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Утвърждавам, 

 
 /П/ 

 
 

Димитър Стоянов 
Главен секретар на президента 

на Република България          

 

Дата:___06.07.2017 г._____ 
 

 
ДОКЛАД 

от работата на комисия, назначена със Заповед  № ЛС-11-50/ 30.05.2017 г. на главния 
секретар на президента на Република България за разглеждане, оценяване и класиране на 

офертите, продадени в публично състезание 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 служители от Администрацията 

на президента“ 
 

I. Обща информация 
С Решение № ЛС-11-43 от 05.05.2017 г. е открита 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 служители от 
Администрацията на президента“.  

След изтичане на крайния срок за подаване на оферти със Заповед № ЛС-11-50/ 
30.05.2017 г. на главния секретар на президента е назначена комисия за разглеждане, 
оценяване и класиране на офертите, продадени в гореописаната процедура в състав:  
Председател: Милен Топалов – директор на дирекция „ФСИО“; 

Членове:  1. Татяна Инчовска – главен юрисконсулт в дирекция „Правна“; 
 2. Ани Давидкова – главен експерт в дирекция „Протокол“. 

След получаването на списъка с участниците в процедурата, председателят и 
членовете на комисията подписаха декларация по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, във връзка с 
чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Въз основа на декларираните обстоятелства, председателят и 
членовете на комисията отговарят на изискванията на ЗОП и ППЗОП, поради което 
комисията започна своята работа в посочения състав. В хода на работа на комисията не са 
настъпвали промени в състава на комисията, сроковете и задачите, определени със 
заповедта на възложителя. 

За участие в процедурата в деловодството на Администрацията на президента в 
определения срок – до 17:30 ч. на 29.05.2017 г., са постъпили 4 (четири) оферти от следните 
участници: 
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Входящ номер Дата и час на 

регистрация 
Участник 

1. Вх. № 02-10-236 (3)  29.05.2017 г., 11:51 ч. Клио травел ООД 

2. Вх. № 02-10-236 (4)  29.05.2017 г., 14:16 ч. Консорциум „България Ер и Посока“ ДЗЗД 

3. Вх. № 02-10-236 (5)  29.05.2017 г., 14:19 ч. Аргус травел интернешанъл ЕООД 

4. Вх. № 02-10-236 (6)  29.05.2017 г., 16:41 ч. Атлас травелс ЕООД 

 

II. Работен процес 
1. На 30.05.2017 г. в 10:00 ч. в сградата на Администрацията на Президента на 

Република България, бул. „Дондуков” 2 комисията проведе открито заседание за отваряне 
на постъпилите оферти. На заседанието присъстваха упълномощени представители на 
участниците КЛИО ТРАВЕЛ ООД, АРГУС ТРАВЕЛ ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД и АТЛАС 
ТРАВЕЛС ЕООД. Представители на средствата за масово осведомяване не се явиха. 

Председателят на комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване. 
Оповести тяхното съдържание и провери наличието на отделни запечатани пликове с 
надпис "Предлагани ценови параметри". Членовете на комисията подписаха техническите 
предложения на участниците и пликовете с надпис "Предлагани ценови параметри". 
Председателят предложи на присъстващите представители да подпишат пликовете с надпис 
"Предлагани ценови параметри" и техническите предложения на друг участник. Действията 
на комисията са подробно описани в Протокол № 1/ 06.06.2017 г. от работата на комисията. 

След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от 
заседанието на комисията. 

 2. Комисията продължи своята работа в закрити заседания в периода 30.05 -
05.06.2017 г. като разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ЗОП за съответствието им с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и 
установи, че: 

 Представените от участниците КЛИО ТРАВЕЛ ООД, АРГУС ТРАВЕЛ 
ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД и АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД документи са изготвени 
и оформени правилно и информацията в тях съответства на изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

 В представените от участника - КОНСОРЦИУМ БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА 
ДЗЗД документи, комисията констатира непълнота, поради което на основание 
чл. 54, ал. 9 от ППЗОП комисията предостави възможност на участника да 
представи в срок до 5 (пет) работни дни от получаването на протокола нов 
ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат информация, за отстраняване на 
констатираната непълнота. 

Действията на комисията са обективирани в Протокол № 1/ 06.06.2017 г. 

