
 

П Р О Т О К О Л № 2 

 

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 03.01.2017 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. 54, ал. 9 от ППЗОП са постъпили 

допълнителни документи от следните участници: 

1. „Скай травел“ ООД, вх. № 141/22.12.2016 г. 12:40 ч. 

2.  „Ваканция“ ООД, вх. № 142/23.12.2016 г. 11:10 ч.;  

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

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

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

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

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

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

9. „Атлас Травелс“ ЕООД, вх. № 154/29.12.2016 г. 12:50 ч.; 
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IV. Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи 

относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите 

за подбор, както следва: 

 

1. Участникът „Клио травел“ ООД е представил следните документи на основание 

чл. 54, ал. 9 от ППЗОП: 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП); 

- Справка за лицата, ангажирани с изпълнението на обществената поръчка. 

 

След разглеждането на документите, представени от участника, включително 

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

установи следното: участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, с 

които доказва съответствието си с предварително обявените критерии за подбор.  

 

Предвид горното, комисията взе следното решение: Допуска участника „Клио травел“ 

ООД до следващия етап на процедурата – разглеждане на техническите предложения. 

Решението е взето единодушно. 

 

2. Участникът „Е-турс“ ООД е представил следните документи на основание чл. 54, 

ал. 9 от ППЗОП: 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

 

След разглеждането на документите, представени от участника, включително 

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

установи следното:  

Като доказателство за изпълнени услуги с получател Община Стара Загора, 

участникът е предоставил 5 броя приемо-предавателни протоколи. В същите не е посочена 

нито общата стойност на предоставените от участника услуги, нито стойността на тези от 

услугите, които са сходни с предмета на поръчката по обособена позиция № 1, а именно 

услуги по хотелски настанявания. С оглед на горното, участникът е представил 

доказателства за изпълнени услуги, сходни с предмета на поръчката на обща стойност 

190 000 лв. без ДДС, 

 

Предвид горното, комисията взе следното решение:  

на основание чл. 107, т. 1, във вр. с чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 64, ал. 1, т. 2 от 

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

участникът „Е-турс“ ООД да бъде отстранен от участие в процедурата по обособена позиция 

№ 1. 
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Мотиви: 

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

обявлението за обществена поръчка и документацията. Възложителят е поставил изискване 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

извършената услуга”, съгласно Раздел V, т. 3.1. от документацията за обществената 

поръчка се разбира удостоверение, издадено от получателя на услугата или от компетентен 

орган, или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за 

доставката или услугата. Участникът не е представил изискваните от възложителя 

доказателства, които да удостоверяват изпълнените от него услуги, сходни с предмета на 

поръчката с получател Община Стара Загора. Представените доказателства са за 

изпълнени услуги, сходни с предмета на поръчката на обща стойност 190 000 лв. без ДДС, 

което не отговаря на изискването участникът да е изпълнил услуги по хотелски 

настанявания, на стойност сходна с прогнозната стойност на поръчката без ДДС 

Решението е взето единодушно. 

 

3. Участникът „Елит травел интернешънъл“ ООД е представил следните 

документи на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП: 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

 

След разглеждането на документите, представени от участника, включително 

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

установи следното: участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, с 

които доказва съответствието си с предварително обявените критерии за подбор.  

 

Предвид горното, комисията взе следното решение: Допуска участника „Елит травел 

интернешънъл“ ООД до следващия етап на процедурата – разглеждане на техническите 

предложения. 

Решението е взето единодушно. 
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4. Участникът „Посока ком“ ООД е представил следните документи на основание 

чл. 54, ал. 9 от ППЗОП: 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП); 

- Препоръка от „Сентилион“ ООД; 

- Разпечатка от Регистъра на обществените поръчки, воден от АОП; 

- Диплома за средно образование на Венета Нинова; 

- Трудова книжка на Калин Митев; 

- Трудова книжка на Венета Нинова 

 

След разглеждането на документите, представени от участника, включително 

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

установи следното:  

Участникът е подал оферта и за двете обособени позиции на процедурата, видно от 

подадения от него ЕЕДОП и технически предложения по обособена позиция № 1 и 

обособена позиция № 2, но в запечатаната непрозрачна опаковка по чл. 47, ал. 2 от ППЗОП 

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

параметри“ 

 

Предвид горното, комисията взе следното решение: 

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

предлага участника „Посока ком“ ООД да бъде отстранен от участие в процедурата. 

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

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

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

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

повече от една обособена позиция, в запечатаната непрозрачна опаковка опаковката по чл. 

47, ал. 2 от ППЗОП за всяка от позициите се представят отделни непрозрачни пликове с 

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

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

видно от попълнения от него ЕЕДОП и подадени технически предложения за обособена 

позиция № 1 и обособена позиция № 2, но в запечатаната непрозрачна опаковка с неговата 

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

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

Решението е взето единодушно. 

 

5. Участникът „Скай травел“ ООД е представил следните документи на основание 

чл. 54, ал. 9 от ППЗОП: 
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- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП); 

- Справка за лицата, ангажирани с изпълнението на обществената поръчка. 

 

След разглеждането на документите, представени от участника, включително 

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

установи следното: участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, с 

които доказва съответствието си с предварително обявените критерии за подбор.  

 

Предвид горното, комисията взе следното решение: Допуска участника „Скай травел“ 

ООД до следващия етап на процедурата – разглеждане на техническите предложения. 

Решението е взето единодушно. 

 

6. Участникът „Аргус травел интернешънъл“ ЕООД е представил следните 

документи на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП: 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП); 

- Справка за лицата, ангажирани с изпълнението на обществената поръчка. 

 

След разглеждането на документите, представени от участника, включително 

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

установи следното: участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, с 

които доказва съответствието си с предварително обявените критерии за подбор.  

Предвид горното, комисията взе следното решение: Допуска участника „Аргус травел 

интернешънъл“ ЕООД до следващия етап на процедурата – разглеждане на техническите 

предложения. 

Решението е взето единодушно. 

 

7. Участникът „Титан 77“ ООД не е представил допълнителни документи в срока по 

чл. 54, ал. 9 от ППЗОП.  

 

С оглед на горното и след разглеждането на документите, представени от участника 

комисията взе следните решения: 

- на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, предлага участникът „Титан 77“ ООД да 

бъде отстранен от участие в процедурата по обособена позиция № 1. 

