
 

СОФИЙСКА   ОПЕРА   И   БАЛЕТ 
 
 

Обществена поръчка, възлагана чрез събиране на оферти с обява по реда и условията на Глава двадесет и 
шеста от ЗОП, с предмет: „Осигуряване на самолетни билети в икономична класа за превоз на пътници и багаж при 

служебни пътувания в страната и чужбина на служители и гости на Софийска опера и балет“ 
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П Р О Т О К О Л   №1 
 

от проведено публично заседание и последващи заседания от работата на Комисията, 
определена за провеждане на обществена поръчка, открита по реда на глава 26та от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Осигуряване на самолетни билети в икономична класа за 
превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на служители и гости 

на Софийска опера и балет“, информацията за която е оповестена в Регистъра на обществените 
поръчки на АОП с Реф. № (ID) 9094762 от 25.11.2019 г. 

 
 

Днес, 09.12.2019 г. в заседателната зала на Софийска опера и балет, находяща се в 
административната сграда на СОБ в гр. София, бул. „Дондуков“ № 30, се проведе заседание 
на Комисията, назначена със Заповед № РД-11-855/09.12.2019 г. на Директора на Софийска 
опера и балет, за избор на Изпълнител на обществена поръчка, провеждана по реда и при 
условията на глава 26та от ЗОП и глава 9та от ППЗОП, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, 
с предмет: „Осигуряване на самолетни билети в икономична класа за превоз на 
пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на служители и 
гости на Софийска опера и балет“, открита с обява № УС-03-14/25.11.2019 г., 
информацията за която е оповестена в Регистъра на обществените поръчки на АОП с Реф. 
№ 9094762 от 25.11.2019 г. 

 
Комисията, определена на основание чл. 97, ал. 1, във връзка с чл. 51, ал. 1 от 

ППЗОП с цитираната Заповед на Възложителя, заседава в следния състав: 
 
Председател: Галина Йосифова – Главен счетоводител на Софийска опера и балет 
 

Членове:  
1. Владимир Горчаков – Заместник – директор на Софийска опера и балет; 

2. Мария Недялкова – външен експерт, правоспособен юрист. 
 

С оглед факта, че всички редовни членове на Комисията присъстват на 
провежданото от нея открито заседание, налице са кворум и мнозинство за приемане на 
валидни решения, няма основания да бъдат определяни резервни членове. 

Запечатаните опаковки с офертите, депозирани за участие в обществената поръчка, 
при спазване и в изпълнение на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, бяха предадени с протокол на 
Председателя на Комисията от служител в деловодството на Софийска опера и балет в 
10:20 часа.  

 

На публичната част от заседанието на Комисията, на основание чл. 97, ал. 3, 
изречение второ от ППЗОП, не присъства/т представител/и на Участниците, депозирали 
оферти за осъществяване на дейностите, предмет на настоящето възлагане. 

Председателят на Комисията, след предоставен толеранс от 15 мин. за евентуално 
закъснели представители на Участниците, откри заседанието в 10:45 часа, запознавайки 
членовете на Комисията със съдържанието на съставения на основание чл. 48, ал. 1 от 
ППЗОП входящ регистър на офертите, съобщавайки им имената (фирмените наименования) 
на Икономическите оператори, депозирали оферти за участие в обществената поръчка, в 
рамките на обявения краен срок – 17:30 ч. на 06.12.2019 г., а именно:  
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№ УЧАСТНИК 
Вх. № на офертата и дата 

на подаване 

1. 
„ЕВЕТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД - гр. София,  

ул. „Цар Симеон“ №200, ет. 4, ап. 16 
РД-09/203 от 05.12.2019 г. 

2. 
„ОК ЕЪР СЪРВИСИЗ“ ЕООД - гр. София,  

ул. „Сердика“ №22 
РД-09/204 от 05.12.2019 г. 

3. 
„КЛИО ТРАВЕЛ“ ООД - гр. София,  

пл. „Славейков“ №11, ет. 1, офис №7  
РД-09/205 от 06.12.2019 г. 

4. 
„АТЛАС ТРАВЕЛС“ ЕООД – гр. София,  

бул. „Симеоновско шосе“ №276  
РД-09/206 от 06.12.2019 г. 

 

След запознаване с данните и информацията, отразени в предоставения им регистър 
на офертите, всеки един от членовете на Комисията подписа декларация за липса на 
конфликт на интереси с Участниците, както и за спазване на задълженията, вменени с 
нормите на чл. 51, ал. 9 и ал. 13 от ППЗОП, в съответствие с изискванията на чл. 51, ал. 8 от 
ППЗОП, във връзка с чл. 97, ал. 2 от ППЗОП.  

 
************************************************************************ 
 
I. Приключвайки с извършването на описаните действия и направените от нея 

уточнения, относно редовността на офертите, а именно:  

(1) всички са представени в срок, 

(2) в запечатани непрозрачни опаковки, които са 

(3) с ненарушена цялост, 

Комисията пристъпи към работа и отвори опаковките, съдържащи офертите, по реда 
на тяхното подаване, спазвайки следната процедурна последователност: 

 
1. Оферта с вх. № РД-09/203 от 05.12.2019 г., подадена от „ЕВЕТРАВЕЛ 

БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 

 

 След отваряне на външната опаковка и след проверка на съдържанието на 
приложеното в папката с офертата на Икономическия оператор Ценово предложение за 
изпълнение на дейностите, предмет на възлагане, Комисията установи, че ценовата оферта 
на Участника е представена съгласно изискванията, одобрени от Възложителя – 1 бр. 
оригинал, по утвърдения образец №17. 

Председателят на Комисията оповести конкретните параметри, съдържащи се в 
ценовото предложение на този от Участниците, депозирали оферти за участие, които са 
следните: 

1. Предлаганата от Икономическия оператор такса за издаване на самолетен билет 
(такса обслужване) за пътуване в икономична класа за дестинации в ЕС, е в размер на 10 
лв. (десет лева), без вкл. ДДС, съответно 12 лв. (дванадесет лева), с вкл. ДДС. 

2. Предлаганата такса за издаване на самолетен билет (такса обслужване) за 
пътуване в икономична класа за дестинации извън ЕС, е в размер на 20 лв. (двадесет 
лева), без вкл. ДДС, съответно 24 лв. (двадесет и четири лева), с вкл. ДДС. 

3. Предлаганият от Дружеството процент освобождаване от дължимите по 
тарифни условия глоби при смяна на датата на пътуването е 5 % (пет процента). 

4. Участникът е декларирал, че предложеният от него размер на таксите по т. 1 и т. 2 
няма да бъде увеличаван или преразглеждан в хода на изпълнението на договора. 

5. Икономическият оператор е декларирал, че е обвързан с предложените такси за 
всички дестинации, посочени от Възложителя, както и че в случай, че бъде избран за 
Изпълнител, предложената от него такса „обслужване” при издаване на самолетен билет ще 
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бъде вписвана при извършване на резервацията и ще e видна от електронния билет, 
изпращан автоматично от сървъра на резервационната система. 

 

Тримата членове на Комисията подписаха в цялост техническото и ценовото 
предложения, съдържащи се в офертата на Участника, второто от които и подлежащо на 
оценка, съгласно Обявата на Възложителя, с която на основание чл. 187, ал. 1 от ЗОП е 
открита настоящата обществена поръчка. 