Протоколът е изпратен на участниците по електронна поща на посочените от тях 
електронни адреси на 06.06.2017 г. и в същия ден е публикуван на профила на купувача на 
официалната интернет страница на възложителя. 

В определения срок в Администрацията на президента е постъпил плик с 
допълнително представени документи от участника КОНСОРЦИУМ БЪЛГАРИЯ ЕР И 
ПОСОКА ДЗЗД. 

След тяхната проверка комисията констатира, че и този участник отговаря на 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 
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3. Предвид гореизложеното комисията пристъпи към разглеждане на техническите 
предложения на участниците, както следва: 

 КЛИО ТРАВЕЛ ООД 

 КОНСОРЦИУМ БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА ДЗЗД 

 АРГУС ТРАВЕЛ ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД 

 АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД 

Комисията разгледа техническите предложения на допуснатите участници за 
съответствието им с предварително обявените условия и установи, че всички са изготвени 
и оформени правилно и съдържат всички необходими реквизити и предложения, поради 
което отговарят на изискванията на възложителя. 

Съобразявайки горното комисията взе единодушно решение да отвори ценовите 
предложения на всички участници и насрочи открито заседание за отваряне и оповестяване 
на ценовите предложения на участниците на 13.06.2017 г. от 10:00 ч. 

Действията от работата на комисията са описани в Протокол № 2/ 08.06.2017 г. 

Съобщението за датата и часа и отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ е публикувано на профила на купувача на възложителя на 08.06.2017 г., с което 
е изпълнена разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП. 

4. На 13.06.2017 г. от 10:00 ч. се проведе публично заседание за отваряне на ценовите 
предложения на участниците. На заседанието присъстваха представители на участниците. 
Представители на средствата за масово осведомяване не се явиха. 

Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на участниците по реда 
на подаване на офертите и оповести предлаганите от тях цени без ДДС, както следва: 
Таблица № 1 

   

 

Дестинации 

Цена за билети категория Е 1 
в лева без ДДС 

  Клио 
травел 
ООД 

България 
ер и посока 
ДЗЗД 

Аргус 
травел 
интернеше-
нъл ЕООД 

Атлас 
травелс 
ЕООД 

1 София – Берлин – София 430,00 408 320,8 650,15 

2 София – Москва – София 700,00 644 380,2 740,23 

3 София – Киев – София 540,00 1554 290,5 638,14 

4 София – Лондон – София 510,00 548 402,8 699,11 

5 София – Виена – София 585,00 470 980,15 590,98 

6 София – Хелзинки – София 600,00 2108 320,2 750,43 

7 София – Брюксел – София 653,01 750 984,3 1309,33 

8 София – Щутгарт – София 450,00 2090 290,5 706,12 

9 София – Братислава – София 585,00 518,9 10,1 514,27 

10 София – Мадрид – София 550,00 574 310,5 801,36 

11 София – Истанбул – София 500,00 750 90,2 420,39 

12 София – Делхи – София 915,50 1890 300,18 989,08 



4 
 

13 София – Хамбург – София 420,00 1806 215,2 702,76 

14 София – Тел Авив – София 450,00 612 390,5 944,18 

15 София – Милано – София 390,00 408 190,8 536,47 

16 София – Мюнхен – София 500,00 1565 440,5 720,97 

17 София – Прага – София 525,74 520 310,7 611,43 

18 София – Будапеща – София 500,00 1958 450,15 766,66 

19 София – Париж – София 520,00 621 310,3 776,17 

20 София – Баку – София 910,00 2024 1250 822,83 

21 София – Рим – София 480,00 437 500,4 760,36 

22 София – Венеция – София 350,00 1888 470,7 763,14 

23 София – Санкт Петербург – София 602,01 2268 450,6 804,65 

24 София – Лисабон – София 600,00 614 420,5 840,63 

25 София – Дубай – София 700,00 2635 320,8 884,47 

26 София – Франкфурт – София 620,00 507 410,7 730,33 

27 София – Токио – София 1276,65 4074 550,7 1309,87 

28 София – Пекин – София 1173,70 4324 1200,3 1489,69 

29 София – Копенхаген – София 410,00 1916 220,2 749,18 

30 София – Ню Йорк – София 1050,00 3845 2400,5 1436,78 

31 София – Чикаго – София  1050,00 3940 915,7 1369,36 

32 София – Вашингтон – София 1150,00 3845 2100,8 1599,99 

33 София – Барселона – София 450,00 486 440,9 690,39 

34 София – Атина – София 430,00 361 230,4 480,08 

35 София – Лайпциг – София 405,00 2069 310,6 602,61 

36 София – Тбилиси – София 748,75 2298 220,1 745,38 

37 София – Варшава – София 500,00 1932 400,3 544,47 

38  Обща стойност по категория Е 1 14394,6 59257,9 19802,78 30492,44 

 

