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П Р О Т О К О Л  № 1 

 

от проведено публично заседание и заседание за разглеждане на документите, съобразно 

разпоредбите на чл. 61 от ППЗОП, съдържащи се в офертите, подадени за участие в открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Осигуряване на 

самолетни билети за превоз на пътници и багаж за нуждите на Софийски 

университет „Св. Климент Охридски““ 

 

 

Днес, 14.06.2018 г. в Заседателна зала №2, находяща се в административната 

сграда на Ректората на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, в гр. София, 

бул. “Цар Освободител” № 15, се проведе заседание на Комисията, назначена със 

Заповед № РД 40-86/14.06.2018 г. на Възложителя, за провеждане на открита процедура 

по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: : „Осигуряване на 

самолетни билети за превоз на пътници и багаж за нуждите на Софийски 

университет „Св. Климент Охридски““,  открита с Решение № РД-40-71 / 09.05.2018 г. 

и с уникален номер на поръчката в РОП: 00640-2018-0007 

 

Комисията, определена с цитираната Заповед на Възложителя, заседава в следния 

състав: 

 

Председател: Петър Станулов – Началник отдел „Обществени поръчки“ в 

администрацията на СУ „Св. Климент Охридски“. 

 

Членове:       

1. инж. Георги Божанин - в.и.д. Главен Мениджър на СУ „Св. Климент 

Охридски“, 

2. Изабела Маринова - адвокат; 

3. Николина Вълканова - юрисконсулт в отдел „Обществени поръчки“, 

4. Ваня Игнатова - началник отдел “Имоти“ 

 

Предвид обстоятелството, че всички редовни членове на Комисията присъстват на 

провежданото открито заседание, налице са кворум и мнозинство за приемане на 

валидни решения, не се налага определяне и встъпване на резервни членове.  

Запечатаните опаковки с офертите, депозирани за участие в процедурата, в 

изпълнение на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, бяха предадени с протокол на Председателя на 

Комисията от Инспектор - деловодството в СУ „Св. Климент Охридски“ в 10:00 часа. 

На публичното заседание, в съответствие с чл. 54 ал. 2 от ППЗОП, присъства 

представител на участника „Елит Травел Интернешънъл“ ООД -  г-жа Ивелина 

България, София 1504, бул. Цар Освободител 15 

тел.: +359 2 9308 200;  факс: +359 2 9460 255 
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Bulgaria, 1504 Sofia, 15 Tsar Osvoboditel Blvd.  
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2 
 

Георгиева, упълномощен представител на фирмата. Други лица от кръга на правните 

субекти, на които визираната норма на ППЗОП предоставя правна възможност да 

присъстват при провеждането на публичните заседания по отваряне на опаковките, 

съдържащи офертите за участие в процедурите по ЗОП, не присъстват/не изпращат 

представители на днешното заседание на Комисията. 

 

Председателят на Комисията, след предоставен толеранс от 15 мин. на евентуално 

закъснели представители на Участниците и/или средствата за масово осведомяване 

откри заседанието в 14:15 часа и запозна членовете на Комисията - със съдържанието на 

съставения на основание чл. 48, ал. 1 от ППЗОП входящ регистър на офертите, с цел 

узнаване от тяхна страна на имената (фирмените наименования) на Участниците, 

депозирали оферти за участие в процедурата в рамките на публично оповестения в 

Обявлението за поръчка краен срок – 17:30 ч. на 13.06.2018 г., а именно: 

 

№ УЧАСТНИК Вх. №, дата и час на подаване 

1. 

„ФОРТУНА 7 ТУРИЗЪМ ТР“ ООД 72-00-1108 / 11.06.2018 г., 

подадена в 13:45 ч. 

2. 

“AТЛАС ТРАВЕЛС” ЕООД 72-00-1124 / 13.06.2018 г., 

подадена в 10:40 ч. 

3. 

“КЛИО ТРАВЕЛ” ООД 72-00-1125 / 13.06.2018 г., 

подадена в 11:20 ч.  

4. 

“КАЛИНА & БЪЛГАРИЯ ТРАВЪЛБЕСТ“ – 

обединение 

72-00-1128 / 13.06.2018 г., 

подадена в 14:14 ч. 

5.  

„ХОРНИТ“ ООД 72-00-1135 / 13.06.20118 г., 

подадена в 15:44 

6. 