  
2. Оферта с вх. № РД-09/204 от 05.12.2019 г., подадена от „ОК ЕЪР СЪРВИСИЗ“ 

ЕООД  
 

Следвайки процедурната последователност, разписана в нормата на чл. 97, ал. 3 от 
ППЗОП, след отварянето на външната опаковка, съдържаща офертата на втория от 
Участниците, Комисията провери нейната комплектуваност, съобразно Раздел IV, т. 2 от 
Указанията за участие и Част „Друга информация“ от Обявата по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за 
обществената поръчка.  

След така извършената формална проверка за комплектността на офертата, 
Председателят на Комисията оповести конкретните параметри, съдържащи се в 
ценовото предложение на този от Участниците, които са следните: 

1. Предлаганата от „ОК Еър Сървисиз“ ЕООД такса за издаване на самолетен билет 
(такса обслужване) за пътуване в икономична класа за дестинации в ЕС, е в размер на 10 
лв. (десет лева), без вкл. ДДС, съответно 12 лв. (дванадесет лева), с вкл. ДДС. 

2. Предлаганата такса за издаване на самолетен билет (такса обслужване) за 
пътуване в икономична класа за дестинации извън ЕС, е в размер на 10 лв. (десет лева), 
без вкл. ДДС, съответно 12 лв. (дванадесет лева), с вкл. ДДС. 

3. Предлаганият от Дружеството процент освобождаване от дължимите по 
тарифни условия глоби при смяна на датата на пътуването е 10 % (десет процента). 

4. Направена е декларация, според която предложения размер на таксите по т. 1 и т. 
2 няма да бъде увеличаван или преразглеждан в хода на изпълнението на договора. 

5. Участникът е декларирал, че е обвързан с предложените такси за всички 
дестинации, посочени от Възложителя, както и че в случай, че бъде избран за Изпълнител, 
предложената от него такса „обслужване” при издаване на самолетен билет ще бъде 
вписвана при извършване на резервацията и ще e видна от електронния билет, изпращан 
автоматично от сървъра на резервационната система. 

  
След обявяването на стойностните размери на отделните ценови параметри от 

представеното от Участника предложение, тримата членове на Комисията подписаха 
съдържанието на разглеждания документ, както и на представеното в опаковката 
Предложение за изпълнение на поръчката, попълнено от Участника по утвърдения за 
целите на обществената поръчка обр. № 13. 

 
3. Оферта с вх. № РД-09/205 от 06.12.2019 г., подадена от „КЛИО ТРАВЕЛ“ ООД

  
 

След отваряне на външната опаковка, Комисията провери за наличието на образец 
Ценово предложение и след като констатира неговото наличие, извърши проверка на 
съдържанието му, установявайки, че същото е представено съгласно условията за участие и 
указанията на Възложителя за подготовка  на офертите – 1 бр. оригинал по одобрения 
образец №17. Документът е представен в отделен, запечатан, непрозрачен плик, обозначен 
като „Плик №2 – Предлагани ценови параметри“. 

 Председателят на Комисията оповести конкретните параметри, съдържащи се в 
ценовото предложение на този от Икономическите оператори, подали оферти за 
участие в обществената поръчка, които са следните: 
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1. Предлаганата от Дружеството такса за издаване на самолетен билет (такса 
обслужване) за пътуване в икономична класа за дестинации в ЕС, е в размер на 0,01 лв. 
(нула лева и една стотинка), без вкл. ДДС, съответно 0,01 лв. (нула лева и една 
стотинка), с вкл. ДДС. 

2. Предлаганата такса за издаване на самолетен билет (такса обслужване) за 
пътуване в икономична класа за дестинации извън ЕС, е в размер на 0,01 лв. (нула лева и 
една стотинка), без вкл. ДДС, съответно 0,01 лв. (нула лева и една стотинка), с вкл. ДДС. 

3. Предлаганият от Дружеството процент освобождаване от дължимите по 
тарифни условия глоби при смяна на датата на пътуването е 100 % (сто процента). 

4. Икономическият оператор е декларирал, че предложеният от него размер на 
таксите по т. 1 и т. 2 няма да бъде увеличаван или преразглеждан в хода на изпълнението 
на договора. 

5. Участникът е декларирал, че е обвързан с предложените такси за всички 
дестинации, посочени от Възложителя, както и че в случай, че бъде избран за Изпълнител, 
предложената от него такса „обслужване” при издаване на самолетен билет ще бъде 
вписвана при извършване на резервацията и ще e видна от електронния билет, изпращан 
автоматично от сървъра на резервационната система. 

 

След извършване на гореописаните процедурни действия, следващи от разпоредбата 
на чл. 97, ал. 3, изр. първо от ППЗОП, тримата членове на Комисията подписаха в цялост 
техническото и ценовото предложения, съдържащи се в офертата на Участника, второто от 
които и подлежащо на оценка, съгласно Обявата на Възложителя, с която на основание чл. 
187 от ЗОП е открита настоящата обществена поръчка. 

 
4. Оферта с вх. № РД-09/206 от 06.12.2019 г., подадена от „АТЛАС ТРАВЕЛС“ 

ЕООД 
  

След отваряне на външната опаковка, Комисията провери за наличието на образец 
Ценово предложение и след като констатира неговото наличие (подредено в отделна 
папка), извърши проверка на съдържанието му, установявайки, че същото е представено 
съгласно условията за участие и указанията на Възложителя за подготовка  на офертите – 1 
бр. оригинал по приложения образец №17. 

 Председателят на Комисията оповести конкретните параметри, съдържащи се в 
ценовото предложение на последния от Участниците, подали оферти за участие в 
обществената поръчка, които са следните: 

1. Предлагана от Участника такса за издаване на самолетен билет (такса обслужване) 
за пътуване в икономична класа за дестинации в ЕС в размер на 0,01 лв. (нула лева и една 
стотинка), без вкл. ДДС, съответно 0,01 лв. (нула лева и една стотинка), с ДДС; 

2. Предлагана такса за издаване на самолетен билет (такса обслужване) за пътуване в 
икономична класа за дестинации извън ЕС в размер на 0,01 лв. (нула лева и една 
стотинка), без вкл. ДДС, съответно 0,01 лв. (нула лева и една стотинка); 

3. Предлаган процент освобождаване от дължимите по тарифни условия глоби 
при смяна на датата на пътуването - 100 % (сто процента). 

4. Поет е ангажимент, предложеният от Дружеството размер на таксите по т. 1 и т. 2 
да не бъде увеличаван или преразглеждан в хода на изпълнението на договора. 

5. Участникът е декларирал, че е обвързан с предложените такси за всички 
дестинации, посочени от Възложителя, както и че в случай, че бъде избран за Изпълнител, 
предложената от него такса „обслужване” при издаване на самолетен билет ще бъде 
вписвана при извършване на резервацията и ще e видна от електронния билет, изпращан 
автоматично от сървъра на резервационната система. 

 

След обявяването на стойностните размери на отделните такси и тарифни условия, 
обективирани в ценовото предложение, съдържащо се в офертата и на последния от 
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Участниците, тримата членове на Комисията подписаха съдържанието на разглеждания 
документ, както и съдържанието на представеното в опаковката предложение за 
изпълнение на поръчката, попълнено от Участника по утвърдения за целите на 
обществената поръчка обр. № 13. 

