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                                                              П Р О Т О К О Л  № 1 

 

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

секретар на Министерство на туризма, 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 

 

На 12.03.2015 г., 11
00

 часа, в административната сграда на Министерство на туризма, 

находяща се в гр. София, ул. „Съборна” № 1, ст. 32  на основание чл. 68, ал. 3 от ЗОП се 

проведе публично заседание на комисията за разглеждане, оценка и класиране на получените 

оферти за участие в 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“. Комисията заседава в следния състав, съгласно Заповед № РД-

02-28-25/12.03.2015 г. на министъра на туризма: 

 

          Председател:  

          Ивелин Славов/заличена информация на основание чл. 2, ал.1 от ЗЗЛД/  – началник 

отдел „Правни дейности и обществени поръчки“, дирекция „Административно-правно 

обслужване и човешки ресурси“, юрист; 

Членове:  

Мария Йочева /заличена информация на основание чл. 2, ал.1 от ЗЗЛД/  – главен експерт, 

дирекция „Връзки с обществеността и протокол“; 

Дария Виткинова /заличена информация на основание чл. 2, ал.1 от ЗЗЛД/  – главен 

експерт, дирекция „Връзки с обществеността и протокол“; 

Станка Илиева/заличена информация на основание чл. 2, ал.1 от ЗЗЛД/   – главен 

експерт, дирекция „Финанси и управление на собствеността“ 
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Красимира Карчева /заличена информация на основание чл. 2, ал.1 от ЗЗЛД/  – държавен 

експерт, отдел „Правни дейности и обществени поръчки“, дирекция „Административно-

правно обслужване и човешки ресурси“; 

Владимир Пантелеев /заличена информация на основание чл. 2, ал.1 от ЗЗЛД/  - външен 

експерт, с уникален номер на експерта ВЕ-246 в Списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП, 

поддържан от Агенцията за обществени поръчки; 

Огнян Секирански /заличена информация на основание чл. 2, ал.1 от ЗЗЛД/  - външен 

експерт, с уникален номер на експерта ВЕ-856 в Списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП, 

поддържан от Агенцията за обществени поръчки; 

 

На заседанието на комисията, на основание чл. 68, ал. 3 от ЗОП, присъстваха 

представители на участниците в обществената поръчка, както следва:  

1. Полина Валентинова Хаджиева – упълномощен представител на „Меркурий - 97“ 

ЕООД; 

2. Петя  Бойкова Вучкова – упълномощен представител на „Аргус Травел 

Интернешънъл” ЕООД; 

3.       Христо Георгиев Тотев – упълномощен представител на „Атлас Травелс“ ЕООД;  

4. Юрий Борисов Дамянов  – упълномощен представител на ДЗЗД „ПосокаКом-

България Ер“. 

На заседанието не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване, 

както и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се 

извърши отварянето на офертите.  

 

Председателят на комисията прочете Заповед № РД-02-28-25/12.03.2015 г. на главния 

секретар на Министерство на туризма за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите 

оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, 

ал. 3, т. 2 от 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“ и представи на присъстващите лица - членовете на комисията за разглеждане, оценка 

и класиране на постъпилите оферти. Председателят и всеки един от членовете на комисията, 

след получаване на списъка с участниците, подписа надлежно декларация по чл. 35 от ЗОП, 

след което комисията пристъпи към работа. 

