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Утвърждавам: (п.) заличен на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД  15.04.2019 г. 

   ДАРИ КИРИЛОВ ЙОРДАНОВ  

Икономически директор на БНР 

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

 

П Р О Т О К О Л 

от заседание на комисията, назначена със Заповед № ОП-01-78/28.03.2019 г. на 

Икономическия директор на БНР, за разглеждане, оценяване и класиране на подадената 

оферта за участие в обществена поръчка чрез изпращане на покана до определено лице с № 

20-218/22.03.2019 г. на Икономическия директор на БНР, на основание чл. 191, ал. 1, т. 1 от ЗОП с 

предмет „Осигуряване на превоз на пътници на територията на Република България за 

нуждите на БНР“. 

 

1. Публичното заседание на комисията за провеждане на обществена поръчка с 

предмет „Осигуряване на превоз на пътници на територията на Република България за 

нуждите на БНР“ се проведе на 28.03.2019 г. от 10.00 часа в програмно-редакционната сграда 

на БНР. 

 

2. Комисията заседава в състав: 

Председател: Георги Ников – ръководител отдел „АДУС“; 

Членове: 1. Мариелен Клисурова - Тодорова – счетоводител в отдел „Счетоводство“; 

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

 

3. Комисията пристъпи към работа, съобразно разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане. 

След обявяване на протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, председателят и членовете на 

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

 

4. Комисията установи, че на 22.03.2019 г. на основание чл. 191, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 

20, ал. 3, т. 2 от ЗОП е изпратена писмена покана с № 20-218/22.03.2019г. на Икономическия 

директор на БНР до „Деметра турс“ ООД.  

В определения в поканата срок, е постъпила оферта за участие в обществената поръчка 

от поканения участник „Деметра турс“ ООД, вх. № ОП-02-22/27.03.2019 г., 11:00 ч. 
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5. Комисията не констатира нарушения относно външния вид на получената оферта. 

Офертата на участника е подадена в запечатана, непрозрачна опаковка и е постъпила в БНР в 

рамките на определения за това срок. 

На заседанието на комисията не присъства представител на участника. 

 

6. На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне на опаковката 

с офертата на участника  „Деметра турс“ ООД и обяви ценовото му предложение: 

6.1. Комисията установи, че участникът е предложил да изпълни поръчката, с минимум 50 

броя седящи места за пътници, както следва: 

- За всеки ден ангажираност на автобуса цена в размер на 1 080 лева (хиляда и 

осемдесет лева) без ДДС. 

- За всеки изминат километър с автобуса цена в размер на 2,16 лева (два лева и 

шестнадесет стотинки) без ДДС. 

 

След извършване на тези действия, председателят на комисията закри заседанието. 

 

7. Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на участника: 

 

7.1. Офертата на „Деметра турс“ ООД: 

Участникът е представил всички изисквани от възложителя документи, с които доказва 

съответствието си с поставените критерии за подбор, а именно:  

Заверено копие на Лиценз на Общността за извършване на пътнически превози № 1155 

за превоз на пътници за чужда сметка, издаден от Министерство на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията; копие на Свидетелство за регистрация на МПС 

удостоверяващо, че участникът има на разположение автобус с минимум 50 (петдесет) броя 

седящи места, без водача с екологична категория на автобуса, съгласно Европейските 

стандарти за изгорели газове – EURO 5; декларация, че правоспособните водачи, които ще бъдат 

ангажирани с изпълнение на поръчката, отговарят на изискванията на чл. 87 от Закона за 

автомобилните превози, както и на всички други нормативни изисквания установени на 

територията на Република България и не са осъждани за умишлени престъпления от общ 

характер или лишени по съдебен или административен ред от правото да управляват моторно 

превозно средство; декларация, че при изготвянето на офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията 

на труд по чл. 47, ал. 3 от ЗОП. 
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7.2. За изпълнение на поръчката, участникът е предложил следното превозно средство: 

− Марка: Скания 

− Модел: Иризар Центури 

− Брой места: 50 + 1 

− Гориво: Дизел 

− Евро категория: 5 

Комисията установи, че техническото предложение на участника отговаря на условията 

на възложителя. 

 

8. Комисията пристъпи към оценяване на офертата на участника, съобразно 

предварително обявения от възложителя критерий по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП – „най-ниска цена”, 

както следва:  

За целите на оценяването се взема предвид сборът от предложените цени за 1 ден 

ангажираност на автобуса и изминаване на 500 километра: 

- за 1 ден ангажираност на автобуса - 1 080 лева; 

- за изминат километър - 2,16 лева х 500 км. = 2,16 х 500 = 1 080 лв. 

- сбор: 1 080 лева + 1 080 лева = 2 160 лева 

 

9. Комисията класира подадената оферта за изпълнение на поръчката. 

 

На първо място: „Деметра турс“ ООД 

 

С тези действия приключи заседанието на комисията. 

 

Протоколът е съставен на 05.04.2019 г. 

 

 

 

Комисия: 

 

Георги Ников     (п.) заличен на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД 

 

Мариелен Клисурова – Тодорова   (п.) заличен на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД 

 

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

 