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

обявлението за обществена поръчка и документацията, а именно: 

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

посочил за коя обособена позиция подава оферта; 
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- В част II, буква А от ЕЕДОП, в графата „Представителство, ако има такива“, 

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

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

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

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

подбор; 

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

регистрация за осъществяване на туроператорска дейност/туристическа агентска дейност по 

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

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

обособена позиция № 1; 

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

регистрация като администратор на лични данни, издадена от Комисията за защита на 

личните данни или еквивалент, каквото е изискването на т. III.1.2. от обявлението за 

поръчката и Раздел V, т. 1.2. от документацията за участие в процедурата по отношение на 

обособена позиция № 1 

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

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

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

участие в процедурата по отношение на обособена позиция № 1; 

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

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

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

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

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

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

- участникът не е посочил в част IV, буква В, т. 3 от ЕЕДОП че разполага със система 

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

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

процедурата по отношение на обособена позиция № 1; 

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

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

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

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

хотелски настанявания, които отговарят на изискванията за образование, езикова 

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

за изискванията за местоположението, пригодността и оборудването на помещението за 

извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност и за образованието, 
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езиковата квалификация и стажа на персонала, който ще бъде зает в осъществяването на 

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

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

позиция № 1; 

Решението е взето единодушно. 

 

- на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, предлага участникът „Титан 77“ ООД да 

бъде отстранен от участие в процедурата по обособена позиция № 2. 

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

обявлението за обществена поръчка и документацията, а именно: 

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

посочил за коя обособена позиция подава оферта; 

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

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

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

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

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

подбор; 

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

регистрация като администратор на лични данни, издадена от Комисията за защита на 

личните данни или еквивалент, каквото е изискването на т. III.1.2. от обявлението за 

поръчката и Раздел V, т. 1.2. от документацията за участие в процедурата по отношение на 

обособена позиция № 2; 

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

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

обявлението за поръчката и Раздел V, т. 1.1. от документацията за участие в процедурата 

по отношение на обособена позиция № 2; 

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

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

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

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

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

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

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

квалификация, стажа и професионалната компетентност на лицата, които извършват 

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

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

отговарят на изискванията за образование, езикова квалификация и стаж на персонала, 
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посочени в чл. 7 от Наредба № 16-1399 от 11.10.2013 г. за изискванията за 

местоположението, пригодността и оборудването на помещението за извършване на 

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

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

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

Раздел V, т. 3.3. от документацията за участие в процедурата по отношение на обособена 

позиция № 2; 

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

резервира, издава и продава самолетни билети чрез глобална резервационна система 

(„АМАДЕУС” /Amadeus/ и/или „Галилео” /Galileo/, и/или Уърлдспан” /Worldspan/, и/или 

„Сейбър” /Sabre/), или друга еквивалентна система за резервация и продажба на самолетни 

билети, каквото е изискването на т. III.1.3. от обявлението за поръчката и Раздел V, т. 3.2. от 

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

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

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

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

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

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

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

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

местоположението, пригодността и оборудването на помещението за извършване на 

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

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

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

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

позиция № 2; 

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

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

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

обявлението за поръчката и Раздел V, т. 3.4. от документацията за участие в процедурата 

по отношение на обособена позиция № 1 и на т. III.1.3. от обявлението за поръчката и 

Раздел V, т. 3.5. от документацията за участие в процедурата по отношение на обособена 

позиция № 2. 

Решението е взето единодушно. 

 

8. Участникът „Юнайтед Травъл Ейджънси“ ЕООД, е представил следните 

документи на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП: 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за обособена 
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позиция № 1; 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за обособена 

позиция № 2; 

- доказателства за изпълнените услуги през последните 3 (три) години, считано до 

датата на подаване на офертата, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на 

поръчката по обособена позиция № 1; 

- доказателства за изпълнените услуги през последните 3 (три) години, считано до 

датата на подаване на офертата, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на 

поръчката по обособена позиция № 2; 

 

След разглеждането на документите, представени от участника, включително 

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

установи следното: участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, с 

които доказва съответствието си с предварително обявените критерии за подбор.  

 

Предвид горното, комисията взе следното решение: Допуска участника „Юнайтед 

Травъл Ейджънси“ ЕООД до следващия етап на процедурата – разглеждане на 

техническите предложения. 

Решението е взето единодушно. 

 

9. Участникът „Атлас Травелс“ ЕООД  

 

След разглеждането на документите, представени от участника, включително 

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

установи следното: участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, с 

които доказва съответствието си с предварително обявените критерии за подбор.  

 

Предвид горното, комисията взе следното решение: Допуска участника „Атлас 

Травелс“ ЕООД до следващия етап на процедурата – разглеждане на техническите 

предложения. 

Решението е взето единодушно. 

 

10. Участникът „Ваканция“ ООД е представил следните документи на основание чл. 

54, ал. 9 от ППЗОП: 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП); 

- доказателства за изпълнените услуги през последните 3 (три) години, считано до 

датата на подаване на офертата, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на 

поръчката по обособена позиция № 1. 
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След разглеждането на документите, представени от участника, включително 

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

установи следното: участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, с 

които доказва съответствието си с предварително обявените критерии за подбор.  

 

Предвид горното, комисията взе следното решение: Допуска участника „Ваканция“ 

ООД до следващия етап на процедурата – разглеждане на техническите предложения. 

Решението е взето единодушно. 

 

V. С извършване на посочените действия приключи заседанието на комисията. 

 

VI. Комисията се събра за ново заседание за разглеждане на техническите 

предложения на участниците на 05.01.2017 г. от 11:00 часа в програмно-редакционната 

сграда на БНР. 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; 

 

VII. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на 

участниците по обособена позиция № 1, по реда на получаване на офертите, както следва: 

 

1. Предложение на участника „Хепи флай“ ООД. 

Участникът е предложил следните параметри за изпълнение на поръчката: 

Време за отговор на заявка – 15 минути, но не повече от един час; 

Срок на валидност на предложените условия и цени – 72 часа; 

Срок за изпълнение на заявка – 1/2 час, но не по-късно от 24 часа след получаване 

на потвърждението от страна на БНР. 

 

Участникът е описал детайлно всички етапи и дейности на процеса по заявка, 

офериране, резервиране, резервации и хотелско настаняване (ваучери) в страната и 

чужбина, в системна последователност. Описан е целият процес по резервация от 

отправяне на заявка от страна на възложителя, до изпращане на издадените ваучери за 
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настаняване, действията които изпълнителят ще предприеме и тези, които може да 

предприеме при съответни указания от страна на възложителя. 

 

Участникът е декларирал, че работи с шест резервационни системи за извършване 

на резервации в страната и чужбина. Посредством алтернативни сървърни устройства има 

възможност за непрекъснато наблюдение и обработка на резервациите, направени в 

системите. Използва иновативни софтуерни продукти, включително и интернет-базирани 

приложения. Системите, които използва участника имат опция за добавяне на 

допълнителни модули и услуги. Работи с преносими компютри, което позволява да реагира 

денонощно, както от офиса си, така и извън него. Разполага с постоянна мобилна връзка. 

