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Проект  „По-добро бъдеще чрез включващо образование”, BG05M2OP001-3.002-0089, 
финансиран от Оперативна програма „ Наука и образование за интелигентен растеж“, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни 

фондове. 

 
П Р О Т О К О Л № 2 

 
от 23.05.2017 год. 

 
От дейността на комисия, назначена на основание чл. 103 от ЗОП със Заповед № ОП-

22/23.05.2017 г., на Кмета на Община Смолян за провеждане на преговори за определяне на 
клаузите на договора за обществена поръчка с точно определени лица съгласно получените 
оферти в процедура на пряко договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 13 от ЗОП, с предмет 
„Организиране и провеждане на съвместно-познавателни дейности“ по проект „По-добро 
бъдеще чрез включващо образование“   която обществена поръчка е открита с решение на 
възложителя № 4 от 12.05.2017 г., вписано в Регистъра на обществените поръчки при 
Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2017-0003 и 
публикувано заедно с одобрената с него покана и приложения към нея на интернет сайта на 
възложителя – профил на купувача: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1986  
 
Състав на комисията: 
 
 Председател:  
 
 Момчил Николов – секретар на Община Смолян 

 
Членове:  
 

 Милена Хаджиева – старши юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян – 
правоспособен юрист, магистър. 

 
Валентина Василева – директор на дирекция „ОДЗ“ в община Смолян. 
 
Илиана Кавалова – главен експерт в дирекция „ФСДиБ“ в община Смолян. 
 
Румяна Караманолова – главен експерт в дирекция „ОДЗ“ в община Смолян.  

 

Резултати от работата на комисията:  
  
Въз основа на проведения жребии и при спазване на принципа за 

равнопоставеност председателя на комисията разбърка и изтегли в присъствието на 
участниците три листа с имената на участниците подали оферта в процедурата и беше 
определена последователността за провеждане на преговорите и комисията пристъпи 
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към провеждане на преговори с всеки от участниците поотделно, като се придържаше 
точно към първоначално определените условия и изисквания за изпълнение на 
поръчката съгласно Решение № 4/12.05.2017 г. на Кмета на община Смолян за откриване 
на процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет 
„Организиране и провеждане на съвместно-познавателни дейности“ по проект „По-
добро бъдеще чрез включващо образование“.  

 
В настоящия протокол се отразяват резултатите от провеждането на 

преговори с участника „ЧИ ТРАВЕЛ“  ЕООД, представляван от Веска Костова 
Байкушева в качеството й на управител. 

 
 Комисията разгледа офертата на участника, установи следното съдържание на 
офертата: 
 
  1. Опис на представените документи по образец; 

  

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в 
съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя по образец; 

 

3. Декларация за съгласие с клаузите на предложения проект на договор по 
образец; 

4. Декларация за срока на валидност на офертата по образец; 

 

5. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 
труд по образец. 

 

6. Предложение за изпълнение на поръчката по образец;  

 7. Ценово предложение по образец; 

Комисията извърши проверка на съдържанието на документите съдържащи се в 
офертата и установи, че офертата е със съдържание съгласно изискванията на поканата 
за участие в процедурата.  
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В присъствието на участника комисията провери ценовото му предложение и 
установи, че участника е предложил цена за изпълнение на поръчката, както следва: 

Цена за цялостно изпълнение на поръчката: 92644.00 лева без ДДС /деветдесет и 
две хиляди шестстотин четиридесет и четири/ лева без ДДС 
Комплексна услуга „транспорт, застраховка, такси, храна за участниците в 8 екскурзии“ 
303 деца +31 учители от двете училища /единична цена за един участник 41,50 
/четиридесет и един лева и петдесет ст./  лв. без ДДС на екскурзия. 

- 334 участника – единична цена за 1 участник до 4 различни природни или 
исторически забележителности 166,00 /сто и шестдесет и шест/ лв. без ДДС = 
55444.00 (петдесет и пет хиляди четиристотин четиридесет и четири) лв. 
без ДДС. 

Комплексна услуга лятно училище или зелена ваканция 1 брой само за СУ – Смолян. 
- 300 участника – единична цена 124.00 лв./сто двадесет и четири/ лв. без ДДС 

= 37200.00 /тридесет и седем хиляди и двеста/лв. без ДДС 
 

Участникът е приел съгласно предоставената от него декларация всички останали 
клаузи на договора за обществена поръчка. 

Председателят на комисията попита представляващия участника потвърждава ли 
предложението си за изпълнение на поръката. Участника отговори, че потвърждава 
предложението си за изпълнение на поръчката.  

 
Председателят на комисията попита представляващия участника дали ще намали 

предложената от него цена за изпълнение на поръчката. 
 
Участника отговори, че потвърждава предложената си цена за изпълнение на 

поръката, както следва:  

Цена за цялостно изпълнение на поръчката: 92644.00 лева без ДДС /деветдесет и 
две хиляди шестстотин четиридесет и четири/ лева без ДДС 
Комплексна услуга „транспорт, застраховка, такси, храна за участниците в 8 екскурзии“ 
303 деца +31 учители от двете училища /единична цена за един участник 41,50 
/четиридесет и един лева и петдесет ст./  лв. без ДДС на екскурзия. 

- 334 участника – единична цена за 1 участник до 4 различни природни или 
исторически забележителности 166,00 /сто и шестдесет и шест/ лв. без ДДС = 
55444.00 (петдесет и пет хиляди четиристотин четиридесет и четири) лв. 
без ДДС. 
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Комплексна услуга лятно училище или зелена ваканция 1 брой само за СУ – Смолян. 
- 300 участника – единична цена 124.00 лв./сто двадесет и четири/ лв. без ДДС 

= 37200.00 /тридесет и седем хиляди и двеста/лв. без ДДС 
 
С настоящото комисията приключи договарянето. Резултатите от преговорите се 

отразиха в настоящия протокол и същия се подписа от членовете на комисията и от 
участника. 

 
 
        положен подпис                      положен подпис 
Председател : ……………………..                             За участника: …………………                                   

/ Момчил Николов/                / Веска Костова Байкушева / 
 

         положен подпис    
Членове :  1. ……………………… 

     /Милена Хаджиева/                                                                    
       

     положен подпис 
2. ………………………                                                                           
 / Валентина Василева/ 
 
 положен подпис 
3. ………………………                                                                           
/ Илиана Кавалова/ 
 

положен подпис 
4. ………………………                       
/Румяна Караманолова/ 

 
 
 
 
Налице са положени подписи, които са заличени  на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с 
чл.2 и 23 от ЗЗЛД 
 


