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УТВЪРДИЛ: 

 

 

Д-Р ВЕСЕЛИН БОЖКОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА  

РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

 

ПРОТОКОЛ  

от 03 януари 2018 г. 

за  

извършената работа от комисия, 

назначена със заповед РД № 07-349/13.12.2017 г., допълнена със 

заповед РД № 07-352/15.12.2017 г. на председателя на КРС, в състав: 

 

           Председател: Виолета Димитрова – началник на отдел 

„Международна дейност”, дирекция „Координация, планиране и 

международна дейност”; 

 Членове: 

1. Марта Иванова – главен експерт в отдел „Международна 

дейност”, дирекция „Координация, планиране и 

международна дейност”; 

2. Веселин Ковачев – главен юрисконсулт в отдел 

„Подзаконови нормативни актове и правно осигуряване”, 

дирекция „Правно регулиране и общо правно обслужване”; 

3. Соня Йорданова – старши счетоводител в отдел „Счетоводна 

дейност”, дирекция „Финансово и административно 

обслужване”. 

4. Ваня Атанасова - юрисконсулт в отдел „Подзаконови 

нормативни актове и правно осигуряване”, дирекция 

„Правно регулиране и общо правно обслужване”. 

 

 Комисията имаше за задача да извърши разглеждане, оценка и 

класиране на постъпилите в КРС оферти с оглед избор на 

изпълнител по поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни 

билети за превоз по въздух на пътници и багаж в страната и чужбина 

за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията”, възлагана 

по реда на чл. 187 и сл. от Закона за обществените поръчки (ЗОП) – 

събиране на оферти с обява. 
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Комисията започна работата си в 14:00 ч. на 15.12.2017 г., като 

преди пристъпване към разглеждане на офертите, членовете на 

комисията попълниха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.  

На публичното отваряне на офертите присъства Полина 

Михайлова Влахова, представител на участника „Атлас Травелс” 

ЕООД. 

Комисията установи, че в срока за подаване на оферти за 

участие в процедурата са представени оферти от 3 (три) дружества и 

пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното подаване, а 

именно: 

1. Оферта от „Клио Травел“ ООД с вх. № 20-00-131/13.12.2017 г.; 

2. Оферта от „Атлас Травелс“ ЕООД с вх. № 20-00-132/13.12.2017 

г.; 

3. Оферта от „Астрал Холидейз Интернешънъл“ АД с вх. № 20-

00-133/13.12.2017 г. 

 

I. Офертата, подадена от „Клио Травел“ ООД, съдържаше  

приложени следните документи: 

 

1. Представяне на участник в поръчка по реда на чл. 187 от 

ЗОП; 

2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката; 

3. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП; 

4. Оферта - предлагани ценови параметри; 

5. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата 

по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) – 2 бр.; 

6. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата 

по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП) – 2 бр.; 

7. Удостоверение за регистрация № РК-01-7721 за извършване 

на туроператорска дейност; 

8. Удостоверение за регистрация № РК-01-6802 за 

туристическа дейност – туристически агент; 

9. Удостоверение № 307258 за Администратор на лични 

данни; 

10. Застрахователна полица № 13160172270000005 от ЗАД 

„Алианц България“; 

11. Сертификат за акредитация 09-2 1158 0 от IATA – на 

английски език с превод на български език; 
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12. Декларация относно притежание на акредитация в IATA и 

действаща оторизация за работа с BSP за 2017 г.; 

13. Amadeus Абонаментен договор № 716/2016; 

14. Декларация за наличие на офис и техническо оборудване на 

територията на гр. София; 

15. Декларация-списък на лицата, отговарящи за изпълнението 

на услугата;   

16. Списък на услугите, които са идентични или сходни с 

предмета на обществената поръчка; 

17. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор; 

18. Декларация за срок на валидност на офертата; 

19. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици – 2 бр.; 

20. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу 

изпирането на пари; 

21. Сертификат № 31688/15/S – Съответствие със стандарт ISO 

9001:2008. 

  

  Ценовото предложение на участника е, както следва: 0,01 лева 

без ДДС и 0,012 лева с ДДС (такса „обслужване“ за издаване на 

двупосочен самолетен билет). 

 

II. Офертата, подадена от „Атлас Травелс“ ЕООД, 

съдържаше приложени следните документи: 

 

1. Представяне на участник в поръчка по реда на чл. 187 от 

ЗОП; 

2. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата 

по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП); 

3. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата 

по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП); 

4. Декларация за вписване в Регистъра на регистрираните 

туроператори и туристически агенти; 

5. Удостоверение за регистрация № РК-01-6344 за 

туристическа дейност – туроператор, туристически агент; 
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6. Удостоверение № 105767 за Администратор на лични 

данни; 

7. Застрахователна полица № 03700100001151 от 

„Застрахователно дружество Евроинс“ АД; 

8. Сертификат за акредитация 09-2 1107 5 от IATA – на 

английски език с превод на български език; 

9. Декларация относно членство в IATA и валидна оторизация 

за работа с BSP към 11/12/2017 г. с приложена справка за оторизация 

от авиокомпании към 11/12/2017 г.; 

10.  Удостоверение за сключен договор с „Амадеус България“ 

ООД с Приложение I към Абонаментен Договор 114/2015 г.; 

11.  Декларация за офис и техническо оборудване в гр. София; 

12.  Списък на персонала, който ще отговаря за извършването 

на предмета на поръчката; 

13.  Списък по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП (на изпълнените през 

последните три години, считано от датата на подаване на офертата, 

услуги, сходни или еднакви с предмета на поръчката), както и 

доказателства за тяхното изпълнение; 

14.  Обявление за приключване на договор за обществена 

поръчка от Национален център по обществено здраве и анализи; 

15.  Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор; 

16.  Декларация за срок на валидност на офертата; 

17.  Декларация за липса на свързаност; 

18.  Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици; 

19.  Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП; 

20.  Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу 

изпирането на пари; 

21.  Техническо предложение за изпълнение на поръчката; 

22.  Оферта - предлагани ценови параметри. 