 

С извършване на гореописаните действия, в 10:55 ч. приключи публичната част от 
работата на Комисията, след което Председателят ѝ закри заседанието. 

 
********************************************************************** 
 
II. Комисията продължи работа на 16.12.2019 г. при закрити врати, извършвайки 

проверка за съответствието на представените документи, касаещи допустимостта на 
Участниците, в съпоставка с утвърдените от Възложителя минимални изисквания, 
утвърдени като критерии за подбор в настоящето възлагане, въз основа на което установи 
следното: 

 
 
1. „ЕВЕТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД - оферта с вх. № РД-09/203 от 05.12.2019 г. 
 
По отношение пълнотата и редовността на документите, представени от 

Участника с цел удостоверяване съответствието си с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, Комисията констатира следното: 

 

1. След подробен и в детайли направен от нейна страна преглед на приложените в 
офертата документи, Комисията констатира, че липсват (Икономическият оператор не е 
представил) следните документални доказателства, посредством които следва да 
бъде удостоверено съответствието му с по-голяма част от минималните изисквания 
за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, ясно и 
последователно изброени както в Раздел „Друга информация“, т. 7 - т. 9 от Обявата 
по чл. 187, ал. 1 от ЗОП, така и в Раздел IV, т. 2.2.5., подточки от (2) до (4) като 
минимално задължително съдържание на представяните за участие в обществената поръчка 
оферти, а именно: 

 

1.1.  Заверено копие от документ, удостоверяващ членството на Дружеството, 
или акредитацията му в IАТА за продажба на самолетни билети, валиден към датата 
на подаване на офертата; 

1.2. Заверено копие от удостоверителен документ/извлечение или разпечатка 
от BSP Link, от съдържанието на който документ да е видна притежавана от „Еветравел 
България“  ЕООД валидна към датата на подаване на офертата негова оторизация за работа 
в система BSP, или еквивалентна система.  

Липсва съответно и прилагане на списък на авиокомпаниите, за извършваните от 
които полети, Участникът има право на продажба на самолетни билети. 

1.3. Заверено копие на валиден към датата на подаване на офертата документ 
(Сертификат, договор за оторизация, Удостоверение или др. еквивалентен документ), 
доказващ правото на Икономическия оператор да резервира, издава и продава самолетни 
билети чрез глобална резервационна система, като напр. „Амадеус“, „Галилео“, 
„Уърлдспан“, „Сейбър“ или еквивалентна резервационна система. 

 

Непредставянето на гореизброените документи, както и липсата в офертата 
на каквото и да е позоваване на тях, а също така и липсата на най-малка индиция 
притежава ли Дружеството съответно необходимите за осъществяване на дейност 
като туроператор регистрационни, лицензионни и др. удостоверителни документи, 
предпоставя и обосновава мнението на Комисията, че на този етап, Участникът не е 
доказал съответствие с минималните изисквания за годност (правоспособност) за 
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упражняване на професионална дейност, утвърдени от Възложителя като критерии 
за подбор в настоящата обществена поръчка и обективирани в Раздел III., т. 2 - т. 4 
от Обявата по чл. 187, ал. 1 от ЗОП, идентично обективирани и в текстовете на 
Раздел III, т. 3.2. – т. 3.4. от Указанията за участие в обществената поръчка. 

 
2. Участникът не е представил и  изискуемото за доказване на друг от поставените 

от Възложителя критерии за подбор заверено копие от валидна застрахователна полица 
за сключена от „Еветравел България“ ЕООД задължителна застраховка 
„Отговорност на туроператора”, или еквивалентен документ, покриващ отговорността 
му на туристически агент (като какъвто е регистриран Икономическия оператор, съобразно 
представената извадка от Регистъра на регистрираните туроператори и туристически 
агенти, поддържан от Министерство на туризма) за причинени вреди вследствие на 
неразплащане със свои контрагенти, включително при неплатежоспособност и 
несъстоятелност. 

 

Така установеният от Комисията пропуск в офертата на Участника по 
същество представлява неизпълнение от негова страна на одобреното за целите на 
настоящето възлагане минимално изискване за икономическо и финансово състояние, 
оповестено и известно на Участниците, бидейки разписано с напълно идентично 
съдържание, както в Раздел IV. „Икономическо и финансово състояние“, т. 1. от 
Обявата по чл. 187, ал. 1 от ЗОП, така и в Раздел III, т. 4.1. от Указанията за 
участие, водещо до несъответствие на офертата му и с този критерий за подбор. 

 
3. Приложеният в офертата на „Еветравел България“ ЕООД образец №4 е напълно 

празен – в нито едно от полетата не са попълнени изискуемите данни за изпълнени от 
Дружеството през последните три години, считано от датата на подаване на офертата 
услуги, определяни като идентични или сходни с предмета на провежданата обществена 
поръчка, за която е подадена обсъжданата понастоящем негова оферта. 

Представянето на празен списък и липсата на посочване на изискуемите данни 
и информация, Комисията приема за равнозначно на липсващ образец, което 
обстоятелство от своя страна пък представлява неизпълнение от страна на 
Икономическия оператор на изискването за минимално необходимо съдържание, 
пълнота и комплектност на офертата, поставено от Възложителя по идентичен 
начин в текстовете на Раздел „Друга информация“, т. 11 от Обявата по чл. 187, ал. 1 
от ЗОП и в т. 2.2.7, подт. (2) на Част IV от Указанията за участие в обществената 
поръчка. 

Едновременно, липсата на конкретно идентифицирани като изпълнени от него 
сходни или идентични дуйности/услуги (в съответствие с изведената от Възложителя 
дефиниция, определяща „търсената“ сходност), води до обоснованото заключение, че 
Участникът не е доказал наличие на съответствие с минималното изискване, 
въведено от Възложителя като критерий за подбор в Раздел V. „Технически и 
професионални способности“, т. 1 от Обявата за събиране на оферти, разписано по 
идентичен начин и в Раздел III, т. 5.1. от Указанията за участие в обществената 
поръчка, а именно: през предходните 3 (три) години, считано от датата на подаване на 
офертата да е изпълнил минимум 2 (две) услуги по продажба на самолетни билети.  

 

4. По отношение на единственото лице, посочено в декларацията по обр. №5 като 
служител на Участника, определен да извършва резервации и продажби на самолетни 
билети и който е предвидено да участва в изпълнението на услугите, възлагани с 
настоящата обществена поръчка, в съответното поле на колони трета и четвърта от 
образеца, липсва ясно посочване на изискуемите данни за придобити образование, 
професионална квалификация и компетентност, както и професионален опит при 
изпълнение на дейности, сходни с предмета на възлагане, а единствено е направено 
лаконично и крайно нясно отбелязване „да“. 
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В останалите, относими към изискванията за професионална компетентност полета, 
се съдържа не по-малко бланкетна и общопредставена информация, изразяваща се в 
посочване на собственото и бащино имена на това физическо лице и нивото му на владеене 
на английски език.  

Данни и информация за втори експерт, определен да извършва резервации и 
продажби на самолетни билети, който ще участва в изпълнението на услугите, възлагани с 
настоящата обществена поръчка, в разглежданата декларация по обр. №5 не се съдържат. 