 

Участникът предлага по-добри параметри от изискуемите в техническите 

спецификации по всички показатели, освен по отношение на срока на валидност на 

предложението условия, който е 72 часа – колкото е минималният срок, зададен от 

възложителя. Предложените параметри са технологично обосновани. 

 

Участникът е описал дейностите, които ще предприеме при неблагоприятни 

метеорологични условия, при форсмажорни обстоятелства, при логистичен проблем, 

свързан с настаняване, престой, транспорт, описал е и техническите ресурси, с които 

разполага. Липсва описаниe на дейностите, които ще предприеме участникът при 

технически проблем, като е дадено само описание на наличната техника, с която разполага. 

 

Като взе предвид горното, комисията взе следното решение: 

Оценява офертата на участника „Хепи флай“ ООД с техническа оценка Ktehn = 40 

точки. 

Мотиви: Представеното от участника техническо предложение отговаря на 

изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие и ги надгражда с 

представянето на две от обстоятелствата, описани в буква „А” от методиката за оценка – А1 

и А2, съгласно подробното описание по-горе. 

Решението е взето единодушно. 

 

2. Предложение на участника „Елит Травел Интернешънъл“ ООД. 

Участникът е предложил следните параметри за изпълнение на поръчката: 

Време за отговор на заявка – 30 минути, но не повече от един час; 

Срок на валидност на предложените условия и цени – 72 часа; 

Срок за изпълнение на заявка – 6 часа, но не по-късно от 24 часа след получаване на 

потвърждението от страна на БНР. 
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Участникът е описал детайлно всички етапи и дейности на процеса по заявка, 

офериране, резервиране, резервации и хотелско настаняване (ваучери) в страната и 

чужбина, в системна последователност. Описани са действията на участника на всеки етап 

от процеса по резервация от отправяне на заявка от страна на възложителя, до изпращане 

на издадените ваучери за настаняване. Посочени са възможности за осигуряване на 

допълнителни услуги при поискване от страна на възложителя. 

 

Участникът е описал екипа, който ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката и 

е посочил използваната от служителите му техника. Всеки член на екипа разполага с 

мобилни устройства, които могат да се използват като работна станция, което позволява да 

се работи извън офиса на агенцията. На мобилните устройства има инсталирани терминали 

за три специализирани системи за хотелски резервации в страната и чужбина. Достъп до 

базата данни маже да се осъществява онлайн в реално време. Участникът използва 

иновативните софтуерни продукти Amadeus Master Pricer Expert, Amadeus e-Power и 

Amadeus Business Manager. Използва интернeт платформа Травъл ТСХ.  

 

Участникът предлага по-добри параметри от изискуемите в техническите 

спецификации по всички показатели, освен по отношение на срока на валидност на 

предложението условия, който е 72 часа – колкото е минималният срок, зададен от 

възложителя. Не е налице технологична обосновка на предложените параметри. 

 

Участникът не е описал подробно дейностите, които ще предприеме при всяка една 

от следните рискови ситуации при осъществяване на услугата – при неблагоприятни 

метеорологични условия, при форсмажорни обстоятелства, при технически проблем, при 

логистичен проблем, свързан с настаняване, престой, транспорт. От техническото 

предложение не става ясно какви действия ще предприеме участникът при настъпване на 

технически проблем или при логистичен проблем, свързан с престой или транспорт (освен в 

случай на отмяна или промяна на полет). 

 

Като взе предвид горното, комисията взе следното решение: 

Оценява офертата на участника „Елит Травел Интернешънъл“ ООД с техническа 

оценка Ktehn = 40 точки. 

Мотиви: Представеното от участника техническо предложение отговаря на 

изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие и ги надгражда с 

представянето на две от обстоятелствата, описани в буква „А” от методиката за оценка – А1 

и А2, съгласно подробното описание по-горе. 

Решението е взето единодушно. 
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3. Предложение на участника „Скай Травел“ ООД 

Участникът е предложил следните параметри за изпълнение на поръчката: 

Време за отговор на заявка – 55 минути, но не повече от един час; 

Срок на валидност на предложените условия и цени – 72 часа; 

Срок за изпълнение на заявка – 20 часа, но не по-късно от 24 часа след получаване 

на потвърждението от страна на БНР. 

 

При описването на етапите и дейностите на процеса по заявка, офериране, 

резервиране, резервации и хотелско настаняване (ваучери) в страната и чужбина, 

участникът е посочил, че ще предоставя писмен отговор в рамките на 2 часа и ще 

изпълнява заявки в рамките на един работен ден от окончателния избор на хотел от страна 

на възложителя, което не съответства с декларираните от самия участник срокове за 

изпълнението на дейностите, свързани с предмета на поръчката. При подробното описание 

на всички етапи и дейности на процеса по заявка, офериране, резервиране, резервации и 

хотелско настаняване (ваучери) в страната и чужбина не са посочени сроковете за 

изпълнение на всеки етап, поради което комисията не може да установи кои срокове ще 

спазва участникът, в случай, че бъде избран за изпълнител на поръчката. С оглед на 

описаното, не може да се приеме, че участникът описва всички етапи и дейности на процеса 

по заявка, офериране, резервиране, резервации и хотелско настаняване (ваучери) в 

страната и чужбина, в системна последователност, каквото е изискването на т. А1 от 

методиката за оценка на офертите по обособена позиция № 1. 

 

Участникът не е описал подробно техническото обезпечаване на процеса. Посочил е 

използването на персонални компютри и мобилни телефони, което не може да се приеме за 

използване на иновативни и/или оригинални решения, които ще използва за изпълнение на 

изискванията на възложителя. От техническото предложение не може да се приеме, че 

участникът ще използва иновативни и/или оригинални решения, съгласно посоченото от 

възложителя в методиката за определяне на оценката определение, а именно: „Като 

иновативни и/или оригинални решения се приемат информационно-резервационните 

системи, които са ефективни, интегрирани, интернет-базирани приложения, 

съответстващи на световната практика, гарантиращи тяхната приложимост в 

туристическата организация, позволяват интеграция към вече съществуващи системи и 

добавяне на допълнителни функционални модули и решения и са съвременни и надеждни 

програмни средства, осигуряващи възможности в областта на комуникациите и 

туристическите практики“. 
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Участникът предлага по-добри параметри от изискуемите в техническите 

спецификации по всички показатели, освен по отношение на срока на валидност на 

предложението условия, който е 72 часа – колкото е минималният срок, зададен от 

възложителя. Не е налице технологична обосновка на предложените параметри. 

 

Участникът е описал подробно дейностите, които ще предприеме при всяка една от 

следните рискови ситуации при осъществяване на услугата – при неблагоприятни 

метеорологични условия, при форсмажорни обстоятелства, при технически проблем, при 

логистичен проблем, свързан с настаняване, престой, транспорт. 