 

Процедурата за възлагане на обществената поръчка с горепосочения предмет е открита 

с Решение № РД-02-27-7/06.02.2015 г. на министъра на туризма, като срокът за подаване на 

оферти за участие в нея е до  11.03.2015 г., 17
30

 ч. В указания срок, в деловодството на 
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Министерство на туризма съгласно входящия Регистър на участниците, подали оферти за 

участие в процедурата, са постъпили 5 (пет) оферти, както следва:  

1. Оферта на „Пали Травъл“ ЕООД  – с вх. № Т-26-П-43/11.03.2015 г., 12
44 

часа; 

2.  Оферта на „Аргус Травел Интернешънъл“ ЕООД - с вх. № Т-26-А-76/11.03.2015 г., 

14
24 

часа; 

3. Оферта на „Меркурий - 97“ ЕООД - с вх. № Т-26-М-35/11.03.2015 г., 16
29 

часа; 

4. Оферта на „Атлас Травелс“ ЕООД - с вх. № Т-26-А-77/11.03.2015 г., 16
36 

часа; 

5. Оферта на Консорциум „Посока Ком – България Ер“ ДЗЗД - с вх. № Т-92-00-

150/11.03.2015 г., 16
46 

часа. 

 

Комисията отвори на публичното си заседание офертите по реда на тяхното постъпване 

и извърши проверка за наличието на 3 (три) отделни запечатани плика, при спазване на 

изискванията на чл. 68, ал. 4 от ЗОП. Помощният орган установи, че всички оферти са 

подадени в запечатани, непрозрачни, с видима ненарушена цялост пликове, с указани на тях 

входящи номера, дата и час на получаване в деловодството на Министерство на туризма и 

съдържат по 3 (три) броя запечатани, надписани, с ненарушена цялост пликове, както следва: 

Плик № 1 „Документи за подбор”, Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и 

Плик № 3 „Предлагана цена”.  

 

Трима от членовете на комисията и по един представител на останалите участници 

подписаха Плик № 3 „Предлагана цена” и всички документи, съдържащи се в Плик № 2 

„Предложение за изпълнение на поръчката”, съгласно изискванията на чл. 68, ал. 4 и ал. 5 от 

ЗОП.  

Комисията отвори Плик № 1 „Документи за подбор“, на всяка една от подадените 

оферти, оповести документите и информацията, които той съдържа и извърши проверка за 

съответствието със списъка по чл. 56, ал.1, т. 14 от ЗОП. 

 

При оповестяване на документите и информацията, съдържащи се в Плик № 1 

„Документи за подбор“ бе установено, че двама от участниците, а именно: „Пали Травъл“ 

ЕООД и „Атлас Травелс“ ЕООД са вписани в Регистъра на специализираните 

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

увреждания.  

 

Председателят на комисията обяви, че след допълнително и подробно разглеждане на 

представените документи и информация, съдържащи се в плик № 1 „Документи за подбор“, 

участниците ще бъдат уведомени писмено, като им бъде предоставен протокол относно 
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наличието и редовността на представените документи в Плик № 1 при условията и по реда на 

чл. 68, ал. 8 от ЗОП с отчитане на условията на процедурата, вкл. разпоредбата на чл. 16г от 

ЗОП, с което приключи публичната част от заседанието.  

 

Комисията, продължи своята работа на следващия ден в същия състав в закрито 

заседание.  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.  

 С оглед на гореизложеното определените в настоящата документация 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 представянето си по Образец № 1 от настоящата документация участникът или кандидатът 

трябва да включи декларация относно това дали той, респ. всеки от участниците в 

обединението, е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с 

увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър. 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. 

Когато кандидатът или участникът е посочил в офертата си, че ще ползва подизпълнители, 

изискването за вписване в регистъра специализирани предприятия или кооперации на хора с 

увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или еквивалентен регистър, се 

прилага и за посочените подизпълнители“. 

 В т. Гаранции за участие и изпълнение на договора, раздел III „Условия за участие в 

процедурата“ от Документацията за участие в процедурата възложителят е постановил, че в 

случаите на чл. 16г от ЗОП не се изискват гаранции за участие и за изпълнение от 

специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания.  