 

Така направеното попълване на разглежданата декларация, Комисията намира 
за некоректно, а данните и информацията, отразени в обсъжданите колони на 
таблицата от образеца – неточни и непълни.  

Констатираната крайна бланкетност и липса дори и на минимална конкретика в 
декларираните данни в колони трета и четвърта на образеца, сочи на недвусмислено 
видната, според Комисията липса на доказано съответствие с минималните 
изисквания, поставени от Възложителя както в Раздел V. „Технически и 
професионални способности“, т. 2 от Обявата за събиране на оферти, така и в Раздел 
III, т. 5.2. от Указанията за участие, респ., в неполагането на достатъчно грижа от 
страна на Икономическия оператор, довело до неизпълнение от негова страна и на 
условията, поставени в подт. (2) - подт. (4) на т. 1 от текста на пояснението, 
следващо горепосочените минимални изисквания, наименовано „Доказване“, съобразно 
които: „За удостоверяване съответствието си с поставеното минимално изискване, 
Участникът представя: 1. Списък на служителите/лицата, които отговарят за 
извършването на услугата (квалифициран персонал за издаване на самолетни билети, 
непосредствено зает в изпълнението на поръчката), с посочване на: ..........; (2) 
професионална квалификация на експертите, съгласно информацията, съдържаща се в 
притежаваната от съответното лице диплома за придобито образование – предоставя 
се информация за: номер и дата на издаване, наименование на учебното заведение, издало 
дипломата; професионалната квалификация на експерта, записана в дипломата и 
образование - вид образование/образователно-квалификационна степен и специалност; (3) 
допълнителна IATA квалификация – описва се притежавания от всяко съответно лице 
валиден Сертификат, Удостоверение или друг еквивалентен документ, с 
индивидуализиция на: наименованието на документа; номер и дата на издаването му; 
издател на документа и предметен обхват; (4) професионален опит в областта на 
туризма – посочва/т се конкретен/ни период/и в изпълнение на изискуемата 
професионална дейност (от конкретна дата до конкретна дата), заемана длъжност или 
изпълнявани функции, работодател“. 

 

Във връзка с така направената от нея констатация, Комисията счита, че тук е 
мястото да се обърне внимание на факта, че възлагайки обществена поръчка, 
Възложителят цели да удовлетвори конкретна своя потребност, получавайки доставка, 
услуга или обект на строителство, за което разходва определен финансов ресурс. Предвид 
отговорността, която носи именно с оглед разходването на бюджетни или 
извънбюджетни средства, Възложителят има право да поставя минимални условия, 
посредством които да бъде проверена техническата и професионална пригодност на 
Участниците за изпълнение на възлаганите дейности, обект на съответната обществена 
поръчка, целейки постигане на максимално високо качество, срещу платената от него 
цена.  

От друга страна, отчитайки нормативно въведената (с аргумент от 
разпоредбата на чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП, субсидиарно приложима на основание чл. 195 
от ЗОП) забрана за Възложителя да изисква конкретни документи за удостоверяване на 
професионалната компетентност (професионална квалификация и придобит общ и 
специфичен професионален опит) на лицата, които ще отговарят за изпълнението на 
поръчката, като за достатъчно се приема декларирането им от страна на Участника, 
Комисията намира за особено съществено попълването на въпросните данни, 
изискуеми в обр. №5, с оглед създаването на относителна за Възложителя гаранция, че 
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дейностите от предмета на поръчката ще се извършват от квалифицирани и 
професионално компетентни лица. 

 

С оглед изложеното, установената липса на съответствие на офертата с 
изискванията за пълнота и комплектност, одобрени от Възложителя в Раздел „Друга 
информация“, т. 13 от Обявата по чл. 187, ал. 1 от ЗОП, идентично разписани и в 
Раздел IV, т. 2.2.7., подт. (3) от Указанията за участие в обществената поръчка, 
предпоставя извода на настоящия помощен орган за недоказаност от страна на 
Участника изпълнение на идентично поставеното в Раздел V „Технически и 
професионални способности“, т. 2 от Обявата за събиране на оферти и в Раздел III, т. 
5.2. от Указанията за участие, минимално изискване, а именно: да разполага с 
квалифициран персонал - минимум двама служители, извършващи резервации и 
продажби на самолетни билети, които ще участват в изпълнението на услугите и 
които следва да отговарят на изискванията за образование, езикова квалификация и 
стаж, регламентирани в чл. 7 от Наредба № 16-1399 от 11.10.2013 г. на Министъра на 
икономиката и енергетиката. 

 
5. Не са представени и заверени копия на документи, удостоверяващи притежавана 

IATA квалификация, дори и за единствения, предлаган от Участника експерт, който 
пореден пропуск от страна на Икономическия оператор, предпоставя заключението, 
че е налице неизпълнение и на друго от условията, поставени от Възложителя като 
задължителни за спазване и изпълнение, обективирани в Раздел „Друга информация“, 
т. 14 от Обявата за събиране на оферти, идентично разписано и в Раздел IV, т. 2.2.7., 
подт. (4) от Указанията за участие в обществената поръчка. 

 
6. Следващото, констатирано от Комисията неизпълнение на основно минимално 

изискване, въздигнато от Възложителя като критерий за подбор, се изразява в това, че 
Участникът не е доказал съответствие с условието, обективирано в текста на Раздел 
V „Технически и професионални способности“, т. 3.  от Обявата по чл. 187, ал. 1 от 
ЗОП, аналогично съдържащо се и в т. 5.3. от Раздел III на Указанията за участие, 
който извод на Комисията се основава на факта, че в офертата не е представено 
изискуемото като задължителен елемент от офертата, заверено копие на валиден 
Сертификат за разработена и внедрена от „Еветравел България“ ЕООД система за 
управление на качеството в съответствие със Стандарт ISO 9001:2015 или 
еквивалентен, с обхват на сертификацията, отговарящ на предмета на 
обществената поръчка, а именно: туроператорски, турагентски услуги, включително 
осигуряване на самолетни билети. 

 
Предвид горните констатации и на основание чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, 

Комисията указва на Участника данните, информацията и документите, които 
следва да се представят допълнително, а именно: 

 
1. Съобразявайки доводите на Комисията, обективирани по-горе в т. 1 от 

констативната част на настоящия протокол, едновременно с което, за да бъде доказано от 
негова страна съответствие с минималните изисквания за годност (правоспособност) за 
упражняване на професионална дейност, одобрени от Възложителя по идентичен начин 
както в текстовете на т. 2 – т. 4 от Раздел III на Обявата по чл. 187, ал. 1 от ЗОП, така и в 
условията на Раздел III, т. 3.2. – т. 3.4. от Указанията за участие в обществената поръчка, 
„Еветравел България“ ЕООД трябва да представи в срока по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП 
следните документи: 

1.1. Заверено копие от валиден документ, удостоверяващ членството, или 
акредитацията на Дружеството в IАТА за продажба на самолетни билети (вкл. и 
превод на документа на български език - в оригинал); 
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1.2. Заверено копие от документ (вкл. извлечение или разпечатка от BSP Link), 
удостоверяващ валидна оторизация на Участника за работа в система BSP, или 
еквивалентна система (вкл. и превод на документа на български език - в оригинал),  

1.3. Списък на авиокомпаниите, за които Дружеството има право на продажба 
на самолетни билети – в оигинал; 

1.4. Заверено копие на валиден документ (Сертификат, договор за оторизация, 
Удостоверение и/или др. еквивалентен документ), доказващ правото на 
Икономическия оператор да резервира, издава и продава самолетни билети чрез 
глобална резервационна система (напр. „Амадеус“, „Галилео“, „Уърлдспан“, „Сейбър“ 
или еквивалентна резервационна система). 