КОНСОРЦИУМ „БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА“ 

ДЗЗД 

72-00-1138 / 13.06.2018 г., 

подадена в 16:12 

7. 

“EЛИТ ТРАВЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ООД 72-00-1139 / 13.06.2018 г., 

подадена в 16:26 

8. 

“OССМО” АД 72-00-1140 / 13.06.2018 г., 

подадена в 16:34 

 

Запознавайки се с данните и информацията, отразени в предоставения им 

регистър на офертите, всеки един от членовете на Комисията подписа декларация за 

липса на конфликт на интереси с Участниците, както и за спазване на задълженията, 

вменени с нормите на чл. 51, ал. 9 и ал. 13 от ППЗОП, в съответствие с изискванията на 

чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП.  
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I. След извършване на гореописаните процедурни действия и направени 

уточнения относно редовността на офертите, а именно:  

(1) всички са представени в срок, 

(2) в запечатани, непрозрачни опаковки, които са  

(3) с ненарушена цялост, 

Комисията пристъпи към работа и отвори опаковките, съдържащи офертите на 

всеки един от Участниците, по реда на тяхното постъпване и оповести съдържанието им. 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 104, ал. 2 от ЗОП, Възложителят е 

предвидил в обявлението за откритата процедура, че оценката на техническите и 

ценовите предложения на участниците, ще се извършва преди провеждане на 

предварителния подбор. Във връзка с това и на основание чл. 61, т. 2 от ППЗОП трима 

членове на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на всеки от 

участниците.  

Комисията предложи на г-жа Ивелина Георгиева, представител на участника 

„Елит Травел Интернешънъл“ ООД, чието предложение не се разглеждаше в момента, да 

подпише техническото и ценово предложение на останалите участници. Г-жа Георгиева 

прие и подписа всички ценови предложения, с изключение на това на участника, чиито 

представител е, като същевременно се отказа от правото си да подписва техническите 

предложения. 

Председателят на комисията оповести предлаганите от участниците цени, 

следвайки поредността на първоначално подадените опаковки с оферти, както следва: 

 

№ УЧАСТНИК 
Ценово предложение 

в лв. без ДДС 

1 „ФОРТУНА 7 ТУРИЗЪМ ТР“ ООД 
9,90 

2 
“AТЛАС ТРАВЕЛС” ЕООД 

0,00 

3 
“КЛИО ТРАВЕЛ” ООД 

0,00 

4 
“КАЛИНА & БЪЛГАРИЯ ТРАВЪЛБЕСТ“ - обединение 

0,00 

5 
„ХОРНИТ“ ООД 

29,00 

6 
КОНСОРЦИУМ „БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА“ ДЗЗД 

0,00 

7 
“EЛИТ ТРАВЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ООД 

50,00 

8 “OССМО” АД 
0,00 

След извършване на описаните действия публичната част от заседанието на 

комисията приключи и председателят насрочи закрито заседание на 15.06.2018 г. от 

10:00 ч. в стая № 20 в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“, на което да бъдат 

разгледани и оценени офертите на участниците. 
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*** 

На 15.06.2018 г. от 10:00 ч. в стая № 20 в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“, 

Kомисия в състав: 

Председател: Петър Станулов – Началник отдел „Обществени поръчки“ в 

администрацията на СУ „Св. Климент Охридски“ 

Членове: 

1. инж. Георги Божанин - в.и.д. Главен Мениджър на СУ „Св. Климент 

Охридски“; 

2. Изабела Маринова - адвокат; 

3. Николина Вълканова - юрисконсулт в отдел „Обществени поръчки“; 

4. Ваня Игнатова - началник отдел „Имоти“. 

 

се събра на закрито заседание, с цел да се запознае подробно с документацията за 

участие и да оцени съгласно избрания критерий за възлагане тези от тях, които 

съответстват на предварително обявените условия. 

Предвид обстоятелството, че е налице кворум и мнозинство за приемане на 

валидни решения и не се налага определяне и встъпване на резервен член на Комисията, 

същата пристъпи към работа - разглеждане на документите, формиращи Техническите и 

Ценовите предложения на Участниците, обективирани в „Техническа спецификация за 

услугата“ - Приложение №1 и Раздел III. от Документацията „Изисквания към офертите 

и необходимите документи“ 

Комисията направи проверка за пълнота и съответствие на направените 

предложения от участниците, следвайки при разглеждането поредността на 

първоначално подадените опаковки с оферти. 