Таблица № 2 
   

 

Дестинации 

Цена за билети категория Е 2 
в лева без ДДС 

  Клио 
травел 
ООД 

„България 
ер и 
посока“ 
ДЗЗД 

Аргус 
травел 
интернеше-
нъл ЕООД 

Атлас 
травелс 
ЕООД 

1 София – Брюксел – София 1664,18 1960 1700 2577,55 

2 София – Париж – София 1615,01 1500 500 1789,27 

3 София – Берлин – София 1470 1350 700 1787,49 
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4 София – Мюнхен – София 1281,77 1810 650 1815,15 

5 София – Виена – София 1155,06 1450 1200 1165,06 

6 София – Рим – София 1074,63 980 500 1167,19 

7 София – Баку – София 2221,24 3602 2700 2618,45 

8 София – Ню Йорк – София 3636,99 5969 5700 5976,14 

9 София – Чикаго – София 3695,66 7440 2000 5977,17 

10 София – Лондон – София 1712,95 1545 300 1710,05 

11 София – Мадрид – София 1634,44 1235 500,1 1234,96 

12 София – Венеция – София 880 1888 350 1215,96 

13 Обща стойност по категория Е2 12841,81 30729 16800,1 29034,44 

 
Таблица № 3 

  
 

Клио 
травел 
ООД 

„Българи
я ер и 
посока“ 
ДЗЗД 

Аргус 
травел 
интерне
ше-нъл 
ЕООД 

Атлас 
травелс 
ЕООД 

1. Максимален размер на таксата за 
осигуряване на самолетен билет (такса 
обслужване) за двупосочно пътуване в 
икономична класа за всяка дестинация в 
Европа, включително и до дестинации, 
непосочени в Таблица 1: 

 40,00  0,01  0,01  30,00 

2. 

 

Максимален размер на таксата за 
осигуряване на самолетен билет (такса 
обслужване) за двупосочно пътуване в 
икономична класа за всяка дестинация 
извън Европа, включително и до 
дестинации, непосочени в списъка по 
Таблица 1: 

 40,00  0,01  0,01  30,00 

 
С отварянето и обявяването на всички ценови предложения на участниците 

приключи публичната част от заседанието на комисията. 
5. В периода 13.06. - 15.06.2017 г., комисията проведе закрити заседания за 

разглеждане на ценовите предложения на участниците и установи: 

 Ценовите предложения на участниците КОНСОРЦИУМ БЪЛГАРИЯ ЕР И 
ПОСОКА ДЗЗД, АРГУС ТРАВЕЛ ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД и АТЛАС 
ТРАВЕЛС ЕООД са оформени и изготвени правилно и съдържат всички 
необходими реквизити и предложения, поради което отговарят на изискванията 
на възложителя. 

 В Ценовото предложение на участника КЛИО ТРАВЕЛ ООД комисията 
констатира, че са допуснати аритметични грешки, а именно: 

o В ред 38 от Таблица № 1 от Ценовото предложение е посочена обща стойност 
в размер на 14 394,60 лв. без ДДС. При сумиране на стойностите от ред 1 до 
ред 37 се получава сумата 23 230,36 лв. без ДДС. 
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o В ред 13 от Таблица № 2 от Ценовото предложение е посочена обща стойност 
в размер на 12841,81 лв. без ДДС. При сумиране на стойностите от ред 1 до 
ред 12 се получава сумата 22041,93 лв. без ДДС. 

В документацията за участие в публичното състезание в раздел VII, т. 2.7, както и в 
образец № 4 „Ценово предложение“ (Забележка 5), неразделна част от документацията, 
изрично е записано, че отговорност за допуснати грешки, включително аритметични, носи 
единствено участника, както и че при установени такива – участникът ще бъде отстранен 
от участие в процедурата.  

С оглед гореизложеното комисията счита, че представеното от този участник ценово 
предложение не отговаря на изискванията на възложителя, поради което на основание 
чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП същият следва да бъде предложен за отстраняване. 