 
2. Представяйки допълнително изисканите му по реда и при условията на чл. 97, ал. 5 

от ППЗОП документи, едновременно и с цел доказване на съответствие с минималното 
изискване за икономическо и финансово състояние, поставено в текста на Раздел IV, т. 1. от 
Обявата за събиране на оферти, одобрено със същото съдържание и в Раздел III, т. 4.1. от 
Указанията за участие, Икономическият оператор, в хипотеза че държи да продължи 
участието си в настоящето възлагане, трябва да представи заверено копие от валидна 
застрахователна полица за сключена от него задължителна застраховка 
„Отговорност на туроператора”, или еквивалентен документ, покриващ 
отговорността му на туристически агент. 

 
3.  С цел яснота и доказване по безусловен и недвусмислен начин пълно 

съответствие с минималното изискване, утвърдено като критерий за технически и 
професионални способности в Раздел V, т. 1 от Обявата за събиране на оферти, разписано 
по идентичен начин и в Раздел III, т. 5.1. от Указанията за участие, досежно изпълнените от 
него през последните три години дейности/услуги, съответстващи на изведената от 
Възложителя дефиниция за сходност, с тези, предмет на настоящата обществена поръчка, 
както и за безспорност при доказване на съответствието си с този от критериите за подбор 
за технически и професионални способности, Икономическият оператор следва да 
представи допълнително следните документи, удостоверяващи изпълнени от него минимум 
2 (две) услуги, покриващи въпросното изискване за „сходност“ (услуги по продажба на 
самолетни билети), а именно: 

3.1. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на 
обществената поръчка, изпълнени от Участника през последните три години, съдържащ 
посочване на стойностите, датите и получателите, попълнен по одобрения от 
Възложителя образец №4, 

3.2. Документи, които доказват изпълнението на всяка една от сочените като 
предоставени от Участника услуги, описани в Списъка по предходната точка. 

 

4. Участникът, с цел доказване на съответствие с условията и изискванията, одобрени 
и разписани от Възложителя в Раздел V „Технически и професионални способности“, т. 2 
от Обявата за събиране на оферти, съответно посочени и в Раздел III, т. 5.2. от Указанията 
за участие, следва да представи коректно и обективно вярно попълнен списъка по обр. 
№5, като в съдържанието му, спазвайки указанията, разписани в пояснението, 
наименовано „Доказване“ от Указанията, както и тези, съдържащи се „под черта“ в 
самия образец, трябва да впише следните данни и информация за минимум 2 (две) 
лица, които ще участват в изпълнението на услугите по резервация и продажба на 
самолетните билети, а именно: (1) трите имена на всяко едно от предложените от 
него лица; (2) професионалната квалификация на експертите, съгласно информацията, 
съдържаща се в притежаваната от съответното лице диплома за придобито 
образование – предоставя се информация за: номер и дата на издаване, наименование на 
учебното заведение, издало дипломата; професионалната квалификация на експерта, 
записана в дипломата и образование - вид образование/образователно-квалификационна 
степен и специалност; (3) допълнителна IATA квалификация – описва се притежавания 
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от всяко съответно лице валиден Сертификат, Удостоверение или друг еквивалентен 
документ, с индивидуализиция на: наименованието на документа; номер и дата на 
издаването му; издател на документа и предметен обхват; (4) професионален опит в 
областта на туризма – посочва/т се конкретен/ни период/и в изпълнение на изискуемата 
професионална дейност (от конкретна дата до конкретна дата), заемана длъжност или 
изпълнявани функции, работодател; (5) чужд/и език/ци и нивото му/им на владеене от 
конкретния експерт. 

 
5. С цел коректност и достоверност на предоставяната от него информация, досежно 

IATA квалификацията, притежавана от предлаганите от него експерти, предвидени за 
изпълнението на услугите по резервация и продажба на самолетните билети, едновременно 
с което и изпълнявайки изискванията, утвърдени от Възложителя както в т. 14 на Раздел 
„Друга информация“ от Обявата за събиране на оферти, така и в Раздел IV, т. 2.2.7., подт. 
(4) от Указанията за участие в обществената поръчка, Участникът трябва да приложи 
като част от допълнително представяните от него документи и заверени копия на 
документите, удостоверяващи притежаваната IATA квалификация от вписаните от 
него в обр. №5 експерти. 

 
6. С цел доказване съответствие с одобреното от Възложителя в Раздел V 

„Технически и професионални способности“, т. 3.  от Обявата по чл. 187, ал. 1 от ЗОП, а 
така също и в Раздел III, т. 5.3. от Указанията за участие в процедурата минимално 
изискване за технически и професионални способности, въздигнато като критерий за 
подбор, Комисията, ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата 
на чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, указва на Икономическият оператор да представи и заверено 
копие на притежаван от него валиден Сертификат за внедрена система за управление 
на качеството по стандарт ISO 9001:2015, с обхват на сертификация, отговарящ на 
предмета на обществената поръчка - туроператорски, турагентски услуги, 
включително осигуряване на самолетни билети. 

 
 
2. „ОК ЕЪР СЪРВИСИЗ“ ЕООД - оферта с вх. № РД-09/204 от 05.12.2019г. 
 
В резултат от извършения от нея преглед на представените от 

Икономическия оператор документи за доказване съответствието му с изискванията 
към личното състояние и критериите за подбор в настоящата обществена поръчка, 
Комисията намира за установено следното: 

 
1. В представената от Участника опаковка, съдържаща офертата му за участие в  

провежданата обществена поръчка, не е приложен опис на документите, който пропуск 
по съществото си представлява неизпълнение на едно от поставените от Възложителя 
изисквания, обективирано по идентичен начин както в текста на Раздел „Друга 
информация“, т. 1 от Обявата по чл. 187, ал. 1 от ЗОП, така и в т. 2.1. от Раздел IV 
на Указанията за участие в обществената поръчка. 

 
2. В текста на образец №1 „Представяне на Участника (административни данни)“, 

Икономическият оператор е заличил т. 6, в която, съобразно одобрения от Възложителя 
образец, следва да бъдат вписани релевантни данни за банковата сметка и 
обслужващата банка на Икономическия оператор. 

Предвид обстоятелството, че поставеното от страна на Възложителя изискване за 
вписване на данни за банковата сметка на Участника, е с цел правилната, навременна и 
съобразена с нормативно регламентираните срокове комуникация между субектите в 
обществената поръчка (в случая – Участник и Възложител), досежно дължимите гаранции 
за изпълнение на договора за възлаганите услуги, от една страна, както и с оглед 
правомерното разходване на средствата по поръчката и евентуалното им превеждане като 
дължимо плащане за изпълнението, самоволното заличаване на текст от 
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съдържанието на обсъждания образец, е обстоятелство, предпоставящо наличие на 
основание за прилагане разпоредбата на чл. 107, т. 5 от ЗОП, ако така установеното 
несъответствие не бъде отстранено в срока по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП. 

