
                             

                            РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

                       Министерство на туризма  

                         

гр. София, ул. „Съборна” 1 
www.tourism.government.bg 

 

                                                                                 

П Р О Т О К О Л     

 

от заседанието на комисията, назначена със Заповед № Т-РД-16-62/30.01.2015 г. на министъра 

на туризма, за провеждане на договаряне с участника ЕТ „ПРИМ ЕКСПО – ВИХРА 

ОГНЯНОВА”, поканен за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на 

обществена поръчка по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с 

предмет: „Организиране участието на Министерство на туризма с рекламен щанд на 

международното туристическо изложение „Ваканция и Спа Експо“ 2015“, открита с 

Решение № РД-02-27-2/26.01.2015 г. на министъра на туризма, за определяне условията на 

договора, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в поканата за участие. 

 

Днес, 02.02.2015 г., 11:00 часа, в административна сграда, находяща се в гр. София, ул. 

„Славянска” № 8, ет. 6, на основание чл. 92a, ал. 2 от ЗОП се проведе заседание на Комисията 

за провеждане на договарянето с поканения, съгласно Покана изх. № Т-26-П-18/26.01.2015 г., 

участник ЕТ „ПРИМ ЕКСПО – ВИХРА ОГНЯНОВА”, гр. София.  

Комисията заседава в следния състав, съгласно Заповед № Т-РД-16-62/30.01.2015 г. на 

министъра на туризма: 

Председател:  

Анелия Генова - държавен експерт в дирекция „Маркетинг, реклама и информация в 

туризма“; 

Членове:   

Елина Шоева - младши експерт, отдел „Регулиране на туристическите дейности”, 

главна дирекция „Туристическа политика”; 

Ивелин Славов - началник отдел „Правни дейности и обществени поръчки”, дирекция 

„Административно-правно обслужване и човешки ресурси” - юрист. 

 

Всеки един от членовете на Комисията, след получаване на входящия регистър, подписа 

надлежно декларация по чл. 35 от ЗОП, след което комисията пристъпи към работа. 
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       I. Председателят на Комисията откри заседанието и представи членовете й на 

присъстващия представител на поканения участник в договарянето ЕТ „ПРИМ ЕКСПО – 

ВИХРА ОГНЯНОВА”, а именно: г-жа Вихра Огнянова, в качеството й на едноличен 

собственик.  

             Комисията установи, че в срока за подаване на предложението, определен в Покана изх. 

№ Т-26-П-18/26.01.2015 г., а именно: 29.01.2015 г., 17:30 часа, е подадена оферта от поканения 

участник ЕТ „ПРИМ ЕКСПО – ВИХРА ОГНЯНОВА”, гр. София, като последната е заведена 

под № 1 във Входящия регистър на подадените оферти за участие в процедурата, получена в 

16.46 часа на 29.01.2015 г.  (с вх. номер Т-26-П-23/29.01.2015 г. в деловодството). 

       II. Комисията установи, че подадената оферта е представена в запечатан, 

непрозрачен плик, с ненарушена цялост, с необходимите отбелязвания върху него. Членовете 

на комисията отвориха постъпилата оферта и пристъпиха към нейното разглеждане и към 

проверка на документите, намиращи се в нея. 

            Комисията установи, че участникът е представил:  

1. Оферта на участника, съдържаща данни за лицето, което прави предложението: 

единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, 

седалище/адрес на управление, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail, банкова 

сметка, обслужваща банка, имена на представляващия дружеството) - по образец към поканата 

(Приложение № 2); 

2. Техническо предложение с описание на начина и срока за изпълнение на поръчката, 

в съответствие с изискванията на Възложителя, съгласно Техническата спецификация и 

поканата – свободен текст; 

3.  Ценово предложение - по образец към поканата (Приложение № 3). 

  4. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. 

«а» - «д», т. 2, т. 3, т. 4, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 4, т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП - по образец  към 

поканата (Приложение № 4). 

5. Списък на лицата, които ще отговарят за изпълнението на поръчката – свободен 

текст.  

6. Препоръки, референции и поздравителни писма. 

