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РЕШЕНИЕ 

 

№ РД-02-27-38/08.06.2015 г. 

 

  

На основание чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Протокол 

№ 1 от 18.03.2015 г., Протокол № 2 от 22.05.2015 г. и Протокол № 3 от 29.05.2015 г. от 

работата на комисията, назначена със Заповед № РД-02-28-25/12.03.2015 г. на главния 

секретар на Министерство на туризма, изменена със Заповед № РД-02028-37/08.04.2015 

г. и Заповед № РД-02-28-47/12.05.2015 г. за разглеждане, оценка и класиране на 

офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда 

на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Осигуряване 

на самолетни билети за превоз на пътници и багаж и съпътстващи услуги при 

служебните пътувания на служителите на Министерство на туризма“, открита с 

Решение № РД-02-27-7/06.02.2015 г. на министъра на туризма във връзка с чл. 16г от 

ЗОП и в изпълнение на правомощията, предоставени със Заповед № Т-РД-16-

75/05.02.2015 г. на министъра на туризма 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

 1. За изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни 

билети за превоз на пътници и багаж и съпътстващи услуги при служебните пътувания на 

служителите на Министерство на туризма“ класираният на първо място участник „Атлас 

Травелс“ ЕООД, с ЕИК 130026450, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. 

„Симеоновско шосе“ № 276.  

 

 Мотиви: Предложената оферта от участника отговаря в пълна степен на 

изискванията на Възложителя, заложени в Обявлението и Документацията за участие по 

настоящата обществена поръчка, при отчитане на факта, че участникът е вписан в 

Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, 

поддържан от Агенцията за хората с увреждания. След прилагане на одобрената методика 



за оценка на офертите, участникът е получил най-високата комплексна оценка в размер на 

94 точки.  

 

 2. Не се разглеждат и оценяват офертите на участниците:  

 „Аргус Травел Интернешънъл“ ЕООД, с ЕИК 201655199, със седалище и 

адрес на управление: гр. София, ул. „Христо Белчев“ № 3. 

 „Меркурий-97“ ЕООД, с ЕИК 121295074, със седалище и адрес на 

управление: гр. София, ж.к. „Люлин“ 5, бл. 562, вх. 1, ет. 8; 

 Консорциум „Посока Ком-България Ер“ ДЗЗД, създаден с Договор за 

създаване на консорциум от 05.03.2015 г. между: „Посока Ком“ ООД, с ЕИК 130979057, 

със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Прелом“ № 6 и „България Ер“ АД, с 

ЕИК 000633828, със седалище и адрес на управление: гр. София, аерогара София. 

 

Мотиви:  Съгласно поле III.2.4) „Запазени поръчки“ от обявлението за 

обществената поръчка е настоящата поръчка е ограничена до кандидати-специализирани 

предприятия или кооперации на лица с увреждания. В раздел III „Условия за участие в 

процедурата“ от Документацията за участие в процедурата възложителят е посочил, че: 

„Предметът на настоящата поръчка е включен в списъка по чл. 30 от Закона за 

интеграция на хората с увреждания, поради което същата е предназначена съгласно чл. 

16г, ал. 1 от ЗОП за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с 

увреждания. …В случаи, че в процедурата участват едно или повече специализирани 

предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра 

и/или техни обединения и техните оферти отговарят на изискванията на 

възложителя, заложени в настоящата документация, офертите на останалите 

участници в процедурата не се разглеждат и оценяват.“. 

  С оглед на факта, че участникът „Атлас Травелс“ ЕООД, в качеството си на 

дружество, вписано в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на 

хората с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, е представил 

оферта, отговаряща на изискванията на Възложителя, заложени в документацията за 

участие в процедурата, на основание на което е определен за изпълнител на настоящата 

процедура, офертите на тримата участници в процедурата, които не са вписани в 

Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, 

поддържан от Агенцията за хората с увреждания – „Аргус Травел Интернешънъл“ 

ЕООД, „Меркурий-97“ ЕООД и Консорциум „Посока Ком – България Ер“ ДЗЗД, не се 

разглеждат и оценяват на основание чл. 16г, ал. 6 от ЗОП.  

 



 

 

 

ОТСТРАНЯВАМ:  

 

Участник „Пали Травъл“ ЕООД, с ЕИК 131267917, със седалище и адрес на 

управление:  гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 103.  

 

Мотиви:  Съгласно поле III.2.4) „Запазени поръчки“ от обявлението за 

обществената поръчка последната е ограничена до кандидати-специализирани 

предприятия или кооперации на лица с увреждания. В раздел III „Условия за участие в 

процедурата“ от Документацията за участие в процедурата Възложителят е посочил, че: 

„Предметът на настоящата поръчка е включен в списъка по чл. 30 от Закона за 

интеграция на хората с увреждания, поради което същата е предназначена съгласно чл. 

16г, ал. 1 от ЗОП за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с 

увреждания. Определените в документацията критерии за подбор не се прилагат за 

кандидати и участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с 

увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица. В случаи, че в 

процедурата участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на 

хора с увреждания, които са вписани в регистъра и/или техни обединения и техните 

оферти отговарят на изискванията на възложителя, заложени в настоящата 

документация, офертите на останалите участници в процедурата не се разглеждат и 

оценяват.“.  

 Участникът „Пали Травъл“ ЕООД е вписан в Регистъра на специализираните 

предприятия и кооперации на хората с увреждания, поддържан от Агенцията за хората 

с увреждания, видно от Протокол № 1 от работата на назначената комисия.  

В Представянето си – част от офертата, изготвено по Образец № 1 от 

документацията за участие, както и в целия Плик № 1 „Документи за подбор“, 

участникът „Пали Травъл“ ЕООД, не е представил заверено копие от документ, 

удостоверяващ, че участникът е член или акредитиран агент на IATA, каквото е 

изискването на Възложителя, заложено в раздел III.2.1) „Изисквания към кандидатите 

или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски 

регистри“ от Обявлението по настоящата обществена поръчка и в т. 1.1. от раздел V 

„Съдържание на офертата“ от документацията за участие в процедурата (представяне 

на доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от 

ЗОП). На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП комисията е изискала от участника да 



представи допълнителни документи за доказване на съответствието си с изискването на 

възложителя - да бъде член или акредитиран агент на IATA.   

 Участникът „Пали Травъл“ ЕООД не е депозирал в Министерство на туризма 

изисканите от комисията в указания срок, т.е. не е представил доказателства, че 

отговаря на изискването на Възложителя,   да е член или акредитиран агент на IATA, 

поради което офертата на участника не съответства на изискванията на Възложителя, 

заложени в документацията за участие в процедурата. 

          С оглед на гореизложеното, на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП участника 

„Пали Травъл“ ЕООД се отстранява от участие, тъй като е представил оферта, която е 

непълна и не отговаря  на предварително обявените условия на Възложителя, съгласно 

Решение № РД-02-27-7/06.02.2015 г. на министъра на туризма за откриване на 

обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на 

пътници и багаж и съпътстващи услуги при служебните пътувания на служителите на 

Министерство на туризма“. 

 

            На основание чл. 73, ал. 3 от ЗОП настоящето решение да се изпрати в 3-дневен 

срок от издаването му на всички участници в процедурата, като бъде спазен реда, 

указан в чл. 73, ал. 4 от ЗОП.  

 

          Решението може да се обжалва в 10-дневен срок от съобщаването му пред 

Комисията за защита на конкуренцията по реда на чл. 120 от ЗОП.  

 

/П/ 

АЛБЕНА МИХАЙЛОВА 

Главен секретар 

 

 

 