 

Като взе предвид горното, комисията взе следното решение: 

Оценява офертата на участника „Скай Травел“ ООД с техническа оценка Ktehn = 10 

точки. 

Мотиви: Представеното от участника техническо предложение отговаря на 

изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие и ги надгражда с 

представянето на едно от обстоятелствата, описани в буква „А” от методиката за оценка – 

А4, съгласно подробното описание по-горе. 

Решението е взето единодушно. 

 

4. Предложение на участника „Аргус травел интернешънъл“ ЕООД 

Участникът е предложил следните параметри за изпълнение на поръчката: 

Време за отговор на заявка – 10 минути, но не повече от един час; 

Срок на валидност на предложените условия и цени – 168 часа; 

Срок за изпълнение на заявка – 5 минути, но не по-късно от 24 часа след получаване 

на потвърждението от страна на БНР. 

 

Участникът декларира, че ще изпълнява заявките в срок от 5 минути. В същото време 

в подробното описание на етапите и дейностите на процеса по заявка, офериране, 

резервиране, резервации и хотелско настаняване е приложил времеви показатели на 

процеса за изпълнение на дейностите за осигуряване на хотелско настаняване, съгласно 

които от одобрението на вариант от възложителя до изпращането на ваучера минават 15 

минути. Това несъответствие не отговаря на изискването на възложителя участникът да 

опише всички етапи и дейности на процеса по заявка, офериране, резервиране, 

съгласуване, издаване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при 

служебни пътувания в страната и чужбина, както и контрола по реализация на пътуването (и 

при двупосочно пътуване – до завръщане на заинтересованото лице), в системна 

последователност, която повишава качеството на изпълнение на услугата, тъй като не става 

ясно в какви срокове ще бъдат изпълнени определени дейности от предмета на поръчката, 



 

15 

 

 

а именно изпълнението на заявката след потвърждение от страна на възложителя. 

 

Участникът е описал детайлно всички етапи и дейности на процеса по заявка, 

офериране, резервиране, резервации и хотелско настаняване (ваучери) в страната и 

чужбина, в системна последователност. Описани са действията на участника на всеки етап 

от процеса по резервация от отправяне на заявка от страна на възложителя, до изпращане 

на издадените ваучери за настаняване. 

 

Участникът осигурява директна телефонна линия – мобилна и стационарна – само за 

изпълнението на поръчката, която да бъде използвана за текуща комуникация и контрол от 

страна на възложителя. Агенцията работи с три резервационни системи. Използва AD DS и 

Azure Cloud – инфраструктура, базирана на хибриден модел, като по този начин постига 

двойна резервираност и непрекъсваемост на всички услуги. Използва собствен мейл 

сървър. Участникът има непрекъснат достъп до резервационните системи чрез интегрирани 

приложения. 

 

Участникът е приложил примерни схеми за изпълнение на дейностите, предмет на 

поръчката, с посочване на времето, необходимо за изпълнение на всяка от дейностите. По 

всеки един от времевите показатели за изпълнение на поръчката, участникът предлага по-

добри параметри от изискуемите в техническата спецификация, които са технологично 

обосновани. 

 

Участникът е описал подробно дейностите, които ще предприеме при всяка една от 

следните рискови ситуации при осъществяване на услугата – при неблагоприятни 

метеорологични условия, при форсмажорни обстоятелства, при технически проблем, при 

логистичен проблем, свързан с настаняване, престой, транспорт. Описал е начините на 

управление на риска. Приложил е схеми, от които да е видно как ще се осъществяват 

дейностите при настъпване на неблагоприятни метеорологични условия, при форсмажорни 

обстоятелства, при технически проблем. 

 

Като взе предвид горното, комисията взе следното решение: 

Оценява офертата на участника „Аргус Травел Интернешънъл“ ЕООД с техническа 

оценка Ktehn = 70 точки. 

Мотиви: Представеното от участника техническо предложение отговаря на 

изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие и ги надгражда с 

представянето на три от обстоятелствата, описани в буква „А” от методиката за оценка – А2, 

А3 и А4, съгласно подробното описание по-горе. 

Решението е взето единодушно. 
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5. Предложение на участника „Юнайтед Травъл Ейджънси“ ЕООД 

Участникът е предложил следните параметри за изпълнение на поръчката: 

Време за отговор на заявка – 15 минути, но не повече от един час; 

Срок на валидност на предложените условия и цени – 72 часа; 

Срок за изпълнение на заявка – 5 минути, но не по-късно от 24 часа след получаване 

на потвърждението от страна на БНР. 

 

Участникът описва детайлно всички етапи и дейности на процеса по заявка, 

офериране, резервиране, резервации и хотелско настаняване (ваучери) в страната и 

чужбина, в системна последователност. Описани са действията на участника на всеки етап 

от процеса по резервация от отправяне на заявка от страна на възложителя, до изпращане 

на издадените ваучери за настаняване. Посочени са възможности за осигуряване на 

допълнителни услуги при поискване от страна на възложителя. 

 

Участникът има договори с резервационни системи „Амадеус“, „Сейбър“, „GoGlobal“, 

„Travellanda“, „Traffics“ и др. Служителите разполагат с преносими компютри, което дава 

възможност за достъп до системите по всяко време. Предлага изпращане на кратко текстово 

съобщение чрез резервационните системи до мобилните телефони на пътуващите. 

Предлага изпращане на потвърждение по електронна поща до пътуващите. Разполага с 

техническа възможност при зададена локация да показва на карта точното място и 

възможности за настаняване със съответна дистанция. Предлага безплатно продукта 

„Виртуален офис“. Осигурява директна телефонна линия само за изпълнението на 

поръчката. Осигурява отделен мейл адрес само за заявките на възложителя. 

 

Участникът предлага по-добри параметри от изискуемите в техническите 

спецификации по всички показатели, освен по отношение на срока на валидност на 

предложението условия, който е 72 часа – колкото е минималният срок, зададен от 

възложителя. Предложените параметри са технологично обосновани. 

 

Участникът описва вътрешния контрол при изпълнение на поръчката и описва 

видовете контролни механизми, които използва. Участникът декларира, че оценява 

вероятността от настъпване на рискове от техническо естество като ниска, но не описва 

конкретните дейности, които ще предприеме при технически проблем, каквото е изискването 

на т. А4 от методиката за оценка на офертите по обособена позиция № 1. 

 

Като взе предвид горното, комисията взе следното решение: 
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Оценява офертата на участника „Юнайтед Травъл Ейджънси“ ЕООД с техническа 

оценка Ktehn = 40 точки. 

Мотиви: Представеното от участника техническо предложение отговаря на 

изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие и ги надгражда с 

представянето на две от обстоятелствата, описани в буква „А” от методиката за оценка – А1 

и А2, съгласно подробното описание по-горе. 

Решението е взето единодушно. 