 

При разглеждането на офертата комисията извърши проверка на: 

1. Съответствието на представените документи за подбор, с изискванията на 

Възложителя. 
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2. Съответствието на оферирания за изпълнение обем на поръчката със зададения такъв 

и дали участникът е доказал  съответствието си с изискванията, посочени от Възложителя в 

поканата и Техническата спецификация - Приложение № 1 към последната, както и 

предложеното описание на начина на изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията 

на изискванията, посочени от Възложителя в поканата и  Техническата спецификация - 

Приложение № 1 към последната. 

3.  Съответствието на сроковете за изпълнение на предмета на поръчката с изискванията, 

посочени от Възложителя в поканата и  Техническата спецификация - Приложение № 1 към 

последната. 

4. Общата стойност на дейностите по предмета на поръчката да не надвишава 

определения за тях финансов ресурс на Възложителя в поканата, а именно: 81 750 (осемдесет и 

една хиляди, седемстотин и петдесет) лева без ДДС. 

 

III. Комисията пристъпи към подробно разглеждане на всеки един от представените от  

ЕТ „ПРИМ ЕКСПО – ВИХРА ОГНЯНОВА” документи, с изключение на техническото 

предложение и ценовото предложение, с цел да установи наличието и редовността на 

представените документи. В резултат на извършената проверка  се констатира следното: 

 Всички документи за подбор в офертата на участника, а именно:  Оферта на 

участника, съдържаща данни за лицето, което прави предложението: единен 

идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, седалище/адрес на 

управление, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail, банкова сметка, обслужваща 

банка, имена на представляващия дружеството) - по образец към поканата (Приложение № 2); 

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. «а» - 

«д», т. 2, т. 3, т. 4, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 4, т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП - по образец  към поканата 

(Приложение № 4) и Списък на лицата, които ще отговарят за изпълнението на поръчката – 

свободен текст, са представени редовно и отговарят по форма и съдържание на 

изискванията на Възложителя.  

 

IV. Комисията пристъпи към разглеждане на параметрите от техническото предложение  

на ЕТ „ПРИМ ЕКСПО – ВИХРА ОГНЯНОВА” и установи следните обстоятелства: 

Техническото предложение от офертата на ЕТ „ПРИМ ЕКСПО – ВИХРА ОГНЯНОВА” 

представено съгласно изискванията на възложителя, посочени в поканата и съдържа подробно 

описание на предложените дейности и начина на изпълнение на поръчката.  

 Относно Дейност 1 „Щанд (150 кв.м.), посочена в Техническата спецификация - 

Приложение № 1 към поканата: участникът е представил информация относно периода на 
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изграждане и монтаж на щанда, за настаняване и регистрация на изложителя и за демонтаж на 

щанда, като е приложен и Проект- адаптация на щанда на Министерство на туризма, схеми на 

залите и рекламни пана. 

 Относно Дейност 2 „Съпътстваща програма”, посочена в Техническата 

спецификация - Приложение № 1 към поканата:  участникът е представил график за наем на 

централното фоайе (12- 13. 02.2015 г.) за осъществяване на анимационната програма на 

Министерство на туризма в общата съпътстваща програма на изложението, с включено 

техническо оборудване, озвучаване, 2 стационарни и 2 безжични микрофона. Представена е 

Програма на 32-та Международна туристическа борса „Ваканция & Спа Експо” 2015.  

 Относно Дейност 3 „Реклама”, посочена в Техническата спецификация - 

Приложение № 1 към поканата: участникът е представил относно: външната реклама – 

приложение с план с рекламен период и заявени локации; метро рекламата – приложение с 

брой и график за поставяне на метроплана; радио реклама – приложение с медиа план: Дарик 

радио, btv radio group – N Joy, Z Rock, Melody, bTV radio, JazzFM, ClassicFM. 

 Комисията установи, че има съответствие на оферирания за изпълнение обем на 

поръчката със зададения такъв от Възложителя съгласно Техническата спецификация – 

Приложение № 1 от поканата за участие в договарянето. 

               Видно от техническото предложение на ЕТ „ПРИМ ЕКСПО – ВИХРА ОГНЯНОВА”, 

участникът е предложил срокове за изпълнение предмета на поръчката, в рамките на 

заложения общ срок за изпълнение, посочен в поканата, а именно:  

 Относно Дейност 1 „Щанд (150 кв.м.), посочена в Техническата спецификация - 

Приложение № 1 към поканата:  

- Срок за изграждане и монтаж: 09-11.02.2015 г. 

