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УТВЪРЖДАВАМ: 

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

Председател на КЕВР 

 

 

ПРОТОКОЛ 

На 14.12.2016 г. от 10,30 ч. и на 20.12.2016 г. от 10,30 ч. в сградата на Комисия за 

енергийно и водно регулиране (КЕВР), намираща се на бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, ет. 5, 

в зала 5, се проведоха заседания на комисията, назначена със Заповед № З-ОФ-34 от 14.12.2016 

г. за разглеждане на офертите за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на 

самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания за 

нуждите на Комисия за енергийно и водно регулиране“, открита с Обява № ОП-19, 

публикувана в Профила на купувача на КЕВР на 05.12.2016 г. 

Заседанията се проведоха от комисия в състав:  

Председател: 

   Юлиян Митев, директор ОА 

      Членове:  

1. Борислава Петракиева, началник сектор „Международна дейност“; 

 

2. Наталия Кирова, главен експерт в отдел АИО; 

 

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ в 10.30 часа на 14.12.2016 г. 

 

Комисията в пълен състав започна работата след получаване на протокола по чл.48, ал.6 

от ППЗОП и представените оферти в деловодството на КЕВР. 

Председателят на комисията прочете Заповед № З-ОФ-34 от 14.12.2016 г. на 

председателя на КЕВР, след което председателят и членовете на комисията подписаха 

декларацията по чл.103, ал.2 от ЗОП.  

При отваряне на офертите присъстваха следните представители на участниците: 

1. Мариана Павлова, управител на „Клио Травел“ ООД; 

2. Полина Влахова, представител на „Атлас Травелс“ ЕООД; 

 

В определения съгласно Обява № ОП-19 от 05.12.2016 г. срок за подаване на оферти - 

13.12.2016 г. до 17:30 часа са постъпили 4 (четири) броя оферти от участници, както следва: 

  

1. Клио Травел ООД Вх. № ВП-ОФ-46/12.12.2016г.; 16,20 ч. 

2. Хепи Флай ООД Вх. № ВП-ОФ-47/13.12.2016г.; 09,10 ч. 

3. Атлас Травелс ЕООД Вх. № ВП-ОФ-48/13.12.2016г.; 13,59 ч. 

4. Аргус Травел Интернешънъл ЕООД Вх. № ВП-ОФ-49/13.12.2016г.; 14,54 ч. 

 



стр. 2 от 4 

І. ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ И ПРЕГЛЕД НА ДОКУМЕНТИТЕ В 

ОПАКОВКИТЕ 

1. Оферта на Клио Травел ООД. Съдържанието на плика е следното: 

 

Оферта; Документи за подбор – 2 броя декларации по чл.54, ал.1 от ЗОП, копие 

удостоверение за регистрация в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти, копие от 

сертификат за акредитация в IATA, документ, че участникът е одобрен агент по продажби на 

самолетни билети чрез системата BSP (копие и превод на документа на български език), 

сертификат за работа с резервационната система “Амадеус” (копие); Информационен лист; 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката и Ценово предложение. 

2. Оферта на Хепи Флай ООД. Съдържанието на плика е следното: 

Оферта; Документи за подбор – 2 броя декларации по чл.54, ал.1 от ЗОП, копие 

удостоверение за регистрация в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти, копие от 

сертификат за акредитация в IATA, документ, че участникът е одобрен агент по продажби на 

самолетни билети чрез системата BSP (копие и превод на документа на български език), 

сертификат за работа с резервационната система “Амадеус” (копие); Информационен лист; 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката и Ценово предложение. 

3. Оферта на Атлас Травелс ЕООД. Съдържанието на плика е следното: 

Оферта; Документи за подбор – 2 броя декларации по чл.54, ал.1 от ЗОП, копие 

удостоверение за регистрация в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти, копие от 

сертификат за акредитация в IATA, документ, че участникът е одобрен агент по продажби на 

самолетни билети чрез системата BSP (копие и превод на документа на български език), 

сертификат за работа с резервационната система “Амадеус” (копие); Информационен лист; 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката и Ценово предложение. 

4. Оферта на Аргус Травел Интернешънъл ЕООД. Съдържанието на плика е следното: 

 

Оферта; Документи за подбор – 2 броя декларации по чл.54, ал.1 от ЗОП, копие 

удостоверение за регистрация в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти, копие от 

сертификат за акредитация в IATA, документ, че участникът е одобрен агент по продажби на 

самолетни билети чрез системата BSP (копие и превод на документа на български език), 

сертификат за работа с резервационната система “Амадеус” (копие); Информационен лист; 

Техническо предложение за изпълнение на поръчката и Ценово предложение. 