 
3. След подробен и в детайли направен от нейна страна преглед на приложените в 

офертата документи, Комисията констатира, че липсват (Икономическият оператор не е 
представил) следните документални доказателства, посредством които следва да 
бъде удостоверено съответствието му с минималните изисквания за годност 
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност, ясно и последователно 
изброени както в Раздел „Друга информация“, т. 6 - т. 9 от Обявата по чл. 187, ал. 1 
от ЗОП, така и в Раздел IV, т. 2.2.5., подточки от (1) до (4) като минимално 
задължително съдържание на представяните за участие в обществената поръчка оферти, а 
именно: 

 

3.1.  Заверено копие на притежавано от „ОК Еър Сървисиз“ ЕООД валидно 
Удостоверение за регистрацията му за осъществяване на туроператорска и/или 
туристическа агентска дейност по Закона за туризма, или еквивалентен документ; 

3.2. Заверено копие от документ, удостоверяващ членството на Дружеството, 
или акредитацията му в IАТА за продажба на самолетни билети, валиден към датата 
на подаване на офертата; 

3.3. Заверено копие от удостоверителен документ/извлечение или разпечатка 
от BSP Link, от съдържанието на който документ да е видна притежавана от 
Икономическия оператор валидна към датата на подаване на офертата негова оторизация за 
работа в система BSP, или еквивалентна система.  

Липсва съответно и прилагане на списък на авиокомпаниите, за извършваните от 
които полети, Участникът има право на продажба на самолетни билети. 

3.4. Заверено копие на валиден към датата на подаване на офертата документ 
(Сертификат, договор за оторизация, Удостоверение или др. еквивалентен документ), 
доказващ правото на Икономическия оператор да резервира, издава и продава самолетни 
билети чрез глобална резервационна система, като напр. „Амадеус“, „Галилео“, 
„Уърлдспан“, „Сейбър“ или еквивалентна резервационна система. 

 

Непредставянето на гореизброените документи, както и липсата в офертата 
на каквото и да е позоваване на тях, а също така и липсата на най-малка индиция 
притежава ли Дружеството съответно необходимите за осъществяване на дейност 
като туроператор регистрационни, лицензионни и др. удостоверителни документи, 
предпоставя и обосновава мнението на Комисията, че на този етап, Участникът не е 
доказал съответствие с минималните изисквания за годност (правоспособност) за 
упражняване на професионална дейност, утвърдени от Възложителя като критерии 
за подбор в настоящата обществена поръчка и обективирани в Раздел III, т. 1 - т. 4 
от Обявата по чл. 187, ал. 1 от ЗОП, идентично обективирани и в текстовете на 
Раздел III, т. 3.1. – т. 3.4. от Указанията за участие в обществената поръчка. 

 
4. Участникът не е представил и  заверено копие от валидна застрахователна 

полица за сключена от него задължителна застраховка „Отговорност на 
туроператора”, или еквивалентен документ, покриващ отговорността му на 
туроператор/туристически агент за причинени вреди вследствие на неразплащане със свои 
контрагенти, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност, какъвто документ 
е изискан от Възложителя за доказване на поставения от него критерий за подбор, касаещ 
икономическото и финансово състояние на Участниците. 

 

Така установеният от Комисията пропуск в офертата на „ОК Еър Сървисиз“ 
ЕООД по същество представлява неизпълнение от негова страна на одобреното за 
целите на настоящето възлагане минимално изискване за икономическо и финансово 
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състояние, оповестено и известно на Участниците, бидейки разписано с напълно 
идентично съдържание, както в Раздел IV. „Икономическо и финансово състояние“, 
т. 1. от Обявата по чл. 187, ал. 1 от ЗОП, така и в Раздел III, т. 4.1. от Указанията за 
участие, водещо до несъответствие на офертата му и с този критерий за подбор. 

 
5. Следващият, липсващ в офертата документ, е изискуемият за доказване на част 

от техническите и професионални способности на Участника списък на услугите, 
изпълнени от него през последните три години, считано от датата на подаване на 
офертата, които услуги следва да са идентични или сходни с предмета на 
провежданата обществена поръчка. 

Съвсем логично, липсва прилагане и на документални доказателства, 
посредством които да се удостовери по несъмнен и безспорен начин, че Дружеството 
действително е изпълнявало услуги (които за доказване съответствие с минималното 
изискване в настоящата поръчка, трябва да са минимум две), сходни или идентични с 
възлаганите понастоящем.  

Непредставянето на образец №4 и изискуемите като негови приложения 
доказателствени документи, Комисията счита, че представлява неизпълнение от 
страна на Икономическия оператор на изискването за минимално необходимо 
съдържание, пълнота и комплектност на офертата, поставено от Възложителя по 
идентичен начин в текстовете на Раздел „Друга информация“, т. 11 от Обявата по 
чл. 187, ал. 1 от ЗОП и в т. 2.2.7, подт. (2) на Част IV от Указанията за участие в 
обществената поръчка. 

Едновременно, липсата на конкретно идентифицирани като изпълнени от него 
сходни или идентични дуйности/услуги (в съответствие с изведената от Възложителя 
дефиниция, определяща „търсената“ сходност), води до обоснованото заключение, че 
Участникът не е доказал наличие на съответствие с минималното изискване, 
въведено от Възложителя като критерий за подбор в Раздел V. „Технически и 
професионални способности“, т. 1 от Обявата за събиране на оферти, разписано по 
идентичен начин и в Раздел III, т. 5.1. от Указанията за участие в обществената 
поръчка, а именно: през предходните 3 (три) години, считано от датата на подаване на 
офертата да е изпълнил минимум 2 (две) услуги по продажба на самолетни билети.  

 

6. Идентична на предходната е и следващата констатация на Комисията, досежно 
липсата на представен като част от офертата на „ОК Еър Сървисиз“ ЕООД списък 
на служителите, които Икономическият оператор е определил да отговарят за 
извършването на услугите по издаване и резервиране на самолетните билети, 
непосредствено заети в изпълнението на поръчката), който списък, Участникът е 
следвало да представи под формата на попълнен одобрения от Възложителя образец 
№5. 

Идентичен съответно е и крайния извод на Комисията досежно липсата на 
доказано съответствие от страна на Икономическия оператор с изискванията за 
пълнота и комплектност, одобрени от Възложителя в Раздел „Друга информация“, т. 
13 от Обявата по чл. 187, ал. 1 от ЗОП, идентично разписани и в Раздел IV, т. 2.2.7., 
подт. (3) от Указанията за участие в обществената поръчка.  

