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П Р О Т О К О Л    № 5 
от работата на комисия, назначена със Заповед  № ЛС-11-11/ 06.03.2019 г., 

изменена със Заповед № ЛС-11-17/ 09.04.2019 г. и Заповед № ЛС-11-54/ 12.07.2019 
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“ 
 
На 18.07.2019 г. се проведе закрито заседание на комисията 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. Председателят на комисията откри заседанието и в изпълнение на чл. 215, 
ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) пристъпи към последното 
законосъобразно действие по тази процедура съгласно задължителните указания на 
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), дадени във влязло в сила Решение № 
681/ 13.06.2019 г. по преписка № КЗК-419/2019 – разглеждане на офертата на „Касио 
Еър България“ ДЗЗД за участие в цитираното публично състезание. 

Комисията пристъпи към разглеждане на заявлението на участника „Касио 
Еър България“ ДЗЗД и прилежащите към него документи по смисъла на чл. 39, ал. 2 
от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). 

В офертата си, участникът – КАСИО ЕЪР БЪЛГАРИЯ ДЗЗД е представил на 
електронен носител три отделни ЕЕДОП – по един за всеки от съдружниците: 
АРГУС БИЗНЕС КОРПОРЕЙШЪН ЕООД и КАСИО ЕЪР СЕРВИС ХИЗМЕТЛЕРИ 
ДЪШ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИКРЕТИ – КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ и един за 
самият участник. Представен е договор за дружеството по ЗЗД и допълнително 
споразумение към него от 05.03.2019 г., с което двете дружества са разпределили 
участието си в изпълнението на дейностите по осигуряване на самолетните билети 
за превоз по въздух на пътници и багаж при служебните пътувания в страната и 
чужбина на служители от Администрацията на президента, а именно:  

- съдружникът: АРГУС БИЗНЕС КОРПОРЕЙШЪН ЕООД ще изпълнява 80 
% от дейността на обединението; 

- съдружникът: 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 



2 
 

посочено условието участникът да има оторизация за работа със системата Billing 
and Settlement Plan (BSP). Тези обстоятелства следва да се декларира от участниците 
в част ІV „Критерии за подбор“, буква А „Годност“, т. 2 в 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 съдружника в обединението – 
КАСИО ЕЪР СЕРВИС ХИЗМЕТЛЕРИ ДЪШ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИКРЕТИ – 
КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ е видно, че същият отговаря на тези две изисквания на 
Възложителя: член е на IATA (номер 88-2 1668 2), разполага с  IATA сертификат за 
2019 г. и издава самолетни билети чрез BSP Турция съгласно договор с глобална 
система за резервация и продажба на самолетни билети – АМАДЕУС с ID номер 
ISTT12772. 

От представената информация в е-ЕЕДОП на съдружника в обединението – 
АРГУС БИЗНЕС КОРПОРЕЙШЪН ЕООД в това поле е видно, че същият не 
отговаря на тези две изисквания на Възложителя, а има само валидна регистрация в 
регистъра на туроператорите и туристическите агенти към министерството на 
туризма (удостоверение № РК-01-7887 от 22.06.2018 г.) 

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 съдружникът 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. 

Предвид гореизложеното, в изпълнение разпоредбите на чл. 215, ал. 3 от ЗОП 
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 този протокол нов ЕЕДОП и/или 
други документи, които съдържат информация, за отстраняване на констатираните 
непълноти. 

 
II. Комисията, като взе предвид задължителните указания на КЗК, продължи 

дейността си, като при цялостния преглед на тази оферта, единодушно установи, че 
нейния срок на валидност е изтекъл. Валидността и на останалите подадени оферти 
– КЛИО ТРАВЕЛ ООД; АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД и КОНСОРЦИУМ „БЪЛГАРИЯ 
ЕР И ПОСОКА“ ДЗЗД за участие в публичното състезание също се установи, че са 
изтекли.  

Предвид гореизложеното, на основание чл. 35а, ал. 3 от ППЗОП и с цел да се 
изпълнят законосъобразно задължителните указания на КЗК, комисията 
единодушно РЕШИ: 
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1. Председателят на комисията да изпрати покани до всички участници, 
които в срок до 3 (три) работни дни от получаването на настоящия протокол да 
удължат срока на валидност на офертите си за участие в цитираното публично 
състезание до 18.10.2019 г.; 

2. Комисията да продължи работата си само по отношение на офертите, 
чиято валидност бъде изрично удължена до 18.10.2019 г. без промяна на каквито и 
да било условия в тях. 

 
III. Информацията и/или документите за отстраняване на констатираните 

несъответствия/неясноти и уведомленията за удължаване валидността на офертите 
се представят от участниците 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 18.07.2019 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 
 