- Срок за настаняване и регистрация на изложителите: 11.02.2015 г., от 9:00 до 

18:00 часа; 

- Срок за демонтаж: 15.02.2015 г.  

 Относно Дейност 2 „Съпътстваща програма”, посочена в Техническата 

спецификация - Приложение № 1 към поканата:   

- Срокове за наем на централно фоайе:  

12.02.2015 г. – четвъртък, 12:00-13:00 часа; 

13.02.2015 г. – петък, 11:00-12:00 часа; 

14.02.2015 г. – събота, 11:00-12:00 часа.  
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 Относно Дейност 3 „Реклама”, посочена в Техническата спецификация - 

Приложение № 1 към поканата:  

- Рекламен период 4: от 02.02.2015-15.02.2015 г.  

Предвид гореизложеното Комисията намира, че Техническото предложение  от офертата 

на ЕТ „ПРИМ ЕКСПО – ВИХРА ОГНЯНОВА” отговаря на заложените от Възложителя 

изисквания в поканата за участие в договарянето, като при изготвяне на офертата си 

участникът се е придържал точно към указанията за подготовка на офертата, посочени в 

поканата. 

V. Комисията пристъпи към разглеждане  на ценовото предложение на участника, при 

което се установи, че същото е изготвено по образец - Приложение № 3 към поканата. 

Участникът е предложил обща цена за изпълнение предмета на поръчката в размер на 

46 820, 00 (четиридесет и шест хиляди, осемстотин и двадесет) лева без ДДС. Последната е 

потвърдена от страна на представителя на участника като окончателна и обхваща всички 

предлагани от участника услуги в изпълнение предмета на поръчката. 

Комисията обсъди така направеното предложение и единодушно прие, че общата 

стойността на дейностите не надвишава определения за тях финансов ресурс на Възложителя, 

съгласно покана за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП, а именно: 

81 750 (осемдесет и една хиляди, седемстотин и петдесет) лева без ДДС. 

 

VI. След извършения преглед на офертата и с оглед на установеното изпълнение на 

условията на Възложителя, Kомисията проведе договаряне с участника за определяне 

условията на договора, съгласно условията на възложителя, посочени в поканата за участие.  

В хода на преговорите бе постигната следната договореност относно обхвата на 

услугата, предмет на договора: 

 Към изисканите услуги за основните дейности, посочени в чл. 1, ал. 2 от договора бе 

договорено допълнително да бъде предоставена от участника зала за презентации по молба на 

Регионалния туристически координационен център, на който е член Министерство на туризма 

в резултат на подписан меморандум за сътрудничество на страните от Централна и Източна 

Европа и Китай. Залата с включено техническо оборудване ще бъде необходима по възможност 

на 12 или 13 февруари около обяд за час и половина. Г-жа Вихра Огнянова се съгласи да 

предостави зала за провеждане на презентацията на Регионалния туристически 

координационен център за представяне на целите и плановете на Центъра. 
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Стойността на тази допълнителна услуга е в рамките на оферирата от участника обща 

цена за изпълнение на договора.  

Страните постигнаха съгласие по всички останали условия на договора, при запазване 

на условията от техническото и ценовото предложение на участника.  

Преговорите между комисията, назначена със Заповед № Т-РД-16-62/30.01.2015 г. и 

поканения участник  ЕТ „ПРИМ ЕКСПО – ВИХРА ОГНЯНОВА”, представляван от г-жа Вихра 

Огнянова - управител, приключиха в 12:00 часа, като офертата на ЕТ „ПРИМ ЕКСПО – 

ВИХРА ОГНЯНОВА”, беше приета.  

Настоящият протокол е съставен и подписан от всички членове на Комисията и от                 

г-жа Вихра Огнянова – управител на ЕТ „ПРИМ ЕКСПО – ВИХРА ОГНЯНОВА”, на 

03.02.2015 г. 

 

 

Комисия: 

Председател:  

Анелия Генова  /п/ 

 

Членове:  

Елина Шоева     /п/ 

Ивелин Славов  /п/ 

 

Представител на ЕТ „ПРИМ ЕКСПО – ВИХРА ОГНЯНОВА”: 

Вихра Огнянова    /п, печат/ 

 

                   

 

 