Допуснатият от Икономическия оператор „пропуск“ и непредставянето на 
попълнен обр. №5, предпоставя извода на настоящия помощен орган за недоказаност 
от страна на Участника изпълнение на идентично поставеното в Раздел V 
„Технически и професионални способности“, т. 2 от Обявата за събиране на оферти и 
в Раздел III, т. 5.2. от Указанията за участие минимално изискване, а именно: да 
разполага с квалифициран персонал - минимум двама служители, извършващи 
резервации и продажби на самолетни билети, които ще участват в изпълнението на 
услугите и които следва да отговарят на изискванията за образование, езикова 
квалификация и стаж, регламентирани в чл. 7 от Наредба № 16-1399 от 11.10.2013 г. 
на Министъра на икономиката и енергетиката. 
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7. Не са представени и заверени копия на документи, удостоверяващи притежавана 
IATA квалификация на експертите, които се предвижда да извършват резервациите и 
продажбата на самолетните билети, който пореден пропуск от страна на 
Икономическия оператор, предпоставя заключението, че е налице неизпълнение и на 
друго от условията, поставени от Възложителя като задължителни за спазване и 
изпълнение, обективирани в Раздел „Друга информация“, т. 14 от Обявата за събиране 
на оферти, идентично разписано и в Раздел IV, т. 2.2.7., подт. (4) от Указанията за 
участие в обществената поръчка. 

 
8. Следващото, констатирано от Комисията неизпълнение на основно минимално 

изискване, въздигнато от Възложителя като критерий за подбор, се изразява в това, че 
Участникът не е доказал съответствие с условието, обективирано в текста на Раздел 
V „Технически и професионални способности“, т. 3.  от Обявата по чл. 187, ал. 1 от 
ЗОП, аналогично съдържащо се и в т. 5.3. от Раздел III на Указанията за участие, 
който извод на Комисията се основава на факта, че в офертата не е представено 
изискуемото като задължителен елемент от офертата, заверено копие на валиден 
Сертификат за разработена и внедрена от Дружеството система за управление на 
качеството в съответствие със Стандарт ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват 
на сертификацията, отговарящ на предмета на обществената поръчка, а именно: 
туроператорски, турагентски услуги, включително осигуряване на самолетни билети. 

 
Предвид горните констатации и на основание чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, 

Комисията указва на Участника данните, информацията и документите, които 
следва да се представят допълнително, а именно: 

 
1. С цел коректно и точно съблюдаване на изискването, поставено от Възложителя в 

Раздел „Друга информация“, т. 1 от Обявата за събииране на оферти, идентично разписано 
и в т. 2.1. от Раздел IV на Указанията за участие в обществената поръчка, едновременно и за 
да бъде избегната санкционната последица, следваща от нормата на чл. 107, т. 5, предл. 
първо от ЗОП, Участникът следва да представи опис на документите, съдържащи се в 
офертата му (в оригинал), изготвен в свободен текст. В съдържанието му, всички 
представени документи, съставляващи в съвкупността си депозираната от него оферта,  
следва да се опишат последователно, с отделен пореден номер. Описът трябва да бъде 
подписан от лице, което може самостоятелно да представлява Участника (вкл. и по 
пълномощие).  

 
2. Отчитайки обстоятелството, изтъкнато в обоснованите по-горе от Комисията 

заключения, че изискуемите данни, подлежащи на вписване в одобрения като част от 
документацията за обществената поръчка обр. №1, са елемент от същия и необходимостта 
от реалност на информацията, отразена в тях, е продиктувана с цел правилната бъдеща 
комуникация между Възложителя и Участника, досежно евентуалните плащания по 
договора за възлагане на изпълнението, Икономическият оператор трябва да представи 
коректно и изцяло попълнен образец №1 „Представяне на Участника 
(административни данни)“, като в т. 6 впише всички изискуеми и релевантни данни 
за банковата си сметка и обслужващата го банка. 

 

3. Съобразявайки доводите на Комисията, обективирани по-горе в т. 3 от 
констативната част на настоящия протокол, едновременно с което, за да бъде доказано от 
негова страна съответствие с минималните изисквания за годност (правоспособност) за 
упражняване на професионална дейност, одобрени от Възложителя по идентичен начин 
както в текстовете на т. 1 – т. 4 от Раздел III на Обявата по чл. 187, ал. 1 от ЗОП, така и в 
условията на Раздел III, т. 3.1. – т. 3.4. от Указанията за участие в обществената поръчка, 
„ОК Еър Сървисиз“ ЕООД трябва да представи в срока по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП 
следните документи: 
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3.1. Заверено копие на притежавано от негоа валидно Удостоверение за 
регистрация за осъществяване на туроператорска и/или туристическа агентска 
дейност по Закона за туризма, или еквивалентен документ.  

3.2. Заверено копие от валиден документ, удостоверяващ членството, или 
акредитацията на Дружеството в IАТА за продажба на самолетни билети (вкл. и 
превод на документа на български език - в оригинал); 

3.3. Заверено копие от документ (вкл. извлечение или разпечатка от BSP Link), 
удостоверяващ валидна оторизация на Участника за работа в система BSP, или 
еквивалентна система (вкл. и превод на документа на български език - в оригинал),  

3.4. Списък на авиокомпаниите, за които Дружеството има право на продажба 
на самолетни билети – в оигинал; 

3.5. Заверено копие на валиден документ (Сертификат, договор за оторизация, 
Удостоверение и/или др. еквивалентен документ), доказващ правото на 
Икономическия оператор да резервира, издава и продава самолетни билети чрез 
глобална резервационна система (напр. „Амадеус“, „Галилео“, „Уърлдспан“, „Сейбър“ 
или еквивалентна резервационна система). 

 
4. Представяйки допълнително изисканите му по реда и при условията на чл. 97, ал. 

5 от ППЗОП документи, едновременно и с цел доказване на съответствие с минималното 
изискване за икономическо и финансово състояние, поставено в текста на Раздел IV, т. 1. от 
Обявата за събиране на оферти, одобрено със същото съдържание и в Раздел III, т. 4.1. от 
Указанията за участие, Икономическият оператор, в хипотеза че държи да продължи 
участието си в настоящето възлагане, трябва да представи заверено копие от валидна 
застрахователна полица за сключена от него задължителна застраховка 
„Отговорност на туроператора”, или еквивалентен документ, покриващ 
отговорността му на туроператор/туристически агент за причинени вреди 
вследствие на неразплащане със свои контрагенти, включително при 
неплатежоспособност и несъстоятелност. 

 
5.  С цел яснота и доказване по безусловен и недвусмислен начин пълно 

съответствие с минималното изискване, утвърдено като критерий за технически и 
професионални способности в Раздел V, т. 1 от Обявата за събиране на оферти, разписано 
по идентичен начин и в Раздел III, т. 5.1. от Указанията за участие, досежно изпълнените от 
него през последните три години дейности/услуги, съответстващи на изведената от 
Възложителя дефиниция за сходност, с тези, предмет на настоящата обществена поръчка, 
както и за безспорност при доказване на съответствието си с този от критериите за подбор 
за технически и професионални способности, Икономическият оператор следва да 
представи допълнително следните документи, удостоверяващи изпълнени от него минимум 
2 (две) услуги, покриващи въпросното изискване за „сходност“ (услуги по продажба на 
самолетни билети), а именно: 

5.1. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на 
обществената поръчка, изпълнени от Участника през последните три години, съдържащ 
посочване на стойностите, датите и получателите, попълнен по одобрения от Възложителя 
образец №4, 

5.2. Документи, които доказват изпълнението на всяка една от сочените като 
предоставени от Участника услуги, описани в Списъка по предходната точка. 

