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Утвърдил:  
Цеко Минев             Не се чете 
Председател на Българска федерация по ски 

 
ПРОТОКОЛ № 3 

 
от работата на комисия, определена със заповед на 03.01.2017 г. на председателя на 
Българска федерация по ски за избор на изпълнител на обществена поръчка за услуга с 
предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни 
пътувания в страната и чужбина за нуждите на Българска федерация по ски” 

 
I заседание: 
Днес, 22.02.2017 г. комисия, определена със заповед от 03.01.2017 г. на председателя на 
Българска федерация по ски се събра на открито заседание от 12:30 часа в заседателната 
зала на адрес: гр. София, бул. България 81В, за да отвори ценовите предложения на 
допуснатите участници в процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за 
услуга с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при 
служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Българска федерация по ски” в 
състав: 

1. Георги Бобев – председател 
2. Цветан Атанасов – юрист 
3. Венета Димитрова – главен счетоводител 
4. Димитринка Антова - експерт 
5. Петя Йорданова – експерт 
Поради служебна ангажираност Цветан Атанасов беше заместен от Христина Грозева 

– външен експерт. 
На заседанието присъства представител на „Меркурий-97“ ЕООД, а именно Венета 

Венциславова Караджова, упълномощена с нарочно пълномощно от управителя Розалина 
Атанасова Николова-Крайсъл и на „Клио травел“ ООД, а именно Стефан Павлов Павлов, 
упълномощен с нарочно пълномощно от управителя Мариана Стефанова Павлова 
 
В съответствие с чл. 57, ал. 3 от ППЗОП на 16.02.2017 г. бе публикувано в Профил на 
купувача съобщение за отваряне на ценовите оферти, като датата беше променена със 
съобщение от 17.02.2017 г. 
Председателят обяви резултатите от разглеждането и оценяването на офертите по другите 
показатели и отвори и обяви ценовите предложение на допуснатите участници по ред ана 
постъпване, както следва:  

1. „Меркурий-97“ ЕООД  
Процент отстъпка от цената на самолетния билет – 1% 
Процент отстъпка от такса обслужване - 98% 
Отстъпка при ползване на услуга свръхбагаж - 2% 

2. „Травъл Ес Експрес” ЕООД 
Процент отстъпка от цената на самолетния билет – 40% 
Процент отстъпка от такса обслужване - 90% 
Отстъпка при ползване на услуга свръхбагаж - 100% 

3. „Клио Травел” ООД 
Процент отстъпка от цената на самолетния билет – 56% 
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Процент отстъпка от такса обслужване - 100% 
Отстъпка при ползване на услуга свръхбагаж - 56% 

4. „Атлас Травелс” ЕООД 
Процент отстъпка от цената на самолетния билет – 40% 
Процент отстъпка от такса обслужване - 10% 
Отстъпка при ползване на услуга свръхбагаж - 10% 

5. „Аргус Травел Интернешънъл” ЕООД  
Процент отстъпка от цената на самолетния билет – 15% 
Процент отстъпка от такса обслужване - 100% 
Отстъпка при ползване на услуга свръхбагаж - 100% 
 
Комисията констатира, че офертите отговарят на изискванията на възложителя и ЗОП. 
На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП бе изискана подробна писмена обосновка за начина на 
образуване на % отстъпка в случаите на 20 на сто по-благоприятно предложение от средната 
стойност на съответните предложения в останалите оферти., както следва: 

1. „Меркурий-97“ ЕООД за процент отстъпка от такса обслужване 
2. „Травъл Ес Експрес” ЕООД за процент отстъпка от цената на самолетния 

билет и отстъпка при ползване на услуга свръхбагаж 
3. „Клио Травел” ООД за процент отстъпка от цената на самолетния билет и 

процент отстъпка от такса обслужване 
4. „Атлас Травелс” ЕООД за процент отстъпка от цената на самолетния билет 
5. „Аргус Травел Интернешънъл” ЕООД за процент отстъпка от такса 

обслужване и отстъпка при ползване на услуга свръхбагаж 
 
II заседание: 
Днес, 10.03.2017 г. комисията се събра на закрито заседание, за да разгледа получените 
обосновки в процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за услуга с предмет: 
„Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в 
страната и чужбина за нуждите на Българска федерация по ски”. 
В срока до края на работния ден на 02.03.2017 г. са получени всички искани обосновки. 
Комисията пристъпи към разглеждане на обосновките по същество: 
1. В обосновката на „Меркурий-97“ ЕООД са посочени икономическите особености на 
предоставяните услуги. Въпреки че се е позовал на отменен закон, участникът е посочил 
обективни факти, които обуславят възможност за постигане на по-голям процент отстъпка 
от такса обслужване, а именно: търговската печалба се формира от комисиони и отстъпки, 
които ползва от авиокомпаниите, а не от такса обслужване. А стойността на билетите е 
оптимизирана на база договорените „инсентив схеми“ (с турските авиолинии и Луфтханза 
груп), преференциални цени и условия (авиокомпании Лот, Олимпик Еър, Еър Сърбия), 
специални туроператорски цени на (Qatar Airways), туроператорски тарифи (България Ер) и 
други търговски отстъпки. 
Комисията приема обосновката на процент предложена отстъпка от такса обслужване, 
защото счита, че чрез посочените икономически особености на предоставената услуга и 
постигнатите преференциите, които получава може да генерира търговската печалба от 
комисиони и отстъпки, които ползва от авиокомпаниите.  
 