 С оглед на гореизложеното, в изпълнение на указанията на Възложителя и чл. 16г от ЗОП 

и имайки предвид, че на публичното заседание е констатирано, че двама от участниците, а 

именно: „Пали Травъл“ ЕООД и „Атлас Травелс“ ЕООД, са представили документи за 

вписването им в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с 
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увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, комисията пристъпи първо към 

разглеждане на представените от тях оферти с оглед установяване съответствието им с 

изискванията на Възложителя, заложени в документацията за участие в процедурата, като по 

отношение на тях не се прилагат изискванията за покриване на критериите за подбор, 

заложени в документацията за участие. Офертите на останалите трима участници в 

процедурата ще бъдат разгледани и оценени от комисията единствено в случай, че офертите 

на „Пали Травъл“ ЕООД и „Атлас Травелс“ ЕООД не отговарят на изискванията на 

възложителя съгласно разпоредбата на чл. 16г от ЗОП.  

 

Комисията пристъпи към проверка на представените документи и информация в Плик 

№ 1 „Документи за подбор” на „Пали Травъл“ ЕООД и „Атлас Травелс“ ЕООД относно 

наличието и редовността им с оглед изискванията на Възложителя, заложени в 

документацията за участие в процедурата и чл. 16г от ЗОП.  

 

1.  УЧАСТНИК „ПАЛИ ТРАВЪЛ“ ЕООД, с ЕИК 131267917: 

След подробен преглед на офертата на дружество „Пали Травъл“ ЕООД,   комисията 

установи следното: 

Съгласно изискванията на Възложителя, подробно описани  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: 

всяка оферта следва да съдържа:  

„Представяне на участника – изготвен по Образец № 1 от настоящата документация, 

в оригинал, което включва: ………………………………………..,   

в) Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от 

ЗОП, както следва: …………………….. 

 Заверено копие от документ, удостоверяващ, че участникът е член или 

акредитиран агент на IATA **.  

Забележка**: Участникът следва да е член или акредитиран агент на IATA. 

……………..“ 

Към Представянето си, 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 
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документацията за участие в обществената поръчка (представяне на доказателства за 

упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП).  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП участникът „ПАЛИ 

ТРАВЪЛ“ ЕООД, следва да представи в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата 

на получаване на настоящия протокол допълнителни документи за доказване на 

съответствието си с изискването на възложителя - да бъде член или акредитиран агент на 

IATA.   

 

 

 

2. УЧАСТНИК „АТЛАС ТРАВЕЛС“ ЕООД, с ЕИК 130026450:  

 

 Констатации за наличност на представените документи: 

Участникът е представил всички изискуеми  от възложителя документи в Плик № 1. 

 Констатации за редовност на представените документи: 

  Всички документи са представени редовно. 

 

Предвид гореизложеното участникът „АТЛАС ТРАВЕЛС“ ЕООД не следва да 

представя допълнителни документи на основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП. 

 

Документите, изискуеми с настоящия протокол се подават в запечатан, непрозрачен 

плик лично или по пощата на адрес:  гр. София, ул. „Съборна“ № 1, Министерство на туризма. 

Върху плика участникът посочва наименование, адрес за кореспонденция, телефон и по 

възможност факс и електронен адрес и изписва: „Допълнение към Плик № 1: “Документи за 

подбор” от 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“. 

Настоящият Протокол № 1 е съставен и подписан от всички членове на комисията на 

18.03.2015 г. 

Комисия:  

Председател: 

                     П  /заличена информация на основание чл. 2, ал.1 от ЗЗЛД/   

Членове:  

                      П  /заличена информация на основание чл. 2, ал.1 от ЗЗЛД/  

            П    /заличена информация на основание чл. 2, ал.1 от ЗЗЛД/   
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           /П/          /заличена информация на основание чл. 2, ал.1 от ЗЗЛД/   

           /П/          /заличена информация на основание чл. 2, ал.1 от ЗЗЛД/   

           /П/          /заличена информация на основание чл. 2, ал.1 от ЗЗЛД/   

            П/          /заличена информация на основание чл. 2, ал.1 от ЗЗЛД/   

 

 

 