6. Участникът, с цел доказване на съответствие с условията и изискванията, 
одобрени и разписани от Възложителя в Раздел V „Технически и професионални 
способности“, т. 2 от Обявата за събиране на оферти, съответно посочени и в Раздел III, т. 
5.2. от Указанията за участие, следва да представи коректно и обективно вярно 
попълнен списъка по обр. №5, като в съдържанието му, спазвайки указанията, 
разписани в пояснението, наименовано „Доказване“ от Указанията, както и тези, 
съдържащи се „под черта“ в самия образец, трябва да впише следните данни и 
информация за минимум 2 (две) лица, които ще участват в изпълнението на услугите 
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по резервация и продажба на самолетните билети, а именно: (1) трите имена на всяко 
едно от предложените от него лица; (2) професионална квалификация на експертите, 
съгласно информацията, съдържаща се в притежаваната от съответното лице диплома 
за придобито образование – предоставя се информация за: номер и дата на издаване, 
наименование на учебното заведение, издало дипломата; професионалната квалификация 
на експерта, записана в дипломата и образование - вид образование/образователно-
квалификационна степен и специалност; (3) допълнителна IATA квалификация – описва 
се притежавания от всяко съответно лице валиден Сертификат, Удостоверение или друг 
еквивалентен документ, с индивидуализиция на: наименованието на документа; номер и 
дата на издаването му; издател на документа и предметен обхват; (4) професионален 
опит в областта на туризма – посочва/т се конкретен/ни период/и в изпълнение на 
изискуемата професионална дейност (от конкретна дата до конкретна дата), заемана 
длъжност или изпълнявани функции, работодател; (5) чужд/и език/ци и нивото му/им на 
владеене от конкретния експерт. 

 
7. С цел коректност и достоверност на предоставяната от него информация, досежно 

IATA квалификацията, притежавана от предлаганите от него експерти, предвидени за 
изпълнението на услугите по резервация и продажба на самолетните билети, едновременно 
с което и изпълнявайки изискванията, утвърдени от Възложителя както в т. 14 на Раздел 
„Друга информация“ от Обявата за събиране на оферти, така и в Раздел IV, т. 2.2.7., подт. 
(4) от Указанията за участие в обществената поръчка, Участникът трябва да приложи 
като част от допълнително представяните от него документи и заверени копия на 
документите, удостоверяващи притежаваната IATA квалификация от вписаните от 
него в обр. №5 експерти. 

 
8. С цел доказване съответствие с одобреното от Възложителя в Раздел V 

„Технически и професионални способности“, т. 3.  от Обявата по чл. 187, ал. 1 от ЗОП, а 
така също и в Раздел III, т. 5.3. от Указанията за участие в процедурата минимално 
изискване за технически и професионални способности, въздигнато като критерий за 
подбор, Комисията, ползвайки се от правната възможност, предоставяна ѝ с разпоредбата 
на чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, указва на Икономическият оператор да представи и заверено 
копие на притежаван от него валиден Сертификат за внедрена система за управление 
на качеството по стандарт ISO 9001:2015, с обхват на сертификация, отговарящ на 
предмета на обществената поръчка - туроператорски, турагентски услуги, 
включително осигуряване на самолетни билети. 

 
 

3. „КЛИО ТРАВЕЛ“ ООД - оферта с вх. № РД-09/205/06.12.2019 г. 
 
В резултат от направените от нея констатации за пълнотата на представените 

документи в офертата, едновременно с което, ръководейки се от изискванията, разписани и 
утвърдени от Възложителя в Обява за събиране на оферти № УС-03-14/25.11.2019 г., 
публикувана на основание и при условията на чл. 187, ал. 1 и сл. от ЗОП, информацията за 
която е оповестена в Регистъра на обществените поръчки, поддържан от АОП с Реф. № (ID) 
9094762 от 25.11.2019 г., които изисквания са относими към комплектността и пълнотата на 
самото съдържание на офертата, в частта ѝ, съдържаща документите, доказващи както 
съответствието с поставените от Възложителя условия към личното състояние, така и 
покриването от страна на Участника на минималните изисквания, одобрени с отделните 
критерии за подбор, Комисията утанови, че в представената от „КЛИО ТРАВЕЛ“ 
ООД оферта за изпълнение на дейностите от обхвата на възлагане, няма липсващи 
документи.  

Едновременно, въз основа на подробния експертен анализ, извършен от 
настоящия помощен орган по отношение на данните и информацията, обективирани 
в представените в офертата документи за допустимост, беше установено, че в 
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съдържанието им няма непълноти, липси и/или несъответствия с утвърдените от 
Възложителя минимални изисквания, съобразно одобрените критерии за подбор, или 
други негови изисквания за участие в провежданата обществена поръчка. 

 
 
4. „АТЛАС ТРАВЕЛС“ ЕООД - оферта с вх. № РД-09/206/06.12.2019 г. 
 

В резултат от направените от нея констатации за пълнотата на представените 
документи в офертата, едновременно с което, ръководейки се от изискванията, разписани и 
утвърдени от Възложителя в Обява за събиране на оферти № УС-03-14/25.11.2019 г., 
публикувана на основание и при условията на чл. 187, ал. 1 и сл. от ЗОП, информацията за 
която е оповестена в Регистъра на обществените поръчки, поддържан от АОП с Реф. № (ID) 
9094762 от 25.11.2019 г., които изисквания са относими към комплектността и пълнотата на 
самото съдържание на офертата, в частта ѝ, съдържаща документите, доказващи както 
съответствието с поставените от Възложителя условия към личното състояние, така и 
покриването от страна на Участника на минималните изисквания, одобрени с отделните 
критерии за подбор, Комисията утанови, че в представената от „АТЛАС ТРАВЕЛС“ 
ЕООД оферта за изпълнение на дейностите от обхвата на възлагане, няма липсващи 
документи.  

Едновременно, въз основа на подробния експертен анализ, извършен от 
настоящия помощен орган по отношение на данните и информацията, обективирани 
в представените в офертата документи за допустимост, беше установено, че в 
съдържанието им няма непълноти, липси и/или несъответствия с утвърдените от 
Възложителя минимални изисквания, съобразно одобрените критерии за подбор, или 
други негови изисквания за участие в провежданата обществена поръчка. 

 
На основание чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, Комисията изисква в срок от 3 (три) работни 

дни, считано от датата на получаване на настоящия Протокол, всеки от Участниците, по 
отношение офертата на който Комисията констатира липса, непълнота или несъответствие 
на информацията, включително несъответствия с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, да представи изисканите му документи като съобрази и отрази 
индивидуализираните по-горе по отношение на него конкретни забележки и указания на 
настоящия помощен орган. 

Изисканите документи следва да бъдат представени с придружително писмо в 
Деловодството на Софийска опера и балет, на адрес: гр. София, бул. „Дондуков“ №30, във 
вид, съгласно изискванията на Документацията за участие. 

Участниците могат да изпратят документите и чрез препоръчано писмо или 
куриерска служба, като разходите са за тяхна сметка и като съобразят крайния срок за 
постъпване на документите при Възложителя.  

 

КОМИСИЯ: 

 
Председател:  Галина Йосифова …………………….......... 

       (п)*  

Членове:       
1. Владимир Горчаков .............................................. 

        (п)* 
       

2. Мария Недялкова ..................................................... 
        (п)*  
       
 
* Подписите в настоящия Протокол са заличени на основание Общия регламент за защита на личните 

данни. 