 

6. Предложение на участника „Атлас Травелс“ ЕООД 

Участникът е предложил следните параметри за изпълнение на поръчката: 

Време за отговор на заявка – 10 минути, но не повече от един час; 

Срок на валидност на предложените условия и цени – 48 часа; 

Срок за изпълнение на заявка – 5 минути, но не по-късно от 24 часа след получаване 

на потвърждението от страна на БНР. 

Като взе предвид горното, комисията взе следното решение: 

на основание чл. 107, т. 2, буква „а“, предлага участникът „Атлас Травелс“ ЕООД да 

бъде отстранен от участие в процедурата по обособена позиция № 1. 

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

обявените условия на поръчката, а именно: 

Съгласно техническата спецификация за обособена позиция № 1, възложителят е 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

последователност: 

а) Решение за откриване на процедурата; 

б) Обявление за обществена поръчка;  

в) Технически спецификации; 

г) Проект на договор за изпълнение на обществена поръчка;  

д) Указания към участниците; 

е) Образци на документи за участие в процедурата 

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

поръчката изискват участниците да предложат срок на валидност на предложените условия 
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и цени, не по-кратък от 72 часа. С предложеният срок на валидност от 48 часа, участникът е 

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

Решението е взето единодушно. 

 

7. Предложение на участника „Ваканция“ ООД 

Участникът е предложил следните параметри за изпълнение на поръчката: 

Време за отговор на заявка – 50 минути, но не повече от един час; 

Срок на валидност на предложените условия и цени – 75 часа; 

Срок за изпълнение на заявка – 20 часа, но не по-късно от 24 часа след получаване 

на потвърждението от страна на БНР. 

 

Участникът описва детайлно всички етапи и дейности на процеса по заявка, 

офериране, резервиране, резервации и хотелско настаняване (ваучери) в страната и 

чужбина, в системна последователност. Описана е организацията на дейностите, както и 

действията на участника на всеки етап от процеса по резервация от отправяне на заявка от 

страна на възложителя, до изпращане на издадените ваучери за настаняване. Посочени са 

възможности за осигуряване на допълнителни услуги при поискване от страна на 

възложителя. Описани са отговорностите, функциите и задачите на екипа, отговорен за 

изпълнението на поръчката. 

 

Участникът описва техническото обезпечаване на процеса по резервиране. Описана 

е подробно използваната техника, операционни системи, софтуерни приложения и 

резервационни системи. Участникът използва дистанционна връзка, осигуряваща 

свързаност чрез IoT (интернет на нещата). В състояние е да осигурява отдалечена връзка 

по всяко време на денонощието и от всяка точка на страната към своите резервационни 

системи, интернет сайтове, електронни пощенски кутии, както и да осигурява бърза и 

сигурна връзка както със своите клиенти и възложители, така и със своите контрагенти и 

партньори. 

 

По всеки един от времевите показатели за изпълнение на поръчката, участникът 

предлага по-добри параметри от изискуемите в техническата спецификация, които са 

технологично обосновани. 

 

Участникът описва стратегията си за повишаване на качеството и управление и 

предотвратяване на рискове. Описва дейностите, които ще предприеме при всяка една от 

следните рискови ситуации при осъществяване на услугата - при неблагоприятни 

метеорологични условия, при форсмажорни обстоятелства, при технически проблем, при 

логистичен проблем, свързан с настаняване, престой, транспорт. 
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Като взе предвид горното, комисията взе следното решение: 

Оценява офертата на участника „Ваканция“ ООД с техническа оценка Ktehn = 100 

точки. 

Мотиви: Представеното от участника техническо предложение отговаря на 

изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие и ги надгражда с 

представянето на четири от обстоятелствата, описани в буква „А” от методиката за оценка – 

А1, А2, А3 и А4, съгласно подробното описание по-горе. 

Решението е взето единодушно. 

 

8. Предложение на участника „Старс Травел“ ЕООД 

Участникът е предложил следните параметри за изпълнение на поръчката: 

Време за отговор на заявка – 30 минути, но не повече от един час; 

Срок на валидност на предложените условия и цени – 75 часа; 

Срок за изпълнение на заявка – 30 минути, но не по-късно от 24 часа след 

получаване на потвърждението от страна на БНР. 

 

Участникът описва детайлно всички етапи и дейности на процеса по заявка, 

офериране, резервиране, резервации и хотелско настаняване (ваучери) в страната и 

чужбина, в системна последователност. Описана е организацията на дейностите, както и 

действията на участника на всеки етап от процеса по резервация от отправяне на заявка от 

страна на възложителя, до изпращане на издадените ваучери за настаняване. Посочени са 

допълнителни услуги, които участникът предлага и такива, които може да предложи при 

поискване от страна на възложителя.  

 

Участникът описва техническото обезпечаване на процеса по резервиране. Описано 

е използваното от участника техническо оборудване. Участникът има директен и 

непрекъснат достъп до резервационните системи „GoGlobal“, „Travellanda“, „Traffics“, 

„Expedia“, „Booking.com“ и др. Поддържа услугите „виртуален офис“, „персонален 

отговорник“ и „гореща телефонна линия“.  

 

По всеки един от времевите показатели за изпълнение на поръчката, участникът 

предлага по-добри параметри от изискуемите в техническата спецификация, които са 

технологично обосновани. 

 

Участникът описва предлаганите мерки за предотвратяване на рискове и 

предпоставки за неизпълнение. Описва дейностите, които ще предприеме при всяка една от 

следните рискови ситуации при осъществяване на услугата – при неблагоприятни 
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метеорологични условия, при форсмажорни обстоятелства, при технически проблем, при 

логистичен проблем, свързан с настаняване, престой, транспорт. 

 

Като взе предвид горното, комисията взе следното решение: 

Оценява офертата на участника „Старс Травел“ ЕООД с техническа оценка Ktehn = 

100 точки. 

Мотиви: Представеното от участника техническо предложение отговаря на 

изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие и ги надгражда с 

представянето на четири от обстоятелствата, описани в буква „А” от методиката за оценка – 

А1, А2, А3 и А4, съгласно подробното описание по-горе. 

Решението е взето единодушно. 

 

VIII. След приключване на оценяването по обособена позиция № 1, комисията 

приключи своето заседание. 

 

IX. Комисията се събра за ново заседание за разглеждане на техническите 

предложения на участниците на 10.01.2017 г. от 11:00 часа в програмно-редакционната 

сграда на БНР. 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; 

 

X. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на 

участниците по обособена позиция № 2, по реда на получаване на офертите, както следва: 

 

1. Предложение на участника „Клио Травел“ ООД. 

