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П Р О Т О К О Л     

 

от заседанието на комисията, назначена със Заповед № РД-02-28-32/20.03.2015 г. на министъра 

на туризма, за провеждане на договаряне с участника „Експо Вижън БГ“ ЕООД, поканен за 

участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка по реда 

на чл. 90, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Организиране на 

съпътстващи събития в рамките на национално участие на България на Международното 

туристическо изложение MITT /18-21.03.2015 г./ в град Москва, Руска Федерация”, открита 

с Решение № РД-02-27-23/20.03.2015 г. на министъра на туризма, за определяне условията на 

договора, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в поканата за участие. 

 

Днес, 20.03.2015 г., 14:00 часа, в административната сграда на Министерство на 

туризма, находяща се в гр. София, ул. „Съборна” № 1 на основание чл. 92a, ал. 2 от ЗОП се 

проведе заседание на Комисията за провеждане на договарянето с поканения, съгласно Покана 

изх. № РД-02-27-24/20.03.2015 г., участник „Експо Вижън БГ“ ЕООД. 

Комисията заседава в следния състав, съгласно Заповед № РД-02-28-32/20.03.2015 г. на 

министъра на туризма: 

Председател:  

Ани Хараламбиева – главен експерт, дирекция „Маркетинг, реклама и информация в 

туризма“ (МРИТ); 

Членове:   

Маринела Христова - старши експерт, дирекция „МРИТ”; 

Ивелин Славов - началник отдел „Правни дейности и обществени поръчки”, дирекция 

„Административно-правно обслужване и човешки ресурси” - юрист. 

Всеки един от членовете на Комисията, след получаване на входящия регистър, подписа 

надлежно декларация по чл. 35 от ЗОП, след което комисията пристъпи към работа. 

 

       Председателят на Комисията откри заседанието и представи членовете й на присъстващия 

представител на поканения участник в договарянето, а именно: г-жа Даниела Ха, след което се 

пристъпи към определяне на конкретните условия на договора за изпълнение предмета на 

обществената поръчка. 
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              Г-жа Даниела Хаджийска предложи в изпълнение предмета на обществената поръчка 

„Експо Вижън БГ“ ЕООД да предостави всички дейности, описани в поканата за участие в 

договарянето, изразяващи се в организиране на поредица от допълни събития в рамките на 

изложение МИТТ‘2015, гр. Москва, Руска Федерация, а именно:  

 B2B срещи с медии и туроператори; 

 Бизнес форум с насоченост към представители на руските туристически 

компании и българските им колеги; 

 Коктейл за участниците и специалистите, вкл. отправяне на покани за 

присъствие на мероприятието  към представители на държавни и отраслови организации в 

Русия, руски журналисти, чуждестранни партньори и др.; 

 Презентация в рамките на паралелното събитие с МИТТ – ИнтерМед, на което 

ще бъдат рекламирани възможностите за балнео, спа и здравен туризъм в страната  ни; 

 Наемане на зали и осигуряване на техника, необходими за реализиране на 

гореописаните мероприятия. 

Мероприятията - B2B срещите, бизнес форума и презентацията, ще бъдат организирани 

за над 100 души, като всички мероприятия се предоставят в рамките на изложение MITT’15 в 

град Москва, Руска Федерация, а именно: 18-21.03.2015 г. 

Участникът предложи за изпълнение предмета на обществената поръчка цена в общ 

размер на 18 500, 00 (осемдесет хиляди и петстотин) лева без ДДС, респ. 22 200, 00 

(двадесет и две хиляди и двеста) лева с ДДС. 

Комисията установи, че предложените от представителя на участника условия отговарят 

изцяло на техническите и финансови условия на възложителя, заложени в Покана с изх. № РД-

02-27-24/20.03.2015 г. на министъра на туризма, като направеното от участника ценово 

предложение не надвишава определения за тях финансов ресурс на Възложителя. 

Комисията и представителят на участника постигнаха съгласие по всички останали 

условия на договора, при запазване на условията от техническото и ценовото предложение на 

участника.  

Преговорите между комисията, назначена със Заповед № РД-02-28-32/20.03.2015 г. и 

поканения участник  „Експо Вижън БГ“ ЕООД, представляван от г-жа Даниела Хаджийска - 

управител, приключиха в 15:00 часа на 20.03.2015 г., като предложението на участника за 

изпълнение предмета на поръчката беше прието.  
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Настоящият протокол е съставен и подписан на 20.03.2015 г. от всички членове на 

Комисията и от г-жа Даниела Хаджийска – управител  на „Експо Вижън БГ“ ЕООД. 

 

 

Комисия: 

Председател:  

Ани Хараламбиева             /П/ 

 

Членове:  

Маринела Христова         /П/ 

Ивелин Славов                 /П/ 

Представител /управител/  на „Експо Вижън БГ“ ЕООД: 

Даниела Хаджийска                /П/ 

 

                   

 