2. В обосновката на „Травъл Ес Експрес” ЕООД е предвидено оригинално решение за 
постигане на висок процент отстъпка от цената на самолетния билет, а именно сключване на 
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споразумения с превозвачи за постигане на конкретни цени, различни от официално 
обявените за нуждите на „Българска федерация по ски“, както и закупуване на членства. 

Относно отстъпка при ползване на услуга свръхбагаж са предвидили договаряне на 
специални условия за включване на по-голям от стандартния багаж за нуждите на 
„Българска федерация по ски“. 

Комисията приема обосновката на участника. 
 

3. В обосновката на „Клио Травел” ООД са разгледани икономическите особености на 
предоставяната услуга по издаване на самолетния билет. Посочват, че формират търговска 
печалба от приложимата цена на издаване на самолетния билет, а не от таксата за 
издаването му. Но също сочат, че крайната цена към потребителя се формира от нетната 
цена на авиокомпанията и таксата за издаване на билета. Изброени са обстоятелствата на 
база които се получават от авиокомпаниите възможно най-ниски цени. 

Избраните технически решения, включително изнесения офис отново се отнасят до 
оптимизиране процеса на издаване и билет и постигане на възможно най-ниски цени на 
билетите. Посочените оригинални решения също се отнасят към намаляване цената на 
билета. 

Комисията приема обосновката в част за процент предложена отстъпка от такса 
обслужване, защото счита, че чрез посочените икономически особености на предоставената 
услуга и цялостното решение на процеса по издаване на билети участникът оптимизира 
максимално времето и разходите за издаване на билет, а чрез преференциите, които 
получава може да генерира печалба от „приложимата цена“ на билета. 

Комисията не приема обосновката в частта на процент отстъпка от цената на 
самолетния билет и предлага за отстраняване участникът на основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП 
(предложение второ), защото не откри достатъчно доказателства. Допълнително видно от 
обосновките на останалите участници използването на по-висок процент предложена 
отстъпка от такса обслужване е за сметка на процент отстъпка от цената на самолетния 
билет и обратно. Представената информация касае оптимизиране цената с цел генериране на 
търговска печалба от цената на билета, вместо такса издаване, а не с цел възможност за 
предоставяне на отстъпка от самолетния билет.  
 
4. В обосновката на „Атлас Травелс” ЕООД за процент отстъпка от цената на самолетния 
билет е посочено,че имат постигнати преференциални условия за осигуряване на самолетни 
билети с Алиталия, Ер Сърбия, Луфтханза, Австрийски авиолинии, Турскии авиолинии, 
Катарски аваолинии, ЕЛ АЛ, КЛМ, Ер Франс и др. Търговската печалба се формира от 
таксата обслужване и бонусите от постигнатия оборот.  

Комисията приема обосновката на участника. 
 
5. В обосновката на „Аргус Травел Интернешънъл” ЕООД са посочили, че не са 
заложили печалба в формираната стойност на такса обслужване и отстъпка при ползване на 
услуга свръхбагаж. Печалбата се генерира на база корпоративни договори с 
авиокомпаниите, представени в България, „инсентив договор“ с „Амадеус България“ и 
регистрация във всички бонус програми на авиокомпаниите, които водят до намаляване 
нетната цена на билета. Постигнати са договорености със същите за оптимизиране на 
таксата за ползване на услугата свръх багаж. 
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Комисията пристъпи към оценка на допуснатите оферти по комплексната оценка: 
Ф = 0.5хР1+0.3хР2+ 0.2xP3, където: 

 
Р1 - оценка на отстъпката от цената на самолетния билет 

P1=(Pn/Pmax)x100 точки, 
където Рn - % отстъпка на n-тия участник, 
Рmax - максимален % отстъпка, дадена от участник 

Р2 - оценка на отстъпката от такса обслужване 
P2=(Pn/Pmax)x100 точки, 
където Рn - % отстъпка на n-тия участник, 
Рmax - максимален % отстъпка, дадена от участник 

P3- предложена отстъпка от цената за свръхбагаж 
P3=(Pn/Pmax)x100 точки, 
където Рn - % отстъпка на n-тия участник, 
Рmax - максимален % отстъпка, дадена от участник 

 
Участниците, получиха следните точки: 

 

Отстъпката 
от цената на 
самолетния 
билет О

це
нк
а 

Отстъпката 
от такса 
обслужване О

це
нк
а Отстъпка 

от цената 
за 
свръхбагаж О

це
нк
а 

Комплексна 
оценка  

Меркурий 1% 2,50 98% 98,00 2% 2 31,05 
Аргус 15% 37,50 100% 100,00 100% 100 68,75 
Атлас 40% 100,00 10% 10,00 10% 10 55,00 
Травъл 40% 100,00 90% 90,00 100% 100 97,00 

 
На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП комисията направи следното класиране: 
Първо място: „Травъл Ес Експрес” ЕООД 
Второ място: „Аргус Травел Интернешънъл” ЕООД  
Трето място: „Атлас Травелс” ЕООД 
Четвърто място: „Меркурий-97“ ЕООД 
 
Комисията предлага на възложителят да определи за изпълнител и да сключи договор с 
класираният на първо място участник. 
 
Настоящият протокол се състави на основание чл. 181, ал. 4 от ЗОП на 15.03.2017 г. 
 
КОМИСИЯ: 

1. Георги Бобев – председател     ПП 
 

2. Венета Димитрова – експерт     ПП 
 

3. Димитринка Антова - експерт    ПП 
 

4. Петя Йорданова – експерт     ПП 
 

5. Христина Грозева – консултант    ПП 