Участникът е предложил следните параметри за изпълнение на поръчката: 

Време за отговор на заявка – 15 минути, но не повече от един час; 

Срок на валидност на предложените условия и цени – 24 часа; 

Срок за изпълнение на заявка – 1 час, но не по-късно от 24 часа след получаване на 

потвърждението от страна на БНР. 

 

Участникът описва всички етапи и дейности на процеса по заявка, офериране, 

резервиране, съгласуване, издаване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и 
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багаж при служебни пътувания в страната и чужбина, както и контрола по реализация на 

пътуването (и при двупосочно пътуване - до завръщане на заинтересованото лице). 

 

При описването на техническото обезпечаване на процеса участникът не описва 

иновативни и/или оригинални решения, които ще използва за изпълнение изискванията на 

възложителя, по смисъла на методиката за оценка, част от документацията за участие. 

 

Участникът предлага по-добри параметри от изискуемите в техническите 

спецификации по всички показатели, освен по отношение на срока на валидност на 

предложените условия и цени, който е 24 часа – колкото е минималният срок, зададен от 

възложителя. Предложените параметри са технологично обосновани. 

 

Участникът описва дейностите, които ще предприеме при неблагоприятни 

метеорологични условия, но не описва дейностите, които ще предприеме при останалите 

рискови ситуации, описани в показател А4 на методиката за оценка на офертите по 

обособена позиция № 2 – отмяна на полети, промяна на полетно разписание, форсмажорни 

обстоятелства, технически проблем, логистичен проблем, свързан с настаняване, престой, 

транспорт. 

 

Участникът предлага следните допълнителни условия и услуги за поевтиняване на 

услугата и/или повишаване на качеството: 

- допълнителни услуги, свързани с чекиране; 

- възможност за поевтиняване на услугата, базирана на двустранни договори; 

- възможност за прилагане на government fares (правителствени тарифи). 

 

Като взе предвид горното, комисията взе следното решение: 

Оценява офертата на участника „Клио Травел“ ООД с техническа оценка Ktehn = 55 

точки. 

Мотиви: Представеното от участника техническо предложение отговаря на 

изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие и ги надгражда с 

представянето на едно от обстоятелствата, описани в буква „А” от методиката за оценка – 

А1, съгласно подробното описание по-горе, поради което офертата на участника получава 

оценка по показател Т1 – 10 точки 

Представеното от участника техническо предложение предлага поевтиняване на 

услугата и/или повишаване на качеството с три от допълнителните условия и/или услуги, 

описани в буква „Б“ от методиката за оценка по обособена позиция № 2, поради което 

офертата на участника получава оценка по показател Т2 – 100 точки. 
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Ktehn = (T1 x 0,50) + (T2 x 0,50) = 10x0,50 + 100x0,50 = 5 + 50 = 55 точки. 

 

Решението е взето единодушно. 

 

2. Предложение на участника „Елит Травел Интернешънъл“ ООД. 

Участникът е предложил следните параметри за изпълнение на поръчката: 

Време за отговор на заявка – 30 минути, но не повече от един час; 

Срок на валидност на предложените условия и цени – 25 часа; 

Срок за изпълнение на заявка – 6 часа, но не по-късно от 24 часа след получаване на 

потвърждението от страна на БНР. 

 

Участникът описва всички етапи и дейности на процеса по заявка, офериране, 

резервиране, съгласуване, издаване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и 

багаж при служебни пътувания в страната и чужбина, както и контрола по реализация на 

пътуването (и при двупосочно пътуване - до завръщане на заинтересованото лице). 

 

Участникът описва техническо обезпечаване на процеса, доказва възможностите си 

за резервиране и издаване на самолетни билети за всички авиокомпании, представени в 

BSP България. Описва екипа, който ще отговаря за изпълнението на поръчката. 

Посредством инсталирани работни станции за резервиране и издаване на електронни 

самолетни билети се осъществява директен и непрекъснат достъп до базата данни на 

системата. В допълнение към стандартните приложения използва Amadeus Master Pricer 

Expert, Amadeus ePower, Amadeus Business Manager, All Fares Plus, Amadeus Ticket Changer.  

 

Участникът предлага по-добри параметри от изискуемите в техническите 

спецификации по всички показатели, които са технологично обосновани. 

 

Участникът декларира, че рисковете, свързани с технически ресурси са сведени до 

минимум, но не описва конкретните дейности, които ще предприеме при технически 

проблем или логистичен проблем, свързан с настаняване, престой, транспорт. 

 

Участникът предлага следните допълнителни условия и услуги за поевтиняване на 

услугата и/или повишаване на качеството: 

- допълнителни услуги, свързани с чекиране; 

- възможност за поевтиняване на услугата, базирана на двустранни договори; 

- възможност за прилагане на government fares (правителствени тарифи). 

 

Като взе предвид горното, комисията взе следното решение: 



 

23 

 

 

Оценява офертата на участника „Елит Травел Интернешънъл“ ООД с техническа 

оценка Ktehn = 85 точки. 

Мотиви: Представеното от участника техническо предложение отговаря на 

изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие и ги надгражда с 

представянето на три от обстоятелствата, описани в буква „А” от методиката за оценка – А1, 

А2 и А3, съгласно подробното описание по-горе, поради което офертата на участника 

получава оценка по показател Т1 – 70 точки 

Представеното от участника техническо предложение предлага поевтиняване на 

услугата и/или повишаване на качеството с три от допълнителните условия и/или услуги, 

описани в буква „Б“ от методиката за оценка по обособена позиция № 2, поради което 

офертата на участника получава оценка по показател Т2 – 100 точки. 

 

Ktehn = (T1 x 0,50) + (T2 x 0,50) = 70x0,50 + 100x0,50 = 35 + 50 = 85 точки. 

 

Решението е взето единодушно. 

 

3. Предложение на участника „Аргус Травел Интернешънъл“ ЕООД. 

Участникът е предложил следните параметри за изпълнение на поръчката: 

Време за отговор на заявка – 5 минути, но не повече от един час; 

Срок на валидност на предложените условия и цени – 72 часа; 

Срок за изпълнение на заявка – 5 минути, но не по-късно от 24 часа след получаване 

на потвърждението от страна на БНР. 

 

Участникът декларира, че ще отговаря на заявките в срок от 5 минути. В същото 

време посочва, че офертата на подадената заявка се подготвя в рамките на 10 минути. Това 

несъответствие не отговаря на изискването на възложителя участникът да опише всички 

етапи и дейности на процеса по заявка, офериране, резервиране, съгласуване, издаване на 

самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в 

страната и чужбина, както и контрола по реализация на пътуването (и при двупосочно 

пътуване – до завръщане на заинтересованото лице), в системна последователност, която 

повишава качеството на изпълнение на услугата, тъй като не става ясно в какви срокове ще 

бъдат изпълнени определени дейности от предмета на поръчката, а именно предоставянето 

на писмен отговор след заявка от страна на възложителя.  

