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П Р О Т О К О Л    № 1 
от работата на комисия, назначена със Заповед  № ЛС-11-11/ 06.03.2019 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“ 
 
На 06.03.2019 г., 10:30 ч., в сградата на Администрацията на Президента на 

Република България, бул. „Дондуков” 2, комисия, назначена със Заповед № ЛС-11-11/ 
06.03.2019 г., в състав: 

Председател: Милен Топалов – директор на дирекция „ФСИО“; 
Членове:  1. Миглена Манолова – главен юрисконсулт в дирекция „Правна“; 

 2. Камелия Кирилова – главен експерт в отдел „Вътрешни посещения“ в 
дирекция „Протокол“; 

проведе публично заседание за отваряне на офертите на участниците в 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“.  

Получените оферти са предадени от служител в деловодството на председателя на 
комисия с приемо-предавателен протокол в съответствие с чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. След 
запознаване със 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 Закона за обществените поръчки (ЗОП) и ППЗОП, поради 
което комисията започна своята работа в посочения състав. 

На заседанието присъства упълномощен представител на участника: КАСИО ЕЪР 
БЪЛГАРИЯ ДЗЗД, който се вписа в присъствен лист. Представители на средствата за 
масово осведомяване не се явиха. 

Председателят на комисията откри заседанието и обяви, че за участие в 
процедурата в деловодството на Администрацията на президента в определения срок – до 
17:30 ч. на 05.03.2019 г., са постъпили 4 (четири) оферти от следните участници: 

 

 
Комисията се убеди, че опаковките на офертите са непрозрачни и с ненарушена 

цялост. 

 

№ Вх. №, дата, час Подател на офертата 
1. Вх. № 02-10-23 (5) / 05.03.2019 г. 

13:54 ч. 
КЛИО ТРАВЕЛ ООД 

2. Вх. № 02-10-23 (6) / 05.03.2019 г. 
15:07 ч. 

АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД  

3. Вх. № 02-10-23 (7) / 05.03.2019 г. 
15:11 ч. 

КАСИО ЕЪР БЪЛГАРИЯ ДЗЗД 

4. Вх. № 02-10-23 (8) / 05.03.2019 г. 
15:47 ч. 

КОНСОРЦИУМ „БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА“ 
ДЗЗД 
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I. Председателят на комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване. 

1. Първа се отвори офертата на КЛИО ТРАВЕЛ ООД. Председателят на комисията 
оповести нейното съдържание и провери наличието на отделен запечатан плик с надпис 
"Предлагани ценови параметри". Членовете на комисията и присъстващият представител 
на друг участник подписаха техническото предложение и плика с надпис "Предлагани 
ценови параметри". Към техническото предложение декларация за конфиденциалност на 
информацията, съдържаща се в Раздел А. Описание на етапите и дейностите по обслужване 
и издаване на самолетни билети и други допълнителни услуги по желание на Възложителя. 

2. Втора се отвори офертата на АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД. Председателят на 
комисията оповести нейното съдържание и провери наличието на отделен запечатан плик с 
надпис "Предлагани ценови параметри". Членовете на комисията и присъстващият 
представител на друг участник подписаха техническото предложение и плика с надпис 
"Предлагани ценови параметри". Към техническото предложение е приложена декларация 
за конфиденциалност на Приложение № 1 от него. 

3. Трета се отвори офертата на КАСИО ЕЪР БЪЛГАРИЯ ДЗЗД. Председателят на 
комисията оповести нейното съдържание и провери наличието на отделен запечатан плик с 
надпис "Предлагани ценови параметри". Членовете на комисията подписаха техническото 
предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри". Към техническото 
предложение е приложена декларация за конфиденциалност. 

4. Четвърта са отвори офертата на Консорциум БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА ДЗЗД. 
Председателят на комисията оповести нейното съдържание и провери наличието на отделен 
запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". Членовете на комисията и 
присъстващият представител на друг участник подписаха техническото предложение и 
плика с надпис "Предлагани ценови параметри".  

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

II. Комисията продължи своята работа в закрити заседания в периода 06.03. -
08.03.2019 г. Комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствието 
им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя. Констатациите на комисията са, както следва: 

1. Участникът – КЛИО ТРАВЕЛ ООД 

Представените от участника документи са изготвени и оформени правилно и 
информацията в тях съответства на изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, поставени от възложителя. 

2. Участникът – АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД 

Представените от участника документи са изготвени и оформени правилно. При 
проверка на  информацията в тях за съответствие с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя, комисията констатира следната 
непълнота, а именно: 

В част ІV, буква В, т. 6 от ЕЕДОП, участникът е посочил само имената на лицата, 
които ще изпълняват поръчката, поради което не може да се прецени дали тези 3 (три) лица 
от персонала, определени за осъществяване функции по продажба на самолетни билети, 
отговарят на изискванията за образование, придобита професионална квалификация в 
областта на туризма и езикова квалификация на персонала, посочени в чл. 7 от Наредба № 
16-1399 от 11.10.2013 г. за изискванията за местоположението, пригодността и 
оборудването на помещението за извършване на туроператорска и/или туристическа 
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агентска дейност и за образованието, езиковата квалификация и стажа на персонала, който 
ще бъде зает в осъществяването на туристическата дейност. Тези изисквания са посочени в 
раздел IV, т. 3.4 от документацията за участие. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът може 
да представи на комисията 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. 

3. Участникът – КАСИО ЕЪР БЪЛГАРИЯ ДЗЗД; 
Представените от участника документи са изготвени и оформени правилно и 

информацията в тях съответства на изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, поставени от възложителя. 

4. Участникът - Консорциум „БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА“ ДЗЗД  
Представените от участника документи са изготвени и оформени правилно и 

информацията в тях съответства на изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, поставени от възложителя. 

 
III. Информацията и/или документите за отстраняване на констатираните 

несъответствия/неясноти се представя от участника в съответствие с раздел VII „Указания 
за подготовка на офертата“, т. 4 „Подаване на офертата“ от документацията за участие. 

 
На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП комисията изпраща настоящия протокол на 

всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача. 

 
Настоящият протокол е съставен в един екземпляр и подписан от всички членове 

на комисията на 08.03.2019 г. 

 
 

Комисия: 
 
Председател:  (П)* 
                       /Милен Топалов/ 
 

Членове: 
1.                (П)*               2.          (П)* 

/Миглена Манолова/    /Камелия Кирилова / 
 

 
 

* Подписите са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД 


