
1 
 

  

Утвърждавам, 
           (П)* 

 
Димитър Желязков Стоянов 
Главен секретар на президента 
на Република България          

Дата: 19.04.2019 г. 

 

П Р О Т О К О Л   № 4 
от работата на комисия, назначена със Заповед № ЛС-11-11/ 06.03.2019 г., изменена със 

Заповед № ЛС-11-17/ 09.04.2019 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 10-15.04.2019 г., комисията проведе заседания за разглеждане на 
допълнително представените обосновки, оценка и класиране на участниците, които 
отговарят на изискванията Възложителя. 

 

I. Писмата, в съответствие с констатациите и решението, взето в Протокол № 3 от 
05.04.2019 г. са изпратени на участниците по електронна поща на посочените от тях 
електронни адреси на 05.04.2019 г. 

В законовоопределения срок в Администрацията на президента са постъпили 
обосновките, както следва: 

 от участника КЛИО ТРАВЕЛ ООД с вх. № 02-11-23 (10)/ 08.04.2019 г.; 

 от участника Консорциум БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА ДЗЗД с вх. № 02-11-23 
(11)/ 09.04.2019 г. 

 
II. След изтичане на определения срок за представяне от участниците на писмени 

обосновки за предлаганите от тях цени по такса обслужване, комисията извърши цялостна 
преценка по отношение на тяхната пълнота и обективност относно обстоятелствата по чл. 72, 
ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Комисията счита, че: 

1. За участника КЛИО ТРАВЕЛ ООД1, са налице хипотезите на изключително 
благоприятни условия и избрано техническо решение при формиране на предложения 
максимален размер на таксата за осигуряване на самолетен билет (такса обслужване) за 
двупосочно пътуване в икономична класа за всяка дестинация в и извън Европа, 
включително и по дестинации, непосочени в Таблица 1 от ценовото предложение, 
изразяващи се обективно в: 

 ползването на преференциални цени и условия за осигуряване на самолетни билети, 
индивидуално договорени с авиокомпании, въз основа оборота от реализирани пътувания;  
                                                             
1 Обосновката съдържа конфиденциална информация, за която участникът се е позовал на чл. 102, ал. 1 от 
ЗОП. 
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 предоставянето на бонуси на авиокомпаниите за натрупване на прелетени мили, 
както и възможност за ползване на отстъпки на база очакван обем от бъдещи пътувания, 
които са постигнати поради доказани дългогодишни взаимоотношения; 

 използването на две алтернативни глобални резервационни системи – Амадеус и 
Галилео, гарантира по-добър и по-бърз достъп да най-атрактивните ценови нива и тарифни 
условия на отделните авиопревозвачи. 
 Обосновават предложения максимален размер на такса обслужване и с пълната 
техническа обезпеченост на дейността, както и с използването на т.нар. „изнесен офис“, 
осигуряващ 24 часова връзка с цел търсене и използване на най-изгодни условия, напр. „в 
последния момент“ и др. 

Изложените в обосновката аргументи са подкрепени и с приложени доказателства. 

С оглед гореизложеното комисията счита, че представената обосновка е пълна и 
обективна. 

2. За участника – Консорциум БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА ДЗЗД2, са налице 
изключително благоприятни условия за предоставянето на услугите, както и обстоятелства, 
свързани с икономическите особености за предоставяне на услугата при формиране на 
предложения максимален размер на таксата за осигуряване на самолетен билет (такса 
обслужване) за двупосочно пътуване в икономична класа за всяка дестинация в и извън 
Европа, включително и по дестинации, непосочени в Таблица 1 от ценовото предложение, 
изразяващи се обективно в: 

 един от участниците в консорциума - „България Ер“ АД е лицензиран 
въздушен превозвач, чиято основна дейност е въздушен превоз на пътници и багаж. Това 
позволява на компанията да води самостоятелна търговска политика при формиране на 
таксите за обслужване на клиентите си;  

 в качеството си на въздушен превозвач, „България Ер“ АД има собствена 
мрежа от бюра за продажба на самолетни билети, център за обслужване на клиенти и 
корпоративен сайт, които се поддържат с приходите от основната си дейност; 

 при отчитане на прогнозната стойност на поръчката „България Ер“ АД  е взел 
предвид очаквания обем бъдещи пътувания; 

 другият участник в консорциума - „Посока Ком“ ООД е добросъвестен 
партньор на този пазар и реализира големи обороти, вследствие на което авиокомпаниите 
предоставят както преференциални условия и цени, така и изплащат бонусни-комисионни 
възнаграждения въз основа на реализирания оборот, които са подкрепени с приложени 
доказателства за извършени фактически плащания; 

 в качеството си на туристически оператор „Посока Ком“ ООД има развита 
мрежа от самостоятелни офиси и агенти на територията на цялата страна, които се поддържат 
с приходи от основната си дейност. 
 С оглед гореизложеното комисията счита, че представената обосновка е пълна и 
обективна. 

III. С оглед на констатациите по т. II комисията единодушно РЕШИ: 

1. Приема подробните писмени обосновки на участника КЛИО ТРАВЕЛ ООД  – на 
основание чл. 72, ал. 2, т. 2 от ЗОП;  

2. Приема подробната писмена обосновка на участника БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА  
ДЗЗД на основание чл. 72, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗОП. 

                                                             
2 Обосновката съдържа конфиденциална информация, за която участникът се е позовал на чл. 102, ал. 1 от 
ЗОП. 
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IV. 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. Поради съществената разлика в предложените от участниците 
стойности на показател П4 (такса обслужване), се установи че разграничаването между тях 
може да бъде отчетено едва при четвъртия знак след десетичната запетая. С цел осигуряване 
сравнимост, равнопоставеност и прозрачност, комисията единодушно реши да извърши 
изчисляването на всички показатели до четвъртия знак след десетичната запетая. С този 
начин на изчисляване се определи комплексната оценка на всеки участник при следните 
резултати: 

 

 Участник Показател 
П1 - точки 

Показател 
П2 - точки 

Показател 
П3 - точки 

Показател 
П4 - точки 

Комплексна 
оценка – КО 
- точки 

1. КЛИО ТРАВЕЛ 
ООД  

41,3041 24,9291 16,5674 0,0050 82,8056 

2. АТЛАС 
ТРАВЕЛС ЕООД 

50,000 20,5663 20,0000 0,0008 90,5671 

3. БЪЛГАРИЯ ЕР И 
ПОСОКА ДЗЗД  

41,8544 25,0000 16,8568 5,0000 88,7112 

 
V. На основание чл. 181, ал. 4 от ЗОП и предвид действията, отразени в Протокол № 

1/ 08.03.2019 г., Протокол № 2/ 02.04.2019 г. и Протокол № 3/ 05.04.2019 г., комисията 
единодушно предлага на Възложителя, следното класиране: 

1-во място – АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД с КО –  90,5671 т.; 
2-ро място – Консорциум БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА ДЗЗД с КО – 88,7112 т.; 

3-то място –– КЛИО ТРАВЕЛ ООД с КО – 82,8056 т. 
 
VI. На основание чл. 60а от ППЗОП, комисията единодушно предлага на 

Възложителя да определи за изпълнител на настоящата обществена поръчка класираният на 
първо място участник – АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД. 

 

Настоящият протокол е съставен и подписан в един екземпляр от всички членове на 
комисията на 15.04.2019 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 