 

Участникът описва техническото обезпечаване на процеса, доказва възможностите 

си за резервиране и издаване на самолетни билети за всички авиокомпании, представени в 

BSP България. Участникът осигурява директна телефонна линия – мобилна и стационарна – 

само за изпълнението на поръчката, която да бъде използвана за текуща комуникация и 
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контрол от страна на възложителя. Агенцията работи с три резервационни системи. 

Използва AD DS и Azure Cloud – инфраструктура, базирана на хибриден модел, като по този 

начин постига двойна резервираност и непрекъсваемост на всички услуги. Използва 

собствен мейл сървър. Участникът има непрекъснат достъп до резервационните системи 

чрез Amadeus Selling Platform Connect. 

 

Участникът е приложил примерни схеми за изпълнение на дейностите, предмет на 

поръчката, с посочване на времето, необходимо за изпълнение на всяка от дейностите. По 

всеки един от времевите показатели за изпълнение на поръчката, участникът предлага по-

добри параметри от изискуемите в техническата спецификация, които са технологично 

обосновани. С оглед на несъответствието между декларирания срок за отговор на заявка от 

5 минути и посоченият в подробното описание срок за изготвяне на отговора от 10 минути, 

комисията приема, че въпреки несъответствието участникът е изпълнил изискването по т. 

А3 от методиката за оценка на офертите по обособена позиция № 2, тъй като дори по-

дългият от двата срока е по-кратък от минимално изискуемия в техническата спецификация. 

 

Участникът е описал подробно дейностите, които ще предприеме при всяка една от 

следните рискови ситуации при осъществяване на услугата – отмяна на полети, промяна на 

полетно разписание, при неблагоприятни метеорологични условия, при форсмажорни 

обстоятелства, при технически проблем, при логистичен проблем, свързан с настаняване, 

престой, транспорт. 

 

Участникът предлага следните допълнителни условия и услуги за поевтиняване на 

услугата и/или повишаване на качеството: 

- допълнителни услуги, свързани с чекиране; 

- възможност за поевтиняване на услугата, базирана на двустранни договори; 

- възможност за прилагане на government fares (правителствени тарифи). 

 

Като взе предвид горното, комисията взе следното решение: 

Оценява офертата на участника „Аргус Травел Интернешънъл“ ООД с техническа 

оценка Ktehn = 85 точки. 

Мотиви: Представеното от участника техническо предложение отговаря на 

изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие и ги надгражда с 

представянето на три от обстоятелствата, описани в буква „А” от методиката за оценка – А2, 

А3 и А4, съгласно подробното описание по-горе, поради което офертата на участника 

получава оценка по показател Т1 – 70 точки 

Представеното от участника техническо предложение предлага поевтиняване на 

услугата и/или повишаване на качеството с три от допълнителните условия и/или услуги, 
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описани в буква „Б“ от методиката за оценка по обособена позиция № 2, поради което 

офертата на участника получава оценка по показател Т2 – 100 точки. 

 

Ktehn = (T1 x 0,50) + (T2 x 0,50) = 70x0,50 + 100x0,50 = 35 + 50 = 85 точки. 

 

Решението е взето единодушно. 

 

4. Предложение на участника „Юнайтед Травъл Ейджънси“ ЕООД. 

Участникът е предложил следните параметри за изпълнение на поръчката: 

Време за отговор на заявка – 5 минути, но не повече от един час; 

Срок на валидност на предложените условия и цени – 48 часа; 

Срок за изпълнение на заявка – 5 минути, но не по-късно от 24 часа след получаване 

на потвърждението от страна на БНР. 

 

Участникът описва всички етапи и дейности на процеса по заявка, офериране, 

резервиране, съгласуване, издаване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и 

багаж при служебни пътувания в страната и чужбина, както и контрола по реализация на 

пътуването (и при двупосочно пътуване - до завръщане на заинтересованото лице). 

 

Участникът описва кадровото и техническото обезпечаване на процеса, доказва 

възможностите си за резервиране и издаване на самолетни билети за всички авиокомпании, 

представени в BSP България. Има договори с резервационни системи „Амадеус“, „Сейбър“, 

„GoGlobal“, „Travellanda“, „Traffics“ и др. Служителите разполагат с преносими компютри, 

което дава възможност за достъп до системите по всяко време. Предлага услугите 

„виртуален офис“, „персонален отговорник“ и „гореща телефонна линия“. Използва 

платформа APG IET. Предоставя метода „незабавен тикетинг“. 

 

Участникът предлага по-добри параметри от изискуемите в техническите 

спецификации по всички показатели, които са технологично обосновани. 

 

Участникът описва вътрешния контрол при изпълнение на поръчката и описва 

видовете контролни механизми, които използва. Участникът декларира, че оценява 

вероятността от настъпване на рискове от техническо естество като ниска, но не описва 

конкретните дейности, които ще предприеме при технически проблем, каквото е изискването 

на т. А4 от методиката за оценка на офертите по обособена позиция № 2. 

 

Участникът предлага следните допълнителни условия и услуги за поевтиняване на 

услугата и/или повишаване на качеството: 
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- допълнителни услуги, свързани с чекиране; 

- възможност за поевтиняване на услугата, базирана на двустранни договори; 

- възможност за прилагане на government fares (правителствени тарифи). 

 

Като взе предвид горното, комисията взе следното решение: 

Оценява офертата на участника „Юнайтед Травъл Ейджънси“ ЕООД с техническа 

оценка Ktehn = 85 точки. 

Мотиви: Представеното от участника техническо предложение отговаря на 

изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие и ги надгражда с 

представянето на три от обстоятелствата, описани в буква „А” от методиката за оценка – А1, 

А2 и А3, съгласно подробното описание по-горе, поради което офертата на участника 

получава оценка по показател Т1 – 70 точки 

Представеното от участника техническо предложение предлага поевтиняване на 

услугата и/или повишаване на качеството с три от допълнителните условия и/или услуги, 

описани в буква „Б“ от методиката за оценка по обособена позиция № 2, поради което 

офертата на участника получава оценка по показател Т2 – 100 точки. 

 

Ktehn = (T1 x 0,50) + (T2 x 0,50) = 70x0,50 + 100x0,50 = 35 + 50 = 85 точки. 

 

Решението е взето единодушно. 

 

5. Предложение на участника „Атлас Травелс“ ЕООД. 

Участникът е предложил следните параметри за изпълнение на поръчката: 

Време за отговор на заявка – 10 минути, но не повече от един час; 

Срок на валидност на предложените условия и цени – 72 часа; 

Срок за изпълнение на заявка – 2 минути, но не по-късно от 24 часа след получаване 

на потвърждението от страна на БНР. 

