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П Р О Т О К О Л   № 2 

 

 

от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 40-140 от 03.09.2018 г. на 

Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“, със задача: да извърши подбор, разглеждане, 

оценка и класиране на подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане 

на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по 

въздух на пътници и багаж при пътувания в страната и други държави-членки на 

Европейския съюз за нуждите на проект „Изграждане и развитие на Център за върхови 

постижения „Наследство БГ“, ДБФП № BG05M2OP001-1.001-0001-C01“ с 2 обособени 

позиции, открита с Решение № РД 40 - 125/ 20.07.2018 г., публикувано в Регистъра на 

обществените поръчки под № 858408 на 23.07.2018 г., обявление на поръчката, 

публикувано в Регистъра на обществените поръчки под № 858409 на 23.07.2018 г. и в 

Официален вестник на Европейския съюз под № 2018/S 140-320057 на 24.07.2018 г. 

 

 

I. На 17.10.2018 г. в съответствие с цитираната заповед на Възложителя в 

сграда Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“, в зала 2, от 13:30 ч. се събра комисия в 

състав: 

Председател: 

Инж. Георги Божанин – и.д. Главен мениджър на СУ „Св. Климент Охридски“, 

Членове: 

Чл. кор. Проф. дин Иван Илчев – ръководител на проект „Изграждане и развитие 

на Център за върхови постижения „Наследство БГ“; 

Петър Станулов – началник на отдел „Обществени поръчки“ на СУ „Св. 

Климент Охридски“; 

Изабела Маринова - адвокат; 

Ирена Георгиева – експерт „обществени поръчки“ в проект „Изграждане и 

развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, 

 

за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж 

при пътувания в страната и други държави-членки на Европейския съюз за нуждите на 

проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, 

ДБФП № BG05M2OP001-1.001-0001-C01“, включващ 2 обособени позиции: 

Обособена позиция № 1: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на 

пътници и багаж при пътувания до държави-членки на Европейския съюз“; 

Обособена позиция № 2: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на 

пътници и багаж при пътувания в границите на Република България“. 

 

За провеждане на публичното заседание по реда на чл. 58, ал. 3 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) участниците бяха уведомени 

със съобщение с изх. № 72-00-1890 от 12.10.2018 г., което беше публикувано на 

Профила на купувана на Възложителя на 12.10.2018 г. заедно с Правилата за 

провеждане на публичния жребий и беше изпратено по имейл на същата дата до всички 

участници, а именно - „Атлас Травелс“ ЕООД и „Юнайтед Травъл Ейджънси“ ЕООД. 

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/197674/1350141/version/1/file/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%97%D0%97%D0%9B%D0%94.pdf
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Публичното заседанието на комисията, проведено на основание чл. 58, ал. 3 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), започна в 

13:30 ч. 

На заседанието на комисията присъстваха следните представители на участници 

в жребия: Калина Иванова Димитрова – управител на „Юнайтед Травъл Ейджънси“ 

ЕООД. 

 На основание т. 6 от публикуваните на Профила на купувача Правила за 

провеждане на публичния жребий и тъй като до 13:30 ч. на публичното заседание се 

яви представител само на единия от участниците, председателят на комисията обяви, че 

заседанието се отлага с 30 мин., като мястото на провеждане остава непроменено. 

 Публичното заседание продължи в 14:00 ч. в сграда Ректорат на СУ „Св. 

Климент Охридски“, в зала 2, като към този момент представител на другия участник в 

публичния жребий, а именно „Атлас Травелс“ ЕООД, не се яви. 
 Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите с реда, 

по който ще протече жребият.  

 

Жребият протече по следния ред: 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: 

1. Председателят на комисията представи на всички присъстващи 2 листа, формат 

А4, на които бяха напечатани наименованията на двамата участници, а именно „Атлас 

Травелс“ ЕООД и „Юнайтед Травъл Ейджънси“ ЕООД, два отделни, еднакви, празни, 

непрозрачни плика и една празна кутия. 

2. След това председателят на комисията сгъна двата листа с науменованията на 

участниците на четири и всеки лист беше поставен в отделен плик. 

3. Председателят запечата пликовете и ги постави в кутията, като предостави 

възможност на г-жа Калина Димитрова, управител на „Юнайтед Травъл Ейджънси“ 

ЕООД, да разбърка пликовете, от което тя се възползва. 

