
П Р О Т О К О Л 
№ 2 

 
Днес, 27.04.2015 г., 14,00 ч., в сградата на Администрацията на 

Президента на Република България, бул. “Дондуков” 2, комисия, 
назначена със Заповед № ЛС-11-18/ 21.04.2015 г., изм. със Заповед № 
ЛС-11-20/ 24.04.2015 г., в състав: 

 
Председател: М.Т.1 – директор на дирекция „Финансово, стопанско и 

информационно обслужване” 
Членове: 1. Л.Г. – началник отдел “Държавни посещения”, дирекция 

„Протокол”; 
2. А.М. – главен експерт в отдел „Държавни посещения”, 

дирекция „Протокол”; 
3. Л.Л. – главен експерт в отдел „Държавни посещения”, 

дирекция „Протокол”; 
4. Р.М. – главен юрисконсулт в дирекция „Правна”. 

 
проведе заседание за разглеждане на документите,  представени в плик 
№ 1 „Документи за подбор” от офертите на участниците, в откритата 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и 
багаж при служебни пътувания в страната и чужбина на служителите 
на Администрацията на президента”, съгласно Решение № ЛС-11-14/ 
27.03.2015 г. 

 
I. Съгласно изискванията на чл. 16г, ал. 1 от ЗОП, предвид 

предмета на поръчката, който е включен в списъка по чл. 30 от Закона 
за интеграция на хората с увреждания, в обявлението за обществената 
поръчка изрично е посочено, че поръчката е предназначена за 
изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с 
увреждания. 

При оповестяване на документите и информацията, съдържащи 
се в плик № 1 „Документи за подбор“ комисията установи, че трима от 
участниците, а именно „Меркурий-97“ ЕООД, „Аргус Травел 
Интернешънъл“ ЕООД и „Атлас Травелс“ ЕООД са представили 
декларация, че са вписани в Регистъра на специализираните 
предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от 
Агенцията за хората с увреждания. 

При извършената проверка в Регистъра на специализираните 
предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от 
Агенцията за хората с увреждания, комисията констатира: 

 
                                                        
1 Основанието за заличаване на информацията е чл. 2, ал. 2, т. 5, предл. 2 от Закона за защита на личните 
данни. 
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1. „Меркурий-97“ ЕООД, ЕИК 121295074 е вписано в регистъра 
под № 278 от 23.03.2015 г. 

2. „Аргус Травел Интернешънъл“ ЕООД е вписано в регистъра 
под № 273 от 20.03.2015 г. 

3. „Атлас Травелс“ ЕООД, ЕИК 130026450 е вписано в 
регистъра под № 265 от 09.03.2015 г. 

 
С оглед на изложеното и на основание чл. 16г, ал. 6 от ЗОП 

комисията 
Р Е Ш И : 

 
1. Допуска до разглеждане офертите на участниците 

„Меркурий-97“ ЕООД, „Аргус Травел Интернешънъл“ ЕООД и 
„Атлас Травелс“ ЕООД за проверка за съответствие с изискванията 
на възложителя. 

2. Офертата на участника „България Ер“ АД ще бъде 
допусната до разглеждане само ако се установи, че офертите на всички 
участници, посочени в т. 1, не отговарят на изискванията на 
възложителя. 

 
II. Комисията извърши проверка за наличието на всички 

изискуеми документи и информация в плик № 1 от допуснатите до 
разглеждане оферти, както и дали представените документи са 
изготвени и оформени правилно. При проверката се установи: 

 
1. „Меркурий-97“ ЕООД 
Участникът е представил всички изискуеми документи и 

информация в плик № 1 и същите са изготвени и оформени правилно в 
съответствие с изискванията, посочени в документацията. 

2. „Аргус Травел Интернешънъл“ ЕООД 
Комисията констатира, че в плик № 1 от офертата на този 

участник не е представен документ за липса на  обстоятелствата по чл. 
47, ал. 1, т. 1, б. „а” – „д”, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т.1, т. 2, т. 2а, т. 5 и ал. 5, 
т. 1 и т. 2 от ЗОП, а именно декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, описана 
в т. 1.1, б. „б“ от Раздел IV „Съдържание на офертата“, Плик 1, от 
документацията за участие в процедурата. 

Участникът е представил всички останали изискуеми документи 
и информация в плик № 1 и същите са изготвени и оформени правилно 
в съответствие с изискванията, посочени в документацията. 

3.  “Атлас Травелс” ЕООД 
Участникът е представил всички изискуеми документи и 

информация в плик № 1 и същите са изготвени и оформени правилно в 
съответствие с изискванията, посочени в документацията. 
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III. Комисията разгледа представените документи и 
информация в плик № 1 от офертите на  участниците „Меркурий-97“ 
ЕООД и “Атлас Травелс” ЕООД, при което се установи, че посочените 
участници отговарят на общите изисквания по чл. 47, ал. 1, от ЗОП и на 
посочените в обявлението за обществена поръчка изисквания по чл. 47, 
ал. 2 от ЗОП, както и на изискванията за упражняване на професионална 
дейност по чл. 49, ал. 1 и 2 от ЗОП. 

Тъй като двамата участници са регистрирани като 
специализирани предприятия на хора с увреждания, на основание чл. 
16г, ал. 5, т. 1 от ЗОП комисията не извършва проверка за 
съответствието им с поставените критерии за подбор. 

 
Въз основа на резултатите от извършената проверка и 

разглеждане на документите и информацията, представени в плик № 1 
от офертите на участниците „Меркурий-97“ ЕООД, „Аргус Травел 
Интернешънъл“ ЕООД и “Атлас Травелс” ЕООД и на основание чл. 
16г, ал. 6 и чл. 68, ал. 8 и 10 от ЗОП, комисията 

 
Р Е Ш И : 

 
3. Не допуска до разглеждане и оценяване офертата на 

участника „България Ер“ АД. 
4. Допуска до разглеждане документите в плик № 2 от офертите 

на участниците „Меркурий-97“ ЕООД и “Атлас Травелс” ЕООД. 
5. Дава възможност на участника „Аргус Травел 

Интернешънъл“ ЕООД да представи в срок 5 работни дни от 
получаване на настоящия протокол Декларация по чл. 47, ал. 9 от 
ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” – „д”, т. 2, т. 3 и т. 4, 
ал. 2, т.1, т. 2, т. 2а, т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП, изготвена по Образец 
№ 4 от документацията за участие. 

6. Настоящият протокол да бъде изпратен до всички участници 
в процедурата в деня на публикуването му в профила на купувача. 

 
 
Комисия: 
 
Председател: ___ /П/ ____ 

          /М.Т./ 
Членове:

1. ___ /П/ ____ 
          /Л.Г./ 
 
2. ___ /П/ ____ 
          /А.М./ 

3. ___ /П/ ____ 
          /Л.Л./ 
 
4. ___ /П/ ____ 
           /Р.М./

 


