
Република България 

   Администрация на Президента 

   

ИЗХ. № 02-11-23 (4)/ 25.02.2019 Г.             ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
Във връзка с постъпило искане за разяснения по условията на 

документацията 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 на Администрацията на президента“, Ви 
уведомявам следното: 

 

Въпрос 1:  

 В раздел V. Критерий за възлагане на поръчката. Методика за оценка на 
офертите, по т. 3 „Показатели и относителна тежест“: 

 

Категория Е1 - самолетни билети за двупосочни полети за икономична класа, 
с включени всички дължими летищни такси, застраховки, такси за сигурност и други 
такси и данъци, както и такива, установени от местното законодателство, при 
следните условия: 

- с право на възстановяване на стойността на билета, без глоба; 
- с право на промяна на издаден билет, без глоби и без доплащане. 

 

Категория Е2 - самолетни билети за двупосочни полети за икономична класа, 
с включени всички дължими летищни такси, застраховки, такси за сигурност и други 
такси и данъци, както и такива, установени от местното законодателство, при 
следните условия: 

- с фиксирана дата на връщане;  
- без право на промяна на издаден билет и без възстановяване на стойността 

му.  
 

Категория Е3 - самолетни билети за двупосочни полети за бизнес класа, с 
включени всички дължими летищни такси, застраховки, такси за сигурност и други 
такси и данъци, както и такива, установени от местното законодателство, при 
следните условия: 

- с право на възстановяване на стойността на билета, без глоба; 
- с право на промяна на издаден билет, без глоби и без доплащане. 

 



 

Моля да поясните дали Възложителят под „двупосочни полети“ в Раздел V. 
Критерий за възлагане на поръчката. Методика за оценка на офертите, по т. 3 
„Показатели и относителна тежест“, е имал предвид „двупосочни билети“ и дали 
следва да бъде тълкувано от участниците при подготовка на офертата за участие, че 
понятието „двупосочни полети“ е равнозначно на „двупосочни билети“. 

 

Отговор 1: 

Изразът „самолетни билети за двупосочни полети“, използван в описанието 
на категориите Е1, Е2 и Е3 в Раздел V. Критерий за възлагане на поръчката. 
Методика за оценка на офертите, по т. 3 „Показатели и относителна тежест“ от 
документацията за участие, следва да се разбира като равнозначно на понятието 
„двупосочни билети“  за полети за отиване до и връщане от съответната дестинация. 

 

 На основание чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, настоящото 
разяснение се предоставя чрез публикуване на профила на купувача. 

 

 

 С уважение,                                          /П/ *                    

 

Димитър Стоянов 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ПРЕЗИДЕНТА 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Подписът е заличен на основание чл. 2 от ЗЗЛД. 