I. Съгласно чл. 104, ал. 2 от ЗОП, преди да извърши предварителния подбор, 

Комисията пристъпи към преглед по същество на Техническите предложения на 

участниците като констатира следното: 

 

1. Оферта с вх. № 72-00-1108 от 11.06.2018 г., подадена от „ФОРТУНА 7 

ТУРИЗЪМ ТР“ ООД 

Техническото предложение, съдържащо се в офертата на „Фортуна 7 Туризъм ТР” 

ООД е съобразено с утвърдения за целите на процедурата Образец №6 „Предложение за 

изпълнение на поръчката“. Участникът е представил описание на всички дейности 

заложени в техническата спецификация, както и всички декларации, в съответствие с 

разпоредбата на чл. 39. ал. 3, т. 1 от ППЗОП и изискванията от документацията на 

Възложителя.  

Участникът се е възползвал от правото си, на основание чл. 102 от ЗОП и е 

декларирал, наличието на конфиденциална информация, съдържаща се в текста на т. 2 от 

„Предложение за изпълнение на поръчката“. 

След извършената проверка и анализ на представените документи, комисията 

констатира, че предложението е пълно и отговаря на предварително обявените условия за  

изпълнението на поръчката.  
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2. Оферта с вх. № 72-00-1124 от 13.06.2018 г., подадена от “AТЛАС ТРАВЕЛС” 

ЕООД 

Техническото предложение, съдържащо се в офертата на „Атлас Травелс” ЕООД е 

съобразено с утвърдения за целите на процедурата Образец №6 „Предложение за 

изпълнение на поръчката“. Участникът е представил описание на всички дейности 

заложени в техническата спецификация, както и всички декларации, в съответствие с 

разпоредбата на чл. 39. ал. 3, т. 1 от ППЗОП и изискванията от документацията на 

Възложителя.  

Участникът се е възползвал от правото си, на основание чл. 102 от ЗОП и е 

декларирал, наличието на конфиденциална информация, съдържаща се в „Приложение 1“ 

към „Предложение за изпълнение на поръчката“. 

След извършената проверка и анализ на представените документи, комисията 

констатира, че предложението е пълно и отговаря на предварително обявените условия за  

изпълнението на поръчката.  

 

3. Оферта с вх. № 72-00-1125 от 13.06.2018 г., подадена от “КЛИО ТРАВЕЛ” 

ООД 

Техническото предложение, съдържащо се в офертата на „Клио Травел” ООД е 

съобразено с утвърдения за целите на процедурата Образец №6 „Предложение за 

изпълнение на поръчката“. Участникът е представил описание на всички дейности 

заложени в техническата спецификация, както и всички декларации, в съответствие с 

разпоредбата на чл. 39. ал. 3, т. 1 от ППЗОП и изискванията от документацията на 

Възложителя.  

Участникът се е възползвал от правото си, на основание чл. 102 от ЗОП и е 

декларирал, наличието на конфиденциална информация, съдържаща се в текста на т. 2 от 

„Предложение за изпълнение на поръчката“. 

След извършената проверка и анализ на представените документи, комисията 

констатира, че предложението е пълно и отговаря на предварително обявените условия за  

изпълнението на поръчката.  

 

4. Оферта с вх. № 72-00-1128 от 13.06.2018 г., подадена от “КАЛИНА & 

БЪЛГАРИЯ ТРАВЪЛБЕСТ“ ДЗЗД 

Техническото предложение, съдържащо се в офертата на Обединение „Калина & 

България Травълбест“ е съобразено с утвърдения за целите на процедурата Образец №6 

„Предложение за изпълнение на поръчката“. Участникът е представил описание на всички 

дейности заложени в техническата спецификация, както и всички декларации, в 

съответствие с разпоредбата на чл. 39. ал. 3, т. 1 от ППЗОП и изискванията от 

документацията на Възложителя.  

След извършената проверка и анализ на представените документи, комисията 

констатира, че предложението е пълно и отговаря на предварително обявените условия за  

изпълнението на поръчката.  
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5. Оферта с вх. № 72-00-1135 от 13.06.2018 г., подадена от “„ХОРНИТ“ ООД  

Техническото предложение, съдържащо се в офертата на „Хорнит“ ООД е 

съобразено с утвърдения за целите на процедурата Образец №6 „Предложение за 

изпълнение на поръчката“. Участникът е представил описание на всички дейности 

заложени в техническата спецификация, както и всички декларации, в съответствие с 

разпоредбата на чл. 39. ал. 3, т. 1 от ППЗОП и изискванията от документацията на 

Възложителя.  

