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ПРОТОКОЛ 
 

от работата на комисия, определена със заповед от 09.03.2015 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 ски”: 

 
III заседание: 

 
Днес, 25.03.2015 г. комисия, определена със заповед от 09.03.2015 г. на председателя 

на Българска федерация по ски се събра на заседание от 16:00 часа заседателната зала на 
адрес: гр. София, бул. България 81В, за да разгледа постъпилите ценови предложения от 
оферти 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 ски” в състав: 

1. Георги Бобев – председател 
2. Цветан Атанасов – юрист 
3. Венета Димитрова – главен счетоводител 
4. Димитринка Антова - експерт 
5. Христина Грозева – консултант. 
На заседанието присъства Полина Минайлова Влахова, пълномощник на управителя 

на Атлас Травелс ЕООД, упълномощена с пълномощно № 10994/2013 г. на Стефан Стойков 
– помощник нотариус при Дарина Стойкова, нотариус в район Р.С. – гр. София, рег. № 267 
на Нотариалната камара.  

Комисията пристъпи към отваряне ценовите предложения по реда на постъпване на 
офертите във федерацията. 

Относно офертата на Травъл Ес Експрес ЕООД комисията констатира, че пликът е с 
ненарушена цялост, а предлаганите отстъпки са, както следва:  
1. Процент отстъпка от цената на самолетния билет - 40 % 
2. Процент отстъпка от такса обслужване – 90 % 
3. Отстъпка при ползване на услуга свръхбагаж – 100 % 

Относно офертата на Атлас Травелс ЕООД комисията констатира, че пликът е с 
ненарушена цялост, а предлаганите отстъпки са, както следва:  
1. Процент отстъпка от цената на самолетния билет – 40 % 
2. Процент отстъпка от такса обслужване – 80 % 
3. Отстъпка при ползване на услуга свръхбагаж – 100 % 

Относно офертата на Травел холидейс ООД комисията констатира, че пликът е с 
ненарушена цялост, а предлаганите отстъпки са, както следва:  
4. Процент отстъпка от цената на самолетния билет – 10 % 
5. Процент отстъпка от такса обслужване – 100 % 
6. Отстъпка при ползване на услуга свръхбагаж – 20 % 

Председателят на комисията обяви предложените стойности. 
С това откритото заседание приключи и комисията пристъпи към закрито заседание, 

за да започне проверка на ценовите оферти за съответствието им с изискванията на 
Възложителя и на ЗОП. 

Относно офертата на Травъл Ес Експрес ЕООД комисията констатира, че ценовото 
предложение отговаря на критериите по ЗОП и на условията на Възложителя.  
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Относно офертата на Атлас Травелс ЕООД комисията констатира, че ценовото 
предложение отговаря на критериите по ЗОП и на условията на Възложителя.  

Относно офертата на Травел холидейс ООД комисията констатира, че ценовото 
предложение отговаря на критериите по ЗОП и на условията на Възложителя.  

Комисията пристъпи към оценяване на представените предложения по одобрената от 
възложителя методика, а именно:  
Офертите на участниците се оценяват по следните показатели и критерии:  
 Р1 - предложена отстъпка от цената на самолетния билет - kт = 0.50  
 Р2 - предложена отстъпка от такса обслужване - kт = 0.30  
 P3 - предложена отстъпка от цената за свръхбагаж - kт = 0.20  

Оценката на показателите се извършва по следния начин:  

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  

Ф – Комплексна оценка  
Ф = 0.5хР1+0.3хР2+ 0.2xP3 

 
Резултатите от оценяването са посочени в таблицата: , 

№ Участник Предложена 
отстъпка от 
цената на 
самолетния билет 

P1 Предложена 
отстъпка от 
такса 
обслужване 

P2 Предложена 
отстъпка от 
цената за 
свръхбагаж 

P3 Ф 

1 Травъл 
Ес 
Експрес 
ЕООД 

40% 100 90% 90 100% 100 97 

2 Атлас 
Травелс 
ЕООД 

40% 100 80% 80 100% 100 94 

3 Травел 
холидейс 
ООД 

10% 25 100% 100 20% 20 46.5 
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На база горните резултати участниците се класират по следния начин:  
На първо място: Травъл Ес Експрес ЕООД 
На второ място: Атлас Травелс ЕООД 
На трето място: Травел холидейс ООД 
 
Комисията предлага да бъде сключен договор с участникът, класиран на първо място:  
Травъл Ес Експрес ЕООД 
 
 
 
КОМИСИЯ: 

1. Георги Бобев – председател     П.П 
2. Цветан Атанасов – юрист     П.П 
3. Венета Димитрова – главен счетоводител   П.П 
4. Димитринка Антова - експерт    П.П 
5. Христина Грозева – консултант    П.П 
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