4. След извършване на описаните действия, председателят на комисията изтегли 

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

публичния жребий по обособена позиция № 1 - „Атлас Травелс“ ЕООД. 

5. За удостоверяване коректността на жребия председателят на комисията отвори и 

другия плик, като показа на всички присъстващи неговото съдържание, а именно – на 

второ място по обособена позиция № 1 се класира участникът „Юнайтед Травъл 

Ейджънси“ ЕООД. 

6. С приключване на описаните действия приключи публичният жребий по 

обособена позиция № 1. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: 

1. Председателят на комисията представи на всички присъстващи 2 листа, формат 

А4, на които бяха напечатани наименованията на двамата участници, а именно „Атлас 

Травелс“ ЕООД и „Юнайтед Травъл Ейджънси“ ЕООД, два отделни, еднакви, празни, 

непрозрачни плика и една празна кутия. 

2. След това председателят на комисията сгъна двата листа с науменованията на 

участниците на четири и всеки лист беше поставен в отделен плик. 

3. Председателят запечата пликовете и ги постави в кутията, като предостави 

възможност на г-жа Калина Димитрова, управител на „Юнайтед Травъл Ейджънси“ 
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ЕООД, да разбърка пликовете, от което тя отказа се възползва. Пликовете в кутията 

бяха разбъркани от член на комисията пред всички присъстващи. 

4. След извършване на описаните действия, председателят на комисията изтегли 

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

публичния жребий по обособена позиция № 2 - „Юнайтед Травъл Ейджънси“ ЕООД. 

5. За удостоверяване коректността на жребия председателят на комисията отвори и 

другия плик, като показа на всички присъстващи неговото съдържание, а именно – на 

второ място по обособена позиция № 2 се класира участникът „Атлас Травелс“ ЕООД. 

6. С приключване на описаните действия приключи публичният жребий по 

обособена позиция № 2 и председателят на комисията закри заседанието. 

 

 

 В съответствие с извършеното оценяване на офертите съгласно Протокол от 

11.10.2018 г., и съгласно резултатите от проведения публичен жребий, комисията 

предлага следното класиране: 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: 

1-во място – „Атлас Травелс“ ЕООД, оферта с вх. № 72-00-1672от 31.08.2018 

г. 

2-ро място - „Юнайтед Травъл Ейджънси“ ЕООД, оферта с вх. № 72-00-

1684от 31.08.2018 г. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: 

1-во място – „Юнайтед Травъл Ейджънси“ ЕООД, оферта с вх. № 72-00-

1684от 31.08.2018 г.  

2-ро място - „Атлас Травелс“ ЕООД, оферта с вх. № 72-00-1672от 31.08.2018 

г. 
 

 

Въз основа изложеното, комисията предлага следното: 

Класираният на първо място по обособена позиция № 1 участник „Атлас 

Травелс“ ЕООД да бъде определен за изпълнител на обществената поръчка с предмет: 

„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при 

пътувания в страната и други държави-членки на Европейския съюз за нуждите на 

проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, 

ДБФП № BG05M2OP001-1.001-0001-C01“ по Обособена позиция № 1: „Осигуряване на 

самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при пътувания до държави-

членки на Европейския съюз“. 

 

Класираният на първо място по обособена позиция № 2 участник „Юнайтед 

Травъл Ейджънси“ ЕООД да бъде определен за изпълнител на обществената поръчка 

с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж 

при пътувания в страната и други държави-членки на Европейския съюз за нуждите на 

проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, 

ДБФП № BG05M2OP001-1.001-0001-C01“ по Обособена позиция № 2: „Осигуряване на 

самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при пътувания в границите 

на Република България“. 
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Настоящият протокол е съставен на основание чл. 103, ал. 3 ЗОП и е подписан 

на 19.10.2018 г. 

 

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

 

КОМИСИЯ: 

Председател: 

 

Инж. Георги Божанин - ………………………… 

Членове: 

Чл. кор. проф. дин Иван Илчев - ………………………… 

 

Петър Станулов - ………………………… 

 

Изабела Маринова - ………………………… 

 

Ирена Георгиева - ………………………… 

 