На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП комисията извърши проверка за наличие на 
предложения с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията 
на останалите участници.  

Комисията установи, че и тримата допуснати участници до този етап имат 
предложения, които попадат в хипотезата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, поради което реши да 
изиска от участниците да представят подробни писмени обосновки за предложените от тях 
цени по дестинации и позиции, съгласно Протокол № 3/ 15.06.2017 г. 

Писмата до участниците са изпратени по електронна поща на посочените от тях 
електронни адреси. В законовоопределения срок в Администрацията на президента са 
постъпили пликове с обосновки и от тримата участника. 

След запознаване подробно с обстоятелствата, изложени в представените писмени 
обосновки на участниците и извършена преценка по отношение на тяхната пълнота и 
обективност относно обстоятелствата по чл. 72, ал. 2 от ЗОП, комисията прие писмените 
обосновки и на тримата участника. Подробни мотиви за приемането са изложени в 
Протокол № 4/ 05.07.2017 г. от работата на комисията. 

 

6. Комисията продължи своята работа с изчисляване на оценките по отделните 
ценови показатели, съгласно относителната им тежест и методиката, посочена в раздел V 
от документацията за участие, както и определи комплексната оценка на всеки участник, 
при което получи следните резултати: 

 

 Участник Показател 
П1 - точки 

Показател 
П2 - точки 

Показател 
П3 - точки 

Показател 
П4 - точки 

Комплексна 
оценка – 
КО - точки 

1. КОНСОРЦИУМ 
БЪЛГАРИЯ ЕР И 
ПОСОКА ДЗЗД 

21,72 10,93 10,00 5,00 47,65 

2. АРГУС ТРАВЕЛ 
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 
ЕООД 

65,00 20,00 10,00 5,00 100,00 

3. АТЛАС ТРАВЕЛС 
ЕООД 

42,21 11,57 0,00 0,00 53,78 
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III. С оглед гореизложеното и в съответствие с изготвените протоколи, комисията: 

1. Предлага за отстраняване участника КЛИО ТРАВЕЛ ООД на основание чл. 107, 
т. 2, буква „а“ от ЗОП за това, че офертата му не отговаря на предварително обявените 
условия на поръчката със сладните мотиви: 

В ценовото предложение на участника са допуснати аритметични грешки: 

o В ред 38 от Таблица № 1 от Ценовото предложение е посочена обща стойност 
в размер на 14 394,60 лв. без ДДС. При сумиране на стойностите от ред 1 до 
ред 37 се получава сумата 23 230,36 лв. без ДДС. 

o В ред 13 от Таблица № 2 от Ценовото предложение е посочена обща стойност 
в размер на 12 841,81 лв. без ДДС. При сумиране на стойностите от ред 1 до 
ред 12 се получава сумата 22 041,93 лв. без ДДС. 

В документацията за участие в публичното състезание в раздел VII, т. 2.7, както и в 
образец № 4 „Ценово предложение“ (Забележка 5), неразделна част от документацията, 
изрично е записано, че отговорност за допуснати грешки, включително аритметични, носи 
единствено участника, както и че при установени такива – участникът ще бъде отстранен 
от участие в процедурата. 

 

2. На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, комисията извърши следното класиране: 
1-во място – АРГУС ТРАВЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД – с КО – 100 т.; 

2-ро място – АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД – с КО – 53,78 т.; 
3-то място – КОНСОРЦИУМ БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА ДЗЗД – с КО 47,66 т. 

 
3. Предлага на възложителя да сключи договор 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 служители от Администрацията на 
президента“ с класирания на първо място участник – АРГУС ТРАВЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 
ЕООД. 

 
Настоящият доклад се състави на основание чл. 60, във връзка с чл. 103, ал. 3 от ЗОП 

и се подписа от всички членове на комисията на 06.07.2017 г.  
С извършването на описаните действия комисията приключи своята работа. 

Докладът, заедно с всички документи, изготвени в хода на процедурата, както и 
цялата документация се представя на възложителя за утвърждаване. 

 

Комисия: 
Председател: _______/П/_____________ 
                      /Милен Топалов/ 

 
Членове: 

1. _________/П/_______________                      2. __________/П/______________ 
/Татяна Инчовска/                                             /Ани Давидкова/ 


