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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Н А  П Р Е З И Д Е Н Т А  
 

 
З А П О В Е Д  

№ ЛС – 11 – 25 
 19.04.2019 г. 

 
На основание Указ № 53 от 23.01.2017 г. на президента на Република България, чл. 

181, ал. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и утвърден на 19.04.2019 г. протокол 
от работата на комисията, назначена със Заповед № ЛС-11-11/ 06.03.2019 г., изменена със 
Заповед № ЛС-11-17/ 09.04.2019 г. за разглеждане и оценка на подадените оферти 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“, открито с Решение 
№ ЛС-11-6 от 08.02.2019 г. и публикувано в Регистъра на обществените поръчки с уникален 
номер 00990-2019-0001, установих, че при провеждането му са спазени целите, реда и 
условията, регламентирани в ЗОП и Правилника за прилагането му. 

След като се запознах с представените от комисията протоколи, в които са отразени 
извършените действия установих, че комисията е работила в съответствие с изискванията 
на закона, при спазване принципите на публичност и прозрачност и е осигурила 
равнопоставеност, недопускане на дискриминация, свободна и лоялна конкуренция на 
всички участници. Комисията е разгледала офертите на участниците, като е проверила 
съответствието им с предварително обявените условия за участие и ги е оценила съгласно 
определения критерий „Най-ниска цена“. Комисията е класирала участниците в 
процедурата по степента на съответствие на офертите им с предварително обявените от 
Възложителя условия. 

Като взех предвид резултатите от разглеждането и оценяването на подадените 
оферти в процедурата и класирането на участниците, извършено от комисията, 

 
Р Е Ш И Х: 

 
1. Обявявам класирането на участниците, както следва: 

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

оценка – 88,7112 т.; 
3-то място –– КЛИО ТРАВЕЛ ООД с комплексна оценка – 82,8056 т. 

 
2. Определям за изпълнител на обществената поръчка участника, класиран на 

първо място – АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД. 
3. Отстранявам участника КАСИО ЕЪР БЪЛГАРИЯ ДЗЗД на основание чл. 107, 

т. 1 от ЗОП при следните мотиви: 
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Участникът КАСИО ЕЪР БЪЛГАРИЯ ДЗЗД се състои от двама съдружници: 
АРГУС БИЗНЕС КОРПОРЕЙШЪН ЕООД и КАСИО ЕЪР СЕРВИС ХИЗМЕТЛЕРИ ДЪШ 
ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИКРЕТИ – КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ. За изпълнението на 
услугата в обявлението за откриване на процедурата и в Раздел IV. „Критерии за подбор“, 
т. 1.2. е посочено 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 декларират от участника в част ІV 
„Критерии за подбор“, буква А „Годност“, т. 2 от представения е-ЕЕДОП.  

От представената информация в е-ЕЕДОП на всеки от съдружниците в 
обединението се установи, че КАСИО ЕЪР СЕРВИС ХИЗМЕТЛЕРИ ДЪШ ТИДЖАРЕТ 
ЛИМИТЕД ШИКРЕТИ – КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ отговаря на тези две изисквания на 
Възложителя. При разглеждане на разпределението на дейностите за изпълнение на 
настоящата обществена поръчка се установи, че 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 %. 

Предвид това разпределение и съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП следва, че 
удовлетворяването на всички изисквания, свързани с изпълнението предмета на поръчката, 
включително представянето на доказателства, че е член или акредитиран агент на IATA за 
продажба на самолетни билети и че има валидна оторизация за работа със системата BSP, 
се отнася и до съдружника Аргус Бизнес Корпорейшън ЕООД. Като не е доказал тези 
обстоятелства самостоятелно, този съдружник 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 за участие в процедурата. 

Допуснатото несъответствие се установи след запознаване с техническото 
предложение на участника 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. 

 
4. На основание чл. 181, ал. 8 от ЗОП настоящата заповед да се изпрати на 

участниците и да се публикува в профила на купувача, ведно с протоколите от работата на 
комисията. 

Връзка към електронната преписка в профила на купувача:  
https://www.president.bg/cat165/1176/osiguriavane-samoletni-bileti.html 

Настоящата заповед може да бъде обжалвана пред Комисията за защита на 
конкуренцията, гр. София, бул. Витоша № 18, в 10-дневен срок от получаването й, съгласно 
чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП.      
       
      (П)* 
 

Димитър Желязков Стоянов 
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ПРЕЗИДЕНТА 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 
 

*Подписът е заличен на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП 