След извършената проверка и анализ на представените документи, комисията 

констатира, че предложението е пълно и отговаря на предварително обявените условия за  

изпълнението на поръчката.  

 

6. Оферта с вх. № 72-00-1138 от 13.06.2018 г., подадена от КОНСОРЦИУМ 

„БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА“ ДЗЗД 

Техническото предложение, съдържащо се в офертата на Консорциум „България Ер 

и Посока“ ДЗЗД е съобразено с утвърдения за целите на процедурата Образец №6 

„Предложение за изпълнение на поръчката“. Участникът е представил описание на всички 

дейности заложени в техническата спецификация, както и всички декларации, в 

съответствие с разпоредбата на чл. 39. ал. 3, т. 1 от ППЗОП и изискванията от 

документацията на Възложителя.  

След извършената проверка и анализ на представените документи, комисията 

констатира, че предложението е пълно и отговаря на предварително обявените условия за  

изпълнението на поръчката.  

 

7. Оферта с вх. № 72-00-1139 от 13.06.2018 г., подадена от “EЛИТ ТРАВЕЛ 

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ООД 

Техническото предложение, съдържащо се в офертата на „Елит Травел 

Интернешънъл“ ООД е съобразено с утвърдения за целите на процедурата Образец №6 

„Предложение за изпълнение на поръчката“. Участникът е представил описание на всички 

дейности заложени в техническата спецификация, както и всички декларации, в 

съответствие с разпоредбата на чл. 39. ал. 3, т. 1 от ППЗОП и изискванията от 

документацията на Възложителя.  

Участникът се е възползвал от правото си, на основание чл. 102 от ЗОП и е 

декларирал, наличието на конфиденциална информация, съдържаща се в текста на стр. 2 

до стр. 14 от „Предложение за изпълнение на поръчката“.  

След извършената проверка и анализ на представените документи, комисията 

констатира, че предложението е пълно и отговаря на предварително обявените условия за  

изпълнението на поръчката.  

 

8. Оферта с вх. № 72-00-1140 от 13.06.2018 г., подадена от “ОССМО” АД 

Техническото предложение, съдържащо се в офертата на „Оссмо“ АД е съобразено с 

утвърдения за целите на процедурата Образец №6 „Предложение за изпълнение на 

поръчката“. Участникът е представил описание на всички дейности заложени в 

техническата спецификация,  както и всички декларации, в съответствие с разпоредбата 

на чл. 39. ал. 3, т. 1 от ППЗОП и изискванията от документацията на Възложителя.  
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След извършената проверка и анализ на представените документи, комисията 

констатира, че предложението е пълно и отговаря на предварително обявените условия за  

изпълнението на поръчката. 

  

След така направената от Комисията проверка на „Техническите предложения“ на 

участниците и констатацията, че всички са пълни и отговарят на предварително обявените 

условия от страна на Възложителя, следва всички участници да бъдат допуснати до по-

нататъшно участие в процедурата, а именно разглеждане и проверка на „Ценовите 

предложения“. 

 

II. Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на „Ценовите предложения“ на 

участниците, по реда на тяхното постъпване, както следва:  

 

1. Ценовото предложение, съдържащо се в офертата на „Фортуна 7 Туризъм ТР“ 

ООД е в съответствие с изискванията, обективирани в Раздел III. „Изисквания към 

офертите и необходимите документи, т. 4 от Документацията за участие в процедурата. 

Комисията направи проверка за пълнота и съответствие на „Ценово предложение“, 

съдържащо ценовата оферта за такса за осигуряване на самолетен билет (такса 

обслужване). Ценовото предложение на участника е изготвено по утвърдения за целите на 

процедурата Образец №7 и съответства на изискванията на Възложителя, заложени в 

документацията за участие. 

Предлаганата от участника такса за осигуряване на самолетен билет /такса 

обслужване/ за пътуване до всяка дестинация е в размер на 9,90 лв. (девет лева и 90 ст.) 

без ДДС и е съобразена с обявените от Възложителя критерии. 

