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ПРОТОКОЛ № 2 
 

от работата на комисия, определена със заповед от 29.01.2019 г. на председателя на 
Българска федерация по ски за избор на изпълнител на обществена поръчка за услуга с 
предмет: „Транспорт на деца от населеното място до ски зоната и обратно по проект „Научи 
се да караш ски“, сезон 2018-2019“ 
Обособена позиция № 1 - ски зона Банско 
Обособена позиция № 2 - ски зона Пампорово 
Обособена позиция № 3 - ски зона Витоша 
Обособена позиция № 4 - ски зона Боровец 
Обособена позиция № 5 - ски зона Парк Родопи 
Обособена позиция № 6 - ски зона Беклемето 
Обособена позиция № 7 – ски зона Осогово 
Обособена позиция № 8 – ски зона Беклемето – ски бягане 

 
I заседание: 

Днес, 29.01.2019 г. комисия, определена със заповед от 29.01.2019 г. на председателя 
на Българска федерация по ски се събра на заседание от 11:00 часа в заседателната 
зала на адрес: гр. София, бул. България 81В, за да разгледа допуснатите технически 
предложения на постъпилите оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка 
за услуга с предмет: „Транспорт на деца от населеното място до ски зоната и обратно 
по проект от работата на комисия, определена със заповед на 29.01.2019 г. на 
председателя на Българска федерация по ски за избор на изпълнител на обществена 
поръчка за услуга с предмет: „Транспорт на деца от населеното място до ски зоната и 
обратно по проект „Научи се да караш ски“, сезон 2018-2019“ 

Обособена позиция № 1 - ски зона Банско 
Обособена позиция № 2 - ски зона Пампорово 
Обособена позиция № 3 - ски зона Витоша 
Обособена позиция № 4 - ски зона Боровец 
Обособена позиция № 5 - ски зона Парк Родопи 
Обособена позиция № 6 - ски зона Беклемето 
Обособена позиция № 7 – ски зона Осогово 
Обособена позиция № 8 – ски зона Беклемето – ски бягане 

 
 в състав: 
1. Венета Димитрова – председател 
2. Цветан Атанасов - юрист 
3. Димитринка Антова - експерт 
4. Дияна Тодорова–Станчева – експерт 
5. Снежана Тодорова - експерт 

 
Комисията констатира, че техническите предложения на „Калея” ООД по отделните 
обособени позиции отговарят на изискванията на възложителя и ЗОП. В тях участникът 
предлага следните основни и резервни ППС за изпълнение на поръчката: 
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Обособена позиция № 1 - ски зона Банско: 
№ Описание на ППС 

(Вид/Марка/Модел) 
Регистрационен 
номер на ППС 

Година на производство/ 
екологични качества 

Брой места 
в ППС 

Основни ППС: 

1. Автобус Скания, Туринг CB 5504 ВК 2016/ EURO 6 49+1 

Резервни ППС: 

1. Автобус Мерцедес, Туризмо СА 7978 ХВ 2014/ EURO 5В 51+1 

 
Участникът получава съответно следните точки по показатели Т1, Т2 и Т3: 

T1 – Възрастов състав на автобусите – основните и резервни автобуси са от 5 до 7 г. – 7 т. 
T2 – Екологични качества на автобусите – най-ниското ниво на екологично съответствие е 
EURO 5 – 8 т. 
T3 – Наличие на сервиз и база за поддържане и ремонт – приложена е декларация – 10 т. 
 
Обособена позиция № 2 - ски зона Пампорово 
№ Описание на ППС 

(Вид/Марка/Модел) 
Регистрационен 
номер на ППС 

Година на производство/ 
екологични качества 

Брой места 
в ППС 

Основни ППС: 

1. Автобус Темса, МД9 CВ 7173 АА 2014 / EURO 6 40+1 

Резервни ППС: 

1. Автобус Мерцедес, Туризмо CА 1442 МК 2007 / EURO 4 51+1 

 
Участникът получава съответно следните точки по показатели Т1, Т2 и Т3: 

T1 – Възрастов състав на автобусите – основните и резервни автобуси са над 7 г. – 4 т. 
T2 – Екологични качества на автобусите – най-ниското ниво на екологично съответствие е 
EURO 4 – 4 т. 
T3 – Наличие на сервиз и база за поддържане и ремонт – приложена е декларация – 10 т. 
 
Обособена позиция № 3 - ски зона Витоша: 
№ Описание на ППС 

(Вид/Марка/Модел) 
Регистрационен 
номер на ППС 

Година на производство/ 
екологични качества 

Брой места в 
ППС 

Основни ППС: 

1. Автобус Скания, Туринг CB 8802 ММ 2018 / EURO 6С 50+1 

2. Автобус Скания, Туринг CB 8137 МК 2018 / EURO 6С 50+1 

Резервни ППС: 

1. Автобус Мерцедес, Туризмо  СА 1716 ТН 2013/ EURO 5 51+1 
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Участникът получава съответно следните точки по показатели Т1, Т2 и Т3: 
T1 – Възрастов състав на автобусите – основните и резервни автобуси са от 5 до 7 г. – 7 т. 
T2 – Екологични качества на автобусите – най-ниското ниво на екологично съответствие е 
EURO 5 – 8 т. 
T3 – Наличие на сервиз и база за поддържане и ремонт – приложена е декларация – 10 т. 
 
Обособена позиция № 4 - ски зона Боровец: 
№ Описание на ППС 

(Вид/Марка/Модел) 
Регистрационен 
номер на ППС 

Година на производство/ 
екологични качества 

Брой места 
в ППС 

Основни ППС: 

1. Автобус Скания, Туринг CВ 9922 КК 2017 / EURO 6С 50+1 

Резервни ППС: 

1. Автобус Мерцедес, Туризмо  СА 2151 КР 2007/ EURO 4 51+1 

 
Участникът получава съответно следните точки по показатели Т1, Т2 и Т3: 

T1 – Възрастов състав на автобусите – основните и резервни автобуси са над 7 г. – 4 т. 
T2 – екологични качества на автобусите – най-ниското ниво на екологично съответствие е 
EURO 4 – 4 т. 
T3 – наличие на сервиз и база за поддържане и ремонт – приложена е декларация – 10 т. 
 
 
            С това работата на този етап на комисията приключи и председателят насрочи 
следващото открито заседание за отваряне на ценовата оферта на допуснатия участник в 
процедурата на 01.02.2019 г. в 9 :30 часа на адрес: гр. София, бул. България 81В. 
 
 
 
КОМИСИЯ: 
 
 

1. Венета Димитрова – председател    П.П. 
 

2. Цветан Атанасов – юрист     П.П. 
 
3. Димитринка Антова - експерт    П.П. 

 
4. Дияна Тодорова–Станчева – експерт                                    П.П. 

 
5. Снежана Тодорова – експерт               П.П. 
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