
П Р О Т О К О Л    № 2 
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, подадени 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“ 

 
В периода 18.03.-02.04.2019 г. се проведоха заседания за разглеждане на 

допълнително представените документи, за отстраняване на непълнотите, констатирани 
с Протокол № 1/ 08.03.2019 г. и за разглеждане на техническите предложения на 
участниците, които отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за 
подбор от комисията, 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. Кристиана Тотева – главен експерт в отдел „Външни посещения“ в 
дирекция „Протокол“, резервен член на комисията, която замества 
Камелия Кирилова – главен експерт в същата дирекция. 

 

I. Във връзка с констатираните непълноти в документите на един от 
участниците, комисията е изпратила Протокол № 1/ 08.03.2019 г. на всички участници 
по електронна поща на посочените от тях електронни адреси на 08.03.2019 г. В същия 
ден, протоколът е публикуван и на профила на купувача на официалната интернет 
страница на възложителя. 

В определения с Протокол № 1/ 08.03.2019 г. срок и в съответствие с чл. 54, ал. 9 
от ППЗОП в Администрацията на президента е постъпил плик с допълнително 
представени документи с вх. № 02-10-23 (9)/ 10.03.2019 г. от участника АТЛАС 
ТРАВЕЛС ЕООД. 

Комисията провери документите по чл. 39, ал. 2 от ЗОП, представени в офертата 
на АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД и допълнително представените и констатира, че участникът 
отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
възложителя. 

 

II. С оглед констатациите, обективирани в Протокол № 1/ 08.03.2019 г. и тези от 
Раздел I на настоящия протокол, комисията единодушно РЕШИ да разгледа 
техническите предложения на участниците, които отговарят на изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, както следва: 

1. КЛИО ТРАВЕЛ ООД; 
2. АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД; 

3. Консорциум БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА ДЗЗД; 
4. КАСИО ЕЪР БЪЛГАРИЯ ДЗЗД. 

 



III. Комисията разгледа техническите предложения на допуснатите участници за 
съответствието им с предварително обявените условия и установи: 

1. Участникът – КЛИО ТРАВЕЛ ООД е представил техническо предложение, 
което e изготвено и оформено правилно и съдържа всички необходими реквизити и 
предложения. Комисията констатира, че техническото предложение отговаря на 
изискванията на възложителя. 

2. Участникът – АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД е представил техническо 
предложение, което e изготвено и оформено правилно и съдържа всички необходими 
реквизити и предложения. Комисията констатира, че техническото предложение 
отговаря на изискванията на възложителя. 

3. Участникът – Консорциум БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА ДЗЗД е представил 
техническо предложение, което e изготвено и оформено правилно и съдържа всички 
необходими реквизити и предложения. Комисията констатира, че техническото 
предложение отговаря на изискванията на възложителя. 

4. Участникът – КАСИО ЕЪР БЪЛГАРИЯ ДЗЗД е представил техническо 
предложение, което e изготвено и оформено правилно и съдържа всички необходими 
реквизити и предложения. Комисията премина към преценка на представената 
информация от КАСИО ЕЪР БЪЛГАРИЯ ДЗЗД съобразно разпределението на 
дейностите между участниците в консорциума – АРГУС БИЗНЕС КОРПОРЕЙШЪН 
ЕООД и КАСИО ЕЪР СЕРВИС ХИЗМЕТЛЕРИ ДЪШ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД 
ШИКРЕТИ – КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ, което е отразено в допълнителното споразумение 
към договор за учредяване на дружеството-участник. Услугите по настоящата 
обществена поръчка ще бъдат разпределени както следва: съдружникът АРГУС БИЗНЕС 
КОРПОРЕЙШЪН ЕООД ще изпълнява 80 % от дейността на обединението, а другият 
съдружник КАСИО ЕЪР СЕРВИС ХИЗМЕТЛЕРИ ДЪШ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД 
ШИКРЕТИ – КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ ще изпълнява останалите 20 %.  

За изпълнението на услугата Възложителят в обявлението за откриване на 
процедурата и в Раздел IV. „Критерии за подбор“, т. 1.2. е посочил задължителното 
условие участникът да е член или акредитиран агент на IATA (Международна асоциация 
за въздушен транспорт) към момента на подаване на офертата. В същия раздел, в т. 3.1. 
„Изисквания за технически и професионални способности“, е посочено условието 
участникът да има оторизация за работа със системата Billing and Settlement Plan (BSP). 
Тези обстоятелства се декларира от участника в част ІV „Критерии за подбор“, буква А 
„Годност“, т. 2 от представения е-ЕЕДОП. В същия раздел, т. 4.2. от документацията 
изрично е посочено, че когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, 
критериите за подбор се прилагат към обединението съобразно разпределението на 
участието на партньорите при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за 
създаване на обединението.  

От представената информация в е-ЕЕДОП на всеки от съдружниците в 
обединението става ясно, че само КАСИО ЕЪР СЕРВИС ХИЗМЕТЛЕРИ ДЪШ 
ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИКРЕТИ – КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ отговаря на тези две 
изисквания на Възложителя. Липсата на съответствие с тези условия за АРГУС БИЗНЕС 
КОРПОРЕЙШЪН ЕООД се доказва и с разпределението на логистиката, техниката и 
материалното осигуряване от страна на обединението.  

Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП и от разпределението на дейностите следва, че 
изискването на възложителя относно предоставянето на документи от всяко от лицата, 
включени в обединението, съобразно разпределението на участието на партньорите при 



изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, не е 
спазено. След като имаме предвид, че Аргус Бизнес Корпорейшън ЕООД ще изпълнява 
80 % от дейностите по предмета на поръчката, то задължително е същият да удовлетвори 
всички изисквания, свързани с изпълнението предмета на поръчката, включително да 
представи доказателства, че е член или акредитиран агент на IATA за продажба на 
самолетни билети, както и да докаже, че има валидна оторизация за работа със системата 
BSP. Като не е доказал тези обстоятелства самостоятелно, Аргус Бизнес Корпорейшън 
ЕООД не е изпълнил изискванията на възложителя, свързани с предмета на поръчката, 
което от своя страна прави офертата на обединението, в което той участва 
несъответстваща на изискванията на документацията. 

Допуснатото несъответствие се установи след запознаване с техническото им 
предложение и не може да се санира в рамките на провежданата процедура, тъй като 
съгласно чл. 104, ал. 5, изр. последно от ЗОП проверката и разясненията, допуснати във 
връзка с данни, заявени в техническите предложения, не могат да водят да промени в 
техническото предложение. 

Предвид гореизложеното, Комисията констатира, че участникът КАСИО ЕЪР 
БЪЛГАРИЯ ДЗЗД следва да се отстрани от по-нататъшно разглеждане на документите, 
съдържащи се в техническото му предложение. 

 

IV. Предвид констатациите по Раздел III от настоящия протокол комисията 
единодушно РЕШИ да отвори ценовите предложения на участниците, на които 
техническите предложения съответстват с предварително обявените условия, а именно: 

1. КЛИО ТРАВЕЛ ООД; 

2. АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД; 
3. Консорциум „БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА“ ДЗЗД. 

 
Предвид изложеното комисията насрочва открито заседание за отваряне и 

оповестяване на ценовите предложения на участниците на 05.04.2019 г. от 10:00 ч. 
На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП съобщението за датата и часа и отваряне 

на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ да бъде публикувано на профила на 
купувача на възложителя. 

Настоящият протокол е съставен в един екземпляр и подписан от всички членове 
на комисията на 02.04.2019 г. 

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

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

/Миглена Манолова/    /Кристиана Тотева/ 
 

*Подписите са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП 


