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от комисията, назначена със Заповед № РД 52-34/18.07.2017 г. на министъра на 

земеделието, храните и горите и Заповед № РД 52-35/26.07.2017 г. за промяна състава 

на комисията.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Съгласно разпоредбата на чл. 60, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените пръчки /ППЗОП/, представям на вниманието Ви настоящия доклад, 

отразяващ работата на оценителната комисия в обществена поръчка с предмет: 

„ Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при 

служебните пътувания в страната и чужбина" обособена позиция № 1: „Осигуряване на 

самолетни билети за полети до Брюксел" и обособена позиция № 2: „Осигуряване на 

самолетни билети за полети до други дестинации", както следва:

I. Оценителната комисия по цитираната обществена поръчка включва следните 

служители:

Председател: Евелина Николова -  началник отдел в дирекция „Връзки с

обществеността и протокол" /ВОП/;
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Членове:

Косара Александрова -  старши експерт в дирекция ВОП;

Димитрина Маринска -  главен експерт в дирекция „Обществени поръчки";

В протоколи № 1 и № 2 от работата на оценителната комисия е описано кои 

членове на комисията са присъствали на съответното заседание.

II. Съставът на комисията определен с Ваша Заповед № РД 52-34/18.07.2017 г., 

на основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП, във връзка е чл. 51, ал. 4, т. 4 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) е променен съгласно Заповед № 

РД 52-35/26.07.2017 г.

III. Работният процес протече по следния начин:

1. Получените чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки 

/СЕВОП/ оферти, за участие в настоящата процедура бяха разгледани на първото 

заседание от комисията.

2. Офертите са разгледани за съответствие с критериите за подбор, съгласно 

одобрената документация и изискванията на възложителя. Резултатите от работата на 

комисията са обективирани в протокол № 1.

3. Комисията насрочи дата за отваряне и оповестяване на ценовите предложения 

на допуснатите участници. Предвид посоченото беше публикувано съобщение в 

„Профила на купувача", както и беше посочена дата в под-менюто „График" на СЕВОП, 

раздел „Ценови предложения". На определената дата и час се визуализираха ценовите 

предложения на участниците. Беше констатирано, че за двама от участниците, 

представили оферти за позиция № 2 има наличие на обстоятелства по чл. 72, ал. 1 от 

ЗОП, по отношение на ценовите им предложения по отделните показатели, формиращи 

крайната цена. С писмо от председателя на комисията беше изискано да представят 

подробни писмени обосновки в срок от пет работни дни от получаване на запитванията.

4. На закрито заседание, проведено на 07.08.2017 год. от 10:00 ч., комисията се 

събра за да разгледа постъпилите писмени обосновки от участниците и да изготви 

крайното класиране на допуснатите участници в настоящата процедура. Резултатите от 

работата на комисията са обективирани в протокол № 2.

IV. Участниците в процедурата са следните:

Обособена позиция № 1: „Осигуряване на самолетни билети за полети до 

Брюксел"

1. „България ЕР-Посока" ДЗЗД

2. „Атлас Травелс" ЕООД



3. „ЕлитТравел Интернешънъл" ООД

Обособена позиция № 2: „ Осигуряване на самолетни билети за полети до други 

дестинации"

1. „България ЕР-Посока" ДЗЗД

2. „Атлас Травелс" ЕООД

3. „Елит Травел Интернешънъл” ООД

4. „Аеротур ММ” ООД

5. „Меркурий -  97" ЕООД

6. „Обединение МТБ" ДЗЗД

V. Действията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от 

офертите са описани в протоколи № 1 и № 2 от работата на оценителната комисия.

VI. Комисията направи следното класиране:

Обособена позиция № 1: „Осигуряване на самолетни билети за полети до 

Брюксел", както следва:

Първо място: „България ЕР-Посока" ДЗЗД -  989,30 лв.;

Второ място: „Атлас Травелс" ЕООД -  1 104,25 лв.;

Трето място: „Елит Травел Интернешънъл" ООД -  1 198 лв.

Обособена позиция № 2: „Осигуряване на самолетни билети за полети до други 

дестинации", както следва:

Първо място: „България ЕР-Посока" ДЗЗД - 519,82 лв.;

Второ място: „Обединение МТБ" ДЗЗД - 567,34 лв.;

Трето място: „Атлас Травелс" ЕООД -  724,07 лв.;

Четвърто място: „Елит Травел Интернешънъл" ООД -  759,79 лв.;

Пето място: „Аеротур ММ" ООД -  770,26 лв.

VII. Мотивите за допускане или отстраняване на всеки участник са посочени на 

всеки от етапите от процедурата в съответния протокол № 1 и № 2 от работата на 

оценителната комисия.

VIII. Комисията прави предложение за сключване на договор с класирания на 

първо място участник за всяка позиция, а именно:

Обособена позиция № 1: „Осигуряване на самолетни билети за полети до 

Брюксел"

„България ЕР-Посока" ДЗЗД



Обособена позиция № 2: „ Осигуряване на самолетни билети за полети до други 

дестинации"

„България ЕР-Посока" ДЗЗД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Във връзка с горепосоченото, молим да приемете протоколите от работата на 

комисията. Предлагаме на Вашето внимание проект на решение за класиране и на 

уведомително писмо до участниците, както и цялата документация по обществената 

поръчка, в т. ч. протоколи № 1 и № 2 от работата на оценителната комисия.
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