 

Ценовото предложение на участника е, както следва: 0,01 лева 

без ДДС и 0,012 лева с ДДС. 
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III. Офертата, подадена от „Астрал Холидейз 

Интернешънъл“ АД, съдържаше приложени следните 

документи: 

 

1. Представяне на участник в процедура по реда на чл. 187 от 

ЗОП; 

2. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата 

по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП); 

3. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата 

по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП); 

4. Декларация за вписване в Регистъра на регистрираните 

туроператори и туристически агенти; 

5. Удостоверение за регистрация № РК-01-7180 за извършване 

на туроператорска и туристическа агентска дейност; 

6. Удостоверение № 427104 за Администратор на лични 

данни; 

7. Сертификат към Застрахователна полица № 17 260 1315 

0000573063 от 17.01.2017 г. от ЗАД „Армеец“; 

8. Сертификат за акредитация 09-2 0147 4 от IATA – на 

английски език с превод на български език; 

9. Извлечение/разпечатка от BSP линк; 

10. Списък с авиокомпаниите, за които участникът има право на 

продажба на самолетни билети; 

11. Удостоверение за използване на глобалната резервационна 

система Sabre от „Сейбър България АД“; 

12. Декларация за офис в гр. София; 

13. Списък на лицата, които ще отговарят за изпълнението на 

обществената поръчка; 

14. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор; 

15. Декларация за срок на валидност на офертата; 

16. Декларация за липса на свързаност; 

17.   Декларация за конфиденциалност; 

18. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу 

изпирането на пари; 

19. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици; 
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20. Техническо предложение за изпълнение на поръчката; 

21. Оферта - предлагани ценови параметри. 

 

Ценовото предложение на участника е, както следва: 0,10 лева 

без ДДС и 0,12 лева с ДДС. 

 

Комисията извърши детайлна проверка за съответствие на 

съдържанието на офертите на участниците с предварително 

обявените от възложителя условия. При прегледа на документите 

комисията констатира следното:  

1. По отношение на „Клио Травел“ ООД – към офертата не е 

приложена декларация за липса на свързаност от раздел VI 

„Необходими документи“, т. 14 от обявата. Изпратено беше писмо 

до участника и декларацията беше допълнително внесена в КРС с вх. 

№ 20-00-131/ 18.12.2017 г. 

2. По отношение на „Астрал Холидейз Интернешънъл“ АД – 

към офертата не са приложени следните документи: 

2.1. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 

от ЗОП – оригинал; 

2.2. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от 

ЗОП – оригинал; 

2.3. Декларация относно притежание на акредитация в IATA и 

действаща оторизация за работа със системата BSP, и 

извлечение/разпечатка от BSP линк – оригинал и копие; 

2.4. Декларация и списък с имена на служителите – оригинал; 

2.5. Списък с услугите, изпълнени от „Астрал Холидейз 

Интернешънъл“ АД. 

Посочените документи бяха изискани от участника с писмо и 

бяха внесени в КРС с вх. № 20-00-135/21.12.2017 г. 

 

 След извършен обстоен преглед на постъпилите документи бе 

установено, че представените оферти отговарят на изискванията на 

Възложителя, посочени в обявата. В допълнение, комисията 

констатира, че 2 (две) от туристическите агенции са предложили 

еднаква най-ниска цена за изпълнение на услугата, в размер на 0,01 

лв. без ДДС.  
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Предвид необходимостта от представяне на горепосочените 

допълнителни документи от участниците, както и от провеждане на 

публичен жребий за определяне на изпълнител на основание чл. 58, 

ал. 3 от ППЗОП (поради наличие на еднакви най-ниски цени в две от 

офертите), съгласно одобрен от Председателя на КРС доклад с рег. 

№ К3-312/20.12.2017 г. срокът за работа на комисията бе удължен с 

10 (десет) работни дни. 

 

Публичният жребий за определяне на изпълнител бе проведен 

на 03.01.2018 г., от 09:15 ч., в сградата на КРС на адрес: гр. София, 

ул. „Гурко” № 6, като на него присъства Цветелина Христова 

Арнаудова, упълномощен представител на „Атлас Травелс” ЕООД. 

 

Председателят на комисията разясни процедурата за 

провеждане на жребия пред присъстващия представител на 

участник.  

 

Жребият протече с поставяне на листове с имената на 

участниците от член на комисията в отделни непрозрачни пликове, 

които бяха запечатани и поставени в непрозрачен кашон, в 

присъствието на представителя на участник.  

 

След разбъркване на пликовете от присъстващия представител 

на участник, председателят на комисията изтегли един от тях, който 

съдържаше името на „Клио Травел“ ООД. В присъствието на 

представителя на участник беше отворен контролно и вторият плик, 

съдържащ името на „Атлас Травелс” ЕООД. 

 

Във връзка с гореизложеното и след проведения публичен 

жребий комисията предлага „Клио Травел“ ООД да бъде избран за 

изпълнител с оглед сключване на договор с предмет: „Осигуряване 

на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж в 

страната и чужбина за нуждите на Комисията за регулиране на 

съобщенията”. 

 

Председател:  ................................. 

            (Виолета Димитрова) 
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Членове:    1. ..................................       

     (Марта Иванова) 

 

   2…………………. 

     (Веселин Ковачев) 

 

       3. …………………… 

     (Соня Йорданова) 

 

  4. ..............................       

          (Ваня Атанасова) 