 

Участникът декларира, че ще изпълнява заявките в срок от 2 минути. В същото време 

в описанието на етапите и дейностите на процеса по заявка посочва, че потвърждението на 

самолетна резервация ще се предоставя в рамките на 5 минути. Това несъответствие не 

отговаря на изискването на възложителя участникът да опише всички етапи и дейности на 

процеса по заявка, офериране, резервиране, съгласуване, издаване на самолетни билети за 

превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина, както и 

контрола по реализация на пътуването (и при двупосочно пътуване – до завръщане на 

заинтересованото лице), в системна последователност, която повишава качеството на 

изпълнение на услугата, тъй като не става ясно в какви срокове ще бъдат изпълнени 
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определени дейности от предмета на поръчката, а именно изпълнението на заявка след 

потвърждение от страна на възложителя.  

 

Участникът описва техническото обезпечаване на процеса, доказва възможностите 

си за резервиране и издаване на самолетни билети за всички авиокомпании, представени в 

BSP България. Използва Amadeus ePower Starter, Amadeus SMS, Amadeus Master Pricer 

Travelboard, Amadeus Master Pricer Calendar. Служителите разполагат с преносими 

компютри. Предлага ползване на специализиран софтуер за проверка на съществуващи 

резервации в реално време. 

 

Участникът предлага по-добри параметри от изискуемите в техническите 

спецификации по всички показатели, които са технологично обосновани. С оглед на 

несъответствието между декларирания срок за изпълнение на заявка от 2 минути и 

посоченият в подробното описание срок за предоставяне на потвърждение за резервация от 

5 минути, комисията приема, че въпреки несъответствието участникът е изпълнил 

изискването по т. А3 от методиката за оценка на офертите по обособена позиция № 2, тъй 

като дори по-дългият от двата срока е по-кратък от минимално изискуемия в техническата 

спецификация. 

 

Участникът описва мерките за управление на потенциалните рискове. Описва 

дейностите, които ще предприеме при всяка една от рисковите ситуации, описани в 

показател А4 на методиката за оценка на офертите по обособена позиция № 2, с 

изключение на логистичен проблем, свързан с настаняване, престой, транспорт. 

 

Участникът предлага следните допълнителни условия и услуги за поевтиняване на 

услугата и/или повишаване на качеството: 

- допълнителни услуги, свързани с чекиране; 

- възможност за поевтиняване на услугата, базирана на двустранни договори; 

- възможност за прилагане на government fares (правителствени тарифи). 

 

Като взе предвид горното, комисията взе следното решение: 

Оценява офертата на участника „Атлас Травелс“ ЕООД с техническа оценка Ktehn = 

70 точки. 

Мотиви: Представеното от участника техническо предложение отговаря на 

изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие и ги надгражда с 

представянето на две от обстоятелствата, описани в буква „А” от методиката за оценка – А2 

и А3, съгласно подробното описание по-горе, поради което офертата на участника получава 

оценка по показател Т1 – 40 точки 
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Представеното от участника техническо предложение предлага поевтиняване на 

услугата и/или повишаване на качеството с три от допълнителните условия и/или услуги, 

описани в буква „Б“ от методиката за оценка по обособена позиция № 2, поради което 

офертата на участника получава оценка по показател Т2 – 100 точки. 

 

Ktehn = (T1 x 0,50) + (T2 x 0,50) = 40x0,50 + 100x0,50 = 20 + 50 = 70 точки. 

 

Решението е взето единодушно. 

 

6. Предложение на участника „Старс Травел“ ЕООД. 

Участникът е предложил следните параметри за изпълнение на поръчката: 

Време за отговор на заявка – 30 минути, но не повече от един час; 

Срок на валидност на предложените условия и цени – 72 часа; 

Срок за изпълнение на заявка – 30 минути, но не по-късно от 24 часа след 

получаване на потвърждението от страна на БНР. 

 

Участникът описва всички етапи и дейности на процеса по заявка, офериране, 

резервиране, съгласуване, издаване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и 

багаж при служебни пътувания в страната и чужбина, както и контрола по реализация на 

пътуването (и при двупосочно пътуване - до завръщане на заинтересованото лице). 

 

Участникът описва техническото обезпечаване на процеса, доказва възможностите 

си за резервиране и издаване на самолетни билети за всички авиокомпании, представени в 

BSP България. Разполага със собствен сървър. Служителите на участника имат достъп до 

системата „Амадеус“ на служебните си мобилни телефони, което повишава бързината, 

ефективността и контрола за проследяване на всички направени резервации по всяка 

време. Предоставя метода незабавен тикетинг. Предлага безплатно включване на 

възложителя в програма за управление на разходите. 

 

Участникът предлага по-добри параметри от изискуемите в техническите 

спецификации по всички показатели, които са технологично обосновани. 

 

Участникът описва вътрешния контрол при изпълнение на поръчката управлението 

на риска. Участникът декларира, че оценява вероятността от настъпване на рискове от 

техническо естество като ниска, но не описва конкретните дейности, които ще предприеме 

при технически проблем, каквото е изискването на т. А4 от методиката за оценка на 

офертите по обособена позиция № 2. 
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Участникът предлага следните допълнителни условия и услуги за поевтиняване на 

услугата и/или повишаване на качеството: 

- допълнителни услуги, свързани с чекиране; 

- възможност за поевтиняване на услугата, базирана на двустранни договори; 

- възможност за прилагане на government fares (правителствени тарифи). 

 

Като взе предвид горното, комисията взе следното решение: 

Оценява офертата на участника „Старс Травел“ ЕООД с техническа оценка Ktehn = 

100 точки. 

Мотиви: Представеното от участника техническо предложение отговаря на 

изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие и ги надгражда с 

представянето на четири от обстоятелствата, описани в буква „А” от методиката за оценка – 

А1, А2, А3 и А4, съгласно подробното описание по-горе, поради което офертата на 

участника получава оценка по показател Т1 – 100 точки 

Представеното от участника техническо предложение предлага поевтиняване на 

услугата и/или повишаване на качеството с три от допълнителните условия и/или услуги, 

описани в буква „Б“ от методиката за оценка по обособена позиция № 2, поради което 

офертата на участника получава оценка по показател Т2 – 100 точки. 

 

Ktehn = (T1 x 0,50) + (T2 x 0,50) = 100x0,50 + 100x0,50 = 50 + 50 = 100 точки. 

 

Решението е взето единодушно. 

 

XI. След приключване на оценяването на техническите предложения, комисията взе 

следното решение: в деня на съставяне и подписване на протокола, който отразява 

извършеното оценяване и получените от всеки участник оценки, председателят на 

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

допуснатите участници. 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. 

 

XI. С тези действия приключи заседанието на комисията. 

 

 

Протоколът е съставен и подписан на 19.01.2017 г. 

 

Комисия: 

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

 

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

 

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

 

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


