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ПРОТОКОЛ № 1 
 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА 
ПРОЦЕДУРА ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА 

САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ ПРИ 
СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА ЗА НУЖДИТЕ НА 
СДРУЖЕНИЕ” БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТАЕКУОНДО – СТИЛ ВТФ”” 

  
 
 
 
 
Днес, 24.07.2015г., в изпълнение на Решение ЗОП – 1 от 14.05.2015г. на председателя 
на сдружение „Българска федерация по таекуон-до – стил ВТФ“ за откриване на 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на самолетни 
билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и в 
чужбина за нуждите на СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО 
ТАЕКУОНДО – СТИЛ ВТФ“, комисия, назначена със Заповед № 96/24.07.2015г. на 
председателя на сдружение „Българска федерация по таекуо-до – стил ВТФ“, в състав: 

1. Председател – ..................................... заличено на основание чл.4 от ЗЗЛД; 
и членове: 

2. ............................................... заличено на основание чл.4 от ЗЗЛД; 
3. ............................................... заличено на основание чл.4 от ЗЗЛД; 

се събра в 9.30 ч. в гр. София, бул. Васил Левски № 75, ет.4, със задача да отвори, 
разгледа, оцени и класира представените оферти за участие в откритата процедура за 
осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни 
пътувания в страната и в чужбина за нуждите на сдружение „Българска федерация по 
таекуон-до – стил ВТФ“ по реда на Закона за обществените поръчки. 
 
1.Заседанието беше открито в 9.40ч. от председателя на комисията. На заседанието 
присъстваха всички редовни членове на комисията. На заседанието присъства и 
представител на участника „ЮНАЙТЕД ТРАВЪЛ ЕЙДЖЪНСИ“ ЕООД – управител на 
същото, който се вписа в регистъра на лицата, присъстващи на откритото заседание по 
отваряне на офертите. На заседанието не присъстваха представители на останалите 
участници в процедурата, представители на средствата за масово осведомяване и други 
лица.  
При откриване на заседанието председателят обяви, че отварянето, разглеждането и 
класирането на постъпилите оферти ще става по предварително определения в 
документацията ред. 
 
2.Списък на участниците, както и подадените оферти, бяха предадени на комисията от 
Ивон Милева – служител на възложителя, за което се състави приемно-предавателен 
протокол от 24.07.2015г. Подадените оферти са, както следва: 
            1. Оферта на „ТРАВЕЛ ХОЛИДЕЙС“ ООД, гр. София, с вх. №15/09.07.2015г.; 
 2. Оферта на „ЮНАЙТЕД ТРАВЪЛ ЕЙДЖЪНСИ“ ЕООД, гр. София, с вх.№  
16/10.07.2015г.;                
 3. Оферта на ЕТ „ДАНИЕЛА КРЪСТЕВА – СИМОНИ“, гр. София, с вх. № 

17/10.07.2015г. 
 4. Оферта на „АТЛАС ТРАВЕЛС“ ЕООД, гр. София, с вх. № 18/10.07.2015 г.; 
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Председателят на комисията посочи член на комисията, който да отвори пликовете с 
офертите на участниците по реда на тяхното постъпване. 
Пликовете на всички четири постъпили оферти бяха непрозрачни и с ненарушена 
цялост, което беше установено от членовете на комисията и от представителя на 
участника „ЮНАЙТЕД ТРАВЪЛ ЕЙДЖЪНСИ“ ЕООД. 
 
3.Комисията пристъпи към отваряне на плика с офертата на „ТРАВЕЛ 
ХОЛИДЕЙС“ ООД, гр. София, с вх. №15/09.07.2015г. 
Комисията установи наличието на три отделни запечатани плика, както следва: 

1. Плик с надпис „Плик 1 „Документи за подбор“; 
2. Плик с надпис „Плик 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ 
3. Плик с надпис „Плик 3 „Предлагана цена“ 

           В съответствие с изискванията на чл.68, ал.4 от ЗОП трима от членовете на 
комисията, както и представителят на „ЮНАЙТЕД ТРАВЪЛ ЕЙДЖЪНСИ“ ЕООД, 
подписаха „Плик 3 „Предлагана цена“. 
           След това комисията отвори „Плик 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ 
съобразно изискванията на чл.68, ал.5 от ЗОП, като всички членове на комисята 
подписаха всяка страница от всички съдържащи се вътре документи. Председателят на 
комисията съгласно изискванията на чл.68, ал.5 от ЗОП предложи на представителя на 
„ЮНАЙТЕД ТРАВЪЛ ЕЙДЖЪНСИ“ ЕООД да подпише съдържащите се в „Плик 2 
„Предложение за изпълнение на поръчката“ на „ТРАВЕЛ ХОЛИДЕЙС“ ООД 
документи, като представителят на „ЮНАЙТЕД ТРАВЪЛ ЕЙДЖЪНСИ“ ЕООД отказа.     
           След извършване на посочените по-горе действия комисията пристъпи към 
отваряне на „Плик 1 „Документи за подбор“ и оповести документите, които той 
съдържа, като провери съответствието им с приложения от участника списък по чл.56, 
ал.1, т.14 от ЗОП. Комисията констатира, че представените документи, поставени в 
„Плик 1 „Документи за подбор“, не отговарят на приложения списък по чл.56, ал.1, т.14 
от ЗОП. В т.15 от Списъка е посочено, че участникът прилага документ за внесена 
гаранция за участие. Такъв документ не се намира в документите, съдържащи се в 
„Плик 1 „Документи за подