
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министерство на енергетиката 

Главен секретар 

Р Е Ш Е Н И Е 

На основание чл. 106, ал. 6, чл. 107, т. 2, б. „а", чл. 82, ал. 4, т. 5 от Закона за 

обществените поръчки, във връзка с проведен вътрешен конкурентен избор по чл. 82, 

ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чл. 19, ал. 7 от Рамково споразумение № 

СПОР-12/05.06.2017 r. с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по 

въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина", 

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

дестинации" за нуждите на Министерството на енергетиката, проведен електронно в 

Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП), под номер 0377, 

изпратена покана за участие до потенциалните изпълнители с изх. № Е-26-00-

83/25.08.2017 г. и като се запознах и взех предвид протокола и утвърдения от мен 

доклад от 19.10.2017 г. на Комисията, назначена с моя Заповед № Е-РД-16-

721/12.09.2017 г. и всички документи, събрани в хода на вътрешния конкурентен избор 

и в изпълнение на Заповед № Е-РД-16-405/11.05.2017 г. на министъра на енергетиката 

Р Е Ш И Х : 

I. На основание чл. 107, т. 2, б. „а" от ЗОП отстранявам от участие във вътрешния 

конкурентен избор „Аеротур ММ" ООД, тъй като представената оферта от участника не 

отговаря на изискванията на възложителя, посочени в поканата за участие. 

Мотиви: В т. 8.2 от поканата за участие, възложителят изрично е посочил, че при 

подаване на офертата участниците в процедурата не попълват в ЕЕДОП единствено Част 

I „Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия 

орган или възложителя", Част IV „Критерий за подбор" и Част V „Намаляване на броя на 

квалифицираните кандидати". Комисията е констатирала, че участникът е представил 

ЕЕДОП, в който в част II „Информация за икономическия оператор", буква А 

„Информация за икономическия оператор", в графа „Обособени позиции", по отношение 

на въпроса „Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които 

икономическият оператор желае да направи оферта:", участникът не е посочил 

обособената позиция за която е представил оферта и в част VI „Заключителни 

положения", участникът не е попълнил последния абзац, по отношение на даване на 
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съгласие възлагащия орган да получи достъп до документите, подкрепящи 

информацията, която е предоставена в настоящия ЕЕДОП за целите на поръчката. На 

основание чл. 54, ал. 8 и 9 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки, чрез бутона „Искане за разяснение" в СЕВОП, комисията е изискала от 

участникът „Аеротур ММ" ООД да отстрани констатираните от комисията пропуски, в срок 

до 5 работни дни от уведомяването. След изтичане на законоустановения срок комисията 

е констатирала, че участникът в процедурата „Аеротур ММ" ООД не е представил 

допълнително изискания от комисията нов ЕЕДОП. 

II. Обявявам класирането на участниците, представили оферти за участие във 

вътрешен конкурентен избор съгласно обявения критерий за възлагане „най-ниска цена", 

както следва: 

Първо място - "България Ер - Посока" ДЗЗД, с предложена обща цена в 

размер на 659,27 лв. без ДДС. 

Второ място - „Атлас Травелс" ЕООД, с предложена обща цена в размер на 

688,94 лв. без ДДС. 

Трето място - "Елит Травел Интернешънъл" ООД, с предложена обща цена в 

размер на 696,27 лв. без ДДС. 

Четвърто място - ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ МТБ, с предложена обща цена в размер 

на 707,70 лв. без ДДС. 

Пето място - „Меркурий- 97" ЕООД, с предложена обща цена в размер на 

835,09 лв. без ДДС. 

III. Определям "България Ер - Посока" ДЗЗД, с предложена обща цена в 

размер на 659,27 лв. без ДДС за изпълнител на обществената поръчка. 

IV. Определеният изпълнител да бъде поканен за сключване на договор за 

изпълнение на обществената поръчка след изтичане на срока по чл. 112, ал. 6 от ЗОП. 

V. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, в тридневен срок от издаване на настоящото 

решение, същото да се изпрати на участниците чрез СЕВОП и да се публикува в профила 

на купувача заедно с протокола и доклада на Комисията, при спазване на разпоредбата 

на чл. 24, ал. 1, т. 2 и 5 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки. 

VI. На основание чл. 6, ал. 1, т. 7, буква „а" и т. 9 от Постановление № 385 на 

Министерския съвет от 30.12.2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за 

нуждите на органите на изпълнителната власт (обн., ДВ, бр. 2 от 8.01.2016 г), да се 

изпрати информация до Централния орган за покупки за сключения договор, а до 

Агенцията по обществени поръчки - обявление за възложена поръчка, в срока по чл. 26, 

ал. 1, т. 1 от ЗОП. 

VII. На основание чл. 8, ал. 4 от Постановление № 385 на Министерския съвет от 

30.12.2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на 
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изпълнителната власт, да се осигури наличието на сключения договор в СЕВОП, както и 

на всички документи по проведения вътрешен конкурентен избор. 

VIII. Организирането на изпълнението на т. IV - VII от решението възлагам на 

началника на отдел „Правно осигуряване на финансово-стопанската дейност", дирекция 

„Правно-нормативна дейност, административно обслужване и човешки ресурси". 

IX. Контрола по изпълнение на настоящето решение възлагам на директорите на 

дирекции „Финанси и управление на собствеността, информационно и комуникационно 

обслужване" и „Правно-нормативна дейност, административно обслужване и човешки 

ресурси". 

Електронната преписка в Профила на купувача на Министерството на енергетиката 

е на интернет адрес: https://www.me.aovernment.bg/ba/competitions/osiauryavane-na-

samoletni-bileti-za-poleti-do-razlichni-destinadi-1158-c362-l.html?p=e30= 

Настоящето решение да се доведе до знанието на директорите на дирекции 

„Финанси, управление на собствеността, информационно и комуникационно обслужване", 

„Правно-нормативна дейност, административно обслужване и човешки ресурси" и на 

лицето по т. VIII за сведение и изпълнение. 

Решението подлежи на обжалване по отношение на неговата законосъобразност в 

10-дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията. 
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чл. 2 от ЗЗЛД
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