 

ІІ. ОБЯВЯВАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 

Комисията пристъпи към обявяване на ценовите предложения на участниците, както 

следва: 

 

 участник 
такса (в лева без 

ДДС) 

1. Клио Травел ООД 00,00 

2. Хепи Флай ООД 00,00 

3. Атлас Травелс ЕООД 00,00 

4. Аргус Травел Интернешънъл ЕООД 00,00 

 

С това действие комисията приключи публичната част от работата си.  

 

Комисията продължи дейността си, като разгледа представените от участниците 

документи за подбор и констатира, че всички участници отговарят на поставените и обявени 

изисквания за участие, след което се пристъпи към разглеждане на техническите и ценовите 

предложения на участниците.  
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ІІІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ И ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

НА УЧАСТНИЦИТЕ 

 

По отношение на техническите предложения, Комисията установи следното: 

Представените технически предложения от всички участниците отговарят на 

изискванията на Възложителя. 

По отношение на ценовите предложения на участниците, Комисията констатира: 

Всички участници са предложили една и съща цена, а именно – 00,00 лв. (нула лева, нула 

стотинки), с оглед на което следва да бъде приложен редът, предвиден в чл.58, ал.3 от 

ППЗОП.  

Предвид горното комисията реши:  

На основание чл.58, ал.3 от ППЗОП, изпълнител на обществената поръчка да бъде 

определен чрез публичен жребий, който да бъде проведен на 20.12.2016 г. от 10, 30 часа, като за 

това участниците бъдат уведомени чрез съобщение, изпратено им на посочения от тях факс или 

електронен адрес в деня на публикуването му в Профила на купувача на КЕВР.  

 

ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ в 10,30.00 часа на 20.12.2016 г. 

 

IV. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ЖРЕБИЙ 
 

Комисията в пълен състав започна в определения в съобщение изх. № ОП-19/15.12.2016 

г.  

На заседанието присъстваха следните лица: 

1. Цветелина Арнаудова, представител на „Атлас Травелс“ ЕООД; 

2. Силвена Кирова, представител на „Аргус Травел Интернешънъл“ ЕООД; 

3.  Стефан Павлов, представител на„Клио Травел“ ООД; 

4. Маринела Йонкова, журналист; 

5. Весела Ванева, журналист; 

6. Людмила Златева, журналист. 

Председателят на комисията разясни реда за провеждане на жребия за определяне 

изпълнител на обществената поръчка след което се пристъпи към действия по самия жребий: 

Листове с наименованията на участниците бяха поставени в бели непрозрачни пликове, 

които бяха запечатани. Пликовете бяха представени за проверка на присъстващите 

представители на участниците за проверка. След като същите се увериха, че върху пликовете 

няма нанесени специфични отличителни знаци или други отбелязвания, един от присъстващите 

журналисти – г-жа Маринела Йончева изтегли плика с участника, който ще бъде класиран на 

първо място. Пликът беше отворен пред присъстващите и беше обявено името на участника. 

На първо място чрез публичен жребий беше определено за класирано „Атлас Травелс“ 

ЕООД. 

По същия начин бяха определени участниците, класирани на второ, трето и четвърто 

място, както следва: 

„Хепи Флай“ ООД – второ място; 

„Клио Травел“ ООД – трето място; 

„Аргус Травел Интернешънъл“ ЕООД – четвърто място; 

С това публичното заседание завърши. 

 

Комисията единодушно взе следните решения: 

На основание чл. 97, ал. 1 и 4 от ППЗОП във връзка с чл.58, ал.3 от ППЗОП, при 

прилагане на публичен жребий Комисията прави следното класиране на участниците, 

които са допуснати до разглеждане и оценка на офертите: 

Първо място –  „Атлас Травелс“ ЕООД с предложена цена – 00,00 лв; 

Второ място – „Хепи Флай“ ООД с предложена цена – 00,00 лв; 

Трето място – „Клио Травел“ ООД с предложена цена – 00,00 лв; 

Четвърто място – „Аргус Травел Интернешънъл“ ЕООД с предложена цена – 00,00 лв; 
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Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за изпълнение на обществената 

поръчка с класирания чрез жребий на първо място участник, както следва: 

„Атлас Травелс“ ЕООД, с адрес: гр. София 1000, ул. „Сердика“ № 22. 

Комисията приключи работа по обществената поръчка и предаде документацията на 

председателя на КЕВР на 30.12.2016 г. 

 

 

 

 

Председател: 

 

Юлиян Митев: .....................   

 

Членове:  

 

Наталия Кирова: ............................ 

 

Борислава Петракиева: ........................ 