 

2. Ценовото предложение, съдържащо се в офертата на „Атлас Травелс“ ЕООД е в 

съответствие с изискванията, обективирани в Раздел III. „Изисквания към офертите и 

необходимите документи, т. 4 от Документацията за участие в процедурата. Комисията 

направи проверка за пълнота и съответствие на „Ценово предложение“, съдържащо 

ценовата оферта за такса за осигуряване на самолетен билет (такса обслужване). Ценовото 

предложение на участника е изготвено по утвърдения за целите на процедурата Образец 

№7 и съответства на изискванията на Възложителя, заложени в документацията за 

участие. 

Предлаганата от участника такса за осигуряване на самолетен билет /такса 

обслужване/ за пътуване до всяка дестинация е в размер на 0,00 лв. (нула лева и 0 ст.) без 

ДДС и е съобразена с обявените от Възложителя критерии. 

 

3. Ценовото предложение, съдържащо се в офертата на „Клио Травел“ ООД е в 

съответствие с изискванията, обективирани в Раздел III. „Изисквания към офертите и 

необходимите документи, т. 4 от Документацията за участие в процедурата. Комисията 

направи проверка за пълнота и съответствие на „Ценово предложение“, съдържащо 

ценовата оферта за такса за осигуряване на самолетен билет (такса обслужване). Ценовото 

предложение на участника е изготвено по утвърдения за целите на процедурата Образец 

№7 и съответства на изискванията на Възложителя, заложени в документацията за 

участие. 
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Предлаганата от участника такса за осигуряване на самолетен билет /такса 

обслужване/ за пътуване до всяка дестинация е в размер на 0,00 лв. (нула лева и 0 ст.)  

без ДДС и е съобразена с обявените от Възложителя критерии. 

 

4. Ценовото предложение, съдържащо се в офертата на обединение „Калина & 

България Травълбест“ ДЗЗД е в съответствие с изискванията, обективирани в Раздел III. 

„Изисквания към офертите и необходимите документи, т. 4 от Документацията за участие 

в процедурата. Комисията направи проверка за пълнота и съответствие на „Ценово 

предложение“, съдържащо ценовата оферта за такса за осигуряване на самолетен билет 

(такса обслужване). Ценовото предложение на участника е изготвено по утвърдения за 

целите на процедурата Образец №7 и съответства на изискванията на Възложителя, 

заложени в документацията за участие. 

Предлаганата от участника такса за осигуряване на самолетен билет /такса 

обслужване/ за пътуване до всяка дестинация е в размер на 0,00лв. (нула лева и 0 ст.) без 

ДДС и е съобразена с обявените от Възложителя критерии. 

 

5. Ценовото предложение, съдържащо се в офертата на „Хорнит“ ООД е в 

съответствие с изискванията, обективирани в Раздел III. „Изисквания към офертите и 

необходимите документи, т. 4 от Документацията за участие в процедурата. Комисията 

направи проверка за пълнота и съответствие на „Ценово предложение“, съдържащо 

ценовата оферта за такса за осигуряване на самолетен билет (такса обслужване). Ценовото 

предложение на участника е изготвено по утвърдения за целите на процедурата Образец 

№7 и съответства на изискванията на Възложителя, заложени в документацията за 

участие. 

Предлаганата от участника такса за осигуряване на самолетен билет /такса 

обслужване/ за пътуване до всяка дестинация е в размер на 29,00 лв. (двадесет и девет 

лева и 0 ст.) без ДДС и е съобразена с обявените от Възложителя критерии. 

 

6. Ценовото предложение, съдържащо се в офертата на Консорциум „България Ер 

и Посока“ ДЗЗД е в съответствие с изискванията, обективирани в Раздел III. „Изисквания 

към офертите и необходимите документи, т. 4 от Документацията за участие в 

процедурата. Комисията направи проверка за пълнота и съответствие на „Ценово 

предложение“, съдържащо ценовата оферта за такса за осигуряване на самолетен билет 

(такса обслужване). Ценовото предложение на участника е изготвено по утвърдения за 

целите на процедурата Образец №7 и съответства на изискванията на Възложителя, 

заложени в документацията за участие. 

Предлаганата от участника такса за осигуряване на самолетен билет /такса 

обслужване/ за пътуване до всяка дестинация е в размер на 0,00 лв. (нула лева и 0 ст.) без 

ДДС и е съобразена с обявените от Възложителя критерии. 

 

7. Ценовото предложение, съдържащо се в офертата на  „Елит Травел 

Интернешънъл“ ООД е в съответствие с изискванията, обективирани в Раздел III. 

