
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО СКИ 
София 1404, бул. „България” № 81 В, тел. ++ 359 2 980 60 82 

факс ++ 359 2 854 81 26, secretary@bfski.com 
 

 

 1 

 

РЕШЕНИЕ 
 

На основание чл. 108, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и протоколи 1, 2 и 3 
от работата на комисията, определена със заповед от 03.01.2017 г. на председателя на 
Българска федерация по ски във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка 
чрез открита процедура 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” 

 
 

РЕШИХ 
 
I. Обявявам класиране за участниците в процедура за възлагане на обществена 

поръчка чрез открита процедура 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”: 
Първо място: „Травъл Ес Експрес” ЕООД 
Второ място: „Аргус Травел Интернешънъл” ЕООД  
Трето място: „Атлас Травелс” ЕООД 
Четвърто място: „Меркурий-97“ ЕООД 

 
II. Определям за изпълнител на обществената поръчка класираният на първо място 

участник „Травъл Ес Експрес” ЕООД 
 
III. Отстранявам от участие в процедура „Клио Травел” ООД на основание чл. 72, ал. 

3 от ЗОП (предложение второ), защото не откри достатъчно доказателства, за да обосноват 
предложената отстъпка. 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. 

 
IV. Настоящото решение да се изпрати на участниците в тридневен срок от 

издаването му. 
 
V. Настоящото решение и протоколите от работата на комисията да бъдат 

публикувани в Профил на купувача: http://www.bfski.com/fed/publicpro  
 
VI. Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП 

пред Комисия за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му. 
 
 
 
 

Цеко Минев                 Не се чете 
Председател на Българска федерация по ски 
 


