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П Р О Т О К О Л № 4 

от проведен публичен жребий 

 

 

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, 19.07.2018 г. в заседателна зала “Яйцето”, 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 не е налице кворум и мнозинство за приемане на 

валидни решения - отсъства инж. Георги Божанин , се налага определяне и встъпване на 

резервен член на Комисията.  

Със Заповед № РД 40-119/19.07.2018 г. на Възложителя, на основание чл. 29, ал.2, 

т.10 от ПУДСУ и във връзка с чл. 51. Ал. 11 от ППЗОП, се изменя Заповед № РД 40-

86/14.06.2018 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ за назначаване на комисия 

със задача да разгледа, оцени и класира получените оферти, в частта ѝ, отнасяща се до 

състава на комисията както следва: 

България, София 1504, бул. Цар Освободител 15 

тел.: +359 2 9308 200;  факс: +359 2 9460 255 

www.uni-sofia.bg  info@admin.uni-sofia.bg 

Bulgaria, 1504 Sofia, 15 Tsar Osvoboditel Blvd.  

phone: +359 2 9308 200;  fax: +359 2 9460 255 

www.uni-sofia.bg  info@admin.uni-sofia.bg 
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1. Вместо редовния член инж. Георги Божанин – в.и.д. главен мениджър на 

СУ „Св. Климент Охридски“ се назначава Ростислава Куцарова – специалист в отдел 

„Обществени поръчки“. 

Новият член 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.  

1. На публичното заседание, на основание чл. 58, ал. 3 от ППЗОП, и поради 

факта, че не е налице възможност за определяне реда на класиране по реда на 

учатниците при условията на ал. 2 от горния законов състав, комисията проведе 

публичен жребий за избор на изпълнител между  предложенията на „АТЛАС ТРАВЕЛС“ 

ЕООД; „КЛИО ТРАВЕЛ“ ООД; КОНСОРЦИУМ „БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА“ ДЗЗД; 

„ОССМО“ АД  

 

На заседанието на комисията присъстваха следните представители на участници в 

жребия: 

1.  Десислава Кирова - изпълнителен директор на  „ОССМО“ АД 

 

Председателят на комисията запозна присъстващите със Заповед № РД- 40-119 

/19.07.2018 г.  и редът, по който ще протече жребият и откри заседанието. 

 

Жребият протече по следния ред: 

2. Листове (А4 формат, прегънат на четири) с предварително напечатани 

наименованията на участниците „АТЛАС ТРАВЕЛС“ ЕООД; „КЛИО ТРАВЕЛ“ ООД; 

КОНСОРЦИУМ „БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА“ ДЗЗД; „ОССМО“ АД  

3. Един от членовете на комисията постави листовете в четири отделни, 

еднакви, празни, непрозрачни  пликове (формат С5, 162 х 229). 

4. Друг член на комисията затвори и разбърка в непрозрачна кутия                   

( 522x351x305mm, кафяв) четирите плика с поставените в тях листове. Представителят  

на „ОССМО“ АД не се възползва от възможността да разбърка отново пликовете в 

кутията. Действията по тази точка така се извършиха, че председателят на комисията да 

няма възможност да възприеме съдържащите се изображения на листовете в пликовете. 

5. След извършване на гореописаните действия, председателя на комисията 

изтегли един от пликовете, отвори го и оповести наименованието на участника, който 

печели публичния жребий -  „ОССМО“ АД. 

6. За удостоверяване коректността на жребия председателят на комисията 

отвори и другите три плика, като показа на членовете на комисията и присъстващия 

представител на „ОССМО“ АД тяхното съдържание. 

В присъствието на представителите на участниците бяха класирани и участниците 

от 2-ро до 4-то място. 

Втори бе отворен пликът, съдържащ името на „АТЛАС ТРАВЕЛС“ ЕООД. 

Трети бе отворен пликът, съдържащ името на КОНСОРЦИУМ „БЪЛГАРИЯ ЕР И 

ПОСОКА“ ДЗЗД. 
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Четвърти бе отворен пликът, съдържащ името на „КЛИО ТРАВЕЛ“ ООД. 

           В съответствие с извършеното оценяване  на предложенията  съгласно Протокол 

№ 3 от 16.07.2018 г., и съгласно резултатите от проведения публичен жребий, комисията 

класира предложенията в следния ред: 

 

№ УЧАСТНИК 
Ценово предложение 

в лв. без ДДС 

1 “OССМО” АД 
0,00 

2 
“AТЛАС ТРАВЕЛС” ЕООД 

0,00 

3 
КОНСОРЦИУМ „БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА“ ДЗЗД 

0,00 

4 
“КЛИО ТРАВЕЛ” ООД 

0,00 

 

 

Във връзка с гореизложеното и след извършеният публичен жребий, Комисията 

предлага с „ОССМО“ АД да бъде сключен договор за изпълнение на обществена 

поръчка, проведена чрез „открита“ процедура с предмет: „Осигуряване на самолетни 

билети за превоз на пътници и багаж за нуждите на Софийски университет „Св. 

Климент Охридски““. 

 

 Предвид горното, комисията ще представи на основание чл. 106, ал.1 от ЗОП за 

утвърждаване от възложителя доклад от работата си. 

 Председателят на комисията закри заседанието. 

Настоящият протокол се подписа от всички членове на Комисията на 19.07.2018 г. 

 

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

 

КОМИСИЯ: 

Председател:   Петър Станулов   ……………………… 

Членове:       
 

1. Ростислава Куцарова  ………………………… 

2. адв. Изабела Маринова   ………………………… 

 

3. Николина Вълканова   ………………………… 

 

4. Ваня Игнатова    ………………………… 

 

чл. 2 от ЗЗЛД 

 чл. 2 от ЗЗЛД 

 
чл. 2 от ЗЗЛД 

 
чл. 2 от ЗЗЛД 

 
чл. 2 от ЗЗЛД 

 