„Изисквания към офертите и необходимите документи, т. 4 от Документацията за участие 

в процедурата. Комисията направи проверка за пълнота и съответствие на „Ценово 

предложение“, съдържащо ценовата оферта за такса за осигуряване на самолетен билет 
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(такса обслужване). Ценовото предложение на участника е изготвено по утвърдения за 

целите на процедурата Образец №7 и съответства на изискванията на Възложителя, 

заложени в документацията за участие. 

Предлаганата от участника такса за осигуряване на самолетен билет /такса 

обслужване/ за пътуване до всяка дестинация е в размер на 50,00 лв. (петдесет лева и 0 

ст.) без ДДС и е съобразена с обявените от Възложителя критерии. 

 

8. Ценовото предложение, съдържащо се в офертата на „Оссмо“ АД е в 

съответствие с изискванията, обективирани в Раздел III. „Изисквания към офертите и 

необходимите документи, т. 4 от Документацията за участие в процедурата. Комисията 

направи проверка за пълнота и съответствие на „Ценово предложение“, съдържащо 

ценовата оферта за такса за осигуряване на самолетен билет (такса обслужване). Ценовото 

предложение на участника е изготвено по утвърдения за целите на процедурата Образец 

№7 и съответства на изискванията на Възложителя, заложени в документацията за 

участие. 

Предлаганата от участника такса за осигуряване на самолетен билет /такса 

обслужване/ за пътуване до всяка дестинация е в размер на 0,00 лв. (нула лева и 0 ст.) без 

ДДС и е съобразена с обявените от Възложителя критерии. 

 

Комисията продължи своята работа и направи съпоставка между отправените от 

участниците ценови предложения като констатира, че следва да бъде приложена 

разпоредбата на чл. 72 от ЗОП, предвид че Ценовите предложение на участниците: 

 „Атлас Травелс“ ЕООД  

 „Клио Травел“ ООД 

 „Калина & България Травълбест“ ДЗЗД 

 „България Ер и Посока“ ДЗЗД 

 „Оссмо“ АД 

са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на ценовите предложения 

на останалите участници. 

С оглед на изложеното Комисията следва да изиска подробна писмена обосновка за 

начина на образуване на ценовото предложение от горецитираните участници.  

 

С писмо с изх. № 72-00-1170 / 18.06.2018 г. , подписано от Ректора на СУ „Св. 

Климент Охридски“, Комисията изиска от участника „Атлас Травелс“ ЕООД, подробна 

писмена обосновка, която следва да се представи в петдневен срок от получаването на 

искането. 

С писмо с изх. № 72-00-1171 / 18.06.2018 г., подписано от Ректора на СУ „Св. 

Климент Охридски“, Комисията изиска от участника „Клио Травел“ ООД, подробна 

писмена обосновка, която следва да се представи в петдневен срок от получаването на 

искането. 

С писмо с изх. № 72-00-1169 / 18.06.2018 г. , подписано от Ректора на СУ „Св. 

Климент Охридски“, Комисията изиска от участника „Калина & България Травълбест“ 

ДЗЗД, подробна писмена обосновка, която следва да се представи в петдневен срок от 

получаването на искането.  
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С писмо с изх. № 72-00-1168 / 18.06.2018 г. , подписано от Ректора на СУ „Св. 

Климент Охридски“, Комисията изиска от участника „България Ер и Посока“ ДЗЗД, 

подробна писмена обосновка, която следва да се представи в петдневен срок от 

получаването на искането. 

С писмо с изх. № 72-00-1167 / 18.06.2018 г., подписано от Ректора на СУ „Св. 

Климент Охридски“, Комисията изиска от участника „Оссмо“ АД, подробна писмена 

обосновка, която следва да се представи в петдневен срок от получаването на искането. 

 

С това заседанието на Комисията приключи и председателят насрочи  следващо 

заседание на 27.06.2018 г. от 10.00 ч. в стая №20 на Ректората на СУ „Св. Климент 

Охридски“, за да разгледа изисканите писмени обосновки и продължи работата си по 

оценка и класиране на участниците в процедурата. 

 

Настоящият протокол се подписа от всички членове на Комисията на 18.06.2018 г. 

 

 На основание чл. 2 от ЗЗЛД личните данни в настоящия протокол са заличени. 

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател:   Петър Станулов  

 

Членове:       
 

1. инж. Георги Божанин   

 

2. адв. Изабела Маринова  

 

3. Николина Вълканова 

 

4. Ваня Игнатова   
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