните участниците: 

- Милена Михайлова Каракехайова, упълномощена от Елена Димитрова 

Семерджиева, в качеството и на управител на „Скай Травел“ ЕООД 

- Моника Иванова Колева, упълномощена от Светлана Георгиева Фурнаджиева и 

Красимир Стефанов Златаров, в качеството им на представляващи „България ер и Посока“ 

ДЗЗД 

 

3. Комисията отвори запечатаните непрозрачни пликове, съдържащи ценовите 

предложения на участниците, доказали съответствието си с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор и чиито технически предложения отговаря на поставените от 

възложителя условия и оповести направените ценови предложения: 

 

1. По обособена позиция № 1: 

 

1.1. Ценово предложение на „България ер и Посока ком“ ДЗЗД: 

Такса обслужване за резервация и хотелско настаняване (ваучер) за един пътник в 

размер на 1 лев (един лев) без ДДС; 

 

1.2. Ценово предложение на „Скай травел“ ЕООД: 

Такса обслужване за резервация и хотелско настаняване (ваучер) за един пътник в 

размер на 18 лева (осемнадесет лева) без ДДС; 

 

1.3. Ценово предложение на „Хотелтв“ ООД: 

Такса обслужване за резервация и хотелско настаняване (ваучер) за един пътник в 

размер на 0,10 лева (десет стотинки) без ДДС; 

 

1.4. Ценово предложение на „Атлас травелс“ ЕООД: 

Такса обслужване за резервация и хотелско настаняване (ваучер) за един пътник в 

размер на 0,01 лева (една стотинка) без ДДС; 

 

2. По обособена позиция № 2: 

 

2.1. Ценово предложение на „България ер и Посока ком“ ДЗЗД: 
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Такса за издаване на самолетен билет (такса обслужване) в размер на 10 лева (десет 

лева) без ДДС; 

 

2.2. Ценово предложение на „Хотелтв“ ООД: 

Такса за издаване на самолетен билет (такса обслужване) в размер на 0,10 лева 

(десет стотинки) без ДДС; 

 

2.3. Ценово предложение на „Бест тур“ ЕООД: 

Такса за издаване на самолетен билет (такса обслужване) в размер на 10 лева (десет 

лева) без ДДС; 

 

2.4. Ценово предложение на „Атлас травелс“ ЕООД: 

Такса за издаване на самолетен билет (такса обслужване) в размер на 0,01 лева (една 

стотинка) без ДДС; 

С това приключи публичната част от заседанието на комисията.  

 

4. Комисията продължи своята работа в закрито заседание и пристъпи към проверка на 

ценовите предложения на участниците за необичайно благоприятни предложения по смисъла 

на чл. 72 от ЗОП, при което 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: 

 

По обособена позиция № 1: 

1. „България ер и Посока ком“ ДЗЗД; 

2. „Хотелтв“ ООД; 

3. „Атлас травелс“ ЕООД. 

 

По обособена позиция № 2: 

1. „Хотелтв“ ООД; 

2. „Атлас травелс“ ЕООД. 

 

5. На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, на 27.03.2019 г., председателят на комисията изготви 

и изпрати писмени искания за обосновки на посочените участници, за начина на образуване 

на предложените цени. 

 

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

обосновки от следните участници: 

1. „Хотелтв“ ООД, вх. № ОП-02-25/29.03.2019 г., 15: 35 ч.; 

2. „България ер и Посока“ ДЗЗД вх. № ОП-02-26/29.03.2019 г., 16: 00 ч.; 

3. „Атлас травелс“ ЕООД, вх. № ОП-02-28/01.04.2019 г.,  15:50 ч. 

 

IX. След като комисията разгледа представените писмени обосновки от участниците 

относно образуването на техните ценови предложени, ги счита за пълни и обективни. 

Участниците са посочили начина на формиране на предложените цени за изпълнение на 

поръчката като са обосновали подробно обстоятелствата, водещи до по-благоприятните 

ценови предложения. Комисията взе решение: допуска до класиране в процедурата 

участниците, на които се изискаха подробни писмени обосновки за ценовите им 

предложения. 

Решенията са взети единодушно. 
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X. Комисията пристъпи към оценяване на офертите на допуснатите съобразно 

предварително избрания от възложителя критерий по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП – „оптимално 

съотношение качество/цена” . 

1. Оценка на офертите по обособена позиция № 1 „Осигуряване на хотелско 

настаняване, при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на БНР” 

 

1.1. „България ер и Посока ком“ ДЗЗД, с комплексна оценка 14.30 точки; 

 

1.2. „Скай травел“ ЕООД, с комплексна оценка 14.03 точки; 

 

1.3. „Хотелтв“ ООД, с комплексна оценка 73 точки; 

 

1.4. „Атлас травелс“ ЕООД, с комплексна оценка 72 точки; 

 

2. Оценка на офертите 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. „България ер и Посока ком“ ДЗЗД, с комплексна оценка 14.03 точки; 

 

2.2. „Хотелтв“ ООД, с комплексна оценка 73 точки; 

 

2.3.  „Бест тур“ ЕООД, с комплексна оценка 14.03 точки; 

 

2.4. Атлас травелс“ ЕООД, с комплексна оценка 72 точки. 

 

 

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“ и Раздел III. „Методиката за оценка на офертите“ от 

документацията за участие. 

 

По обособена позиция № 1: 

I-во място „Хотелтв“ ООД с крайна оценка от класирането 73 точки 

II – ро място Атлас травелс“ ЕООД с крайна оценка от класирането 72 точки 

III – то място „България ер и Посока ком“ ДЗЗД с крайна оценка от класирането 14.30 точки 

IV – то място „Скай травел“ ЕООД с крайна оценка от класирането 14.03 точки 

 

По обособена позиция № 2: 

I-во място „Хотелтв“ ООД с крайна оценка от класирането 73 точки 

II – ро място „Атлас травелс“ ЕООД с крайна оценка от класирането 72 точки 

III – то място „България ер и Посока ком“ ДЗЗД с крайна оценка от класирането 14.03 точки 

IV – то място „Бест тур“ ЕООД с крайна оценка от класирането 14.03 точки 

 

X. Въз основа на гореописаното, комисията предлага да бъде сключен договор с 

класирания на първо място участник по обособена позиция № 1 „Хотелтв“ ООД и по 

обособена позиция № 2 „Хотелтв“ ООД. 
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Неразделна част от настоящия доклад са Протоколи № 1 - 3, изготвени в хода на 

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

възложителя. 

 

Докладът е съставен и подписан на 02.04.2019 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 

 

Мина Павлова  (п.) заличен на основание чл. 59, ал 1 от ЗЗЛД 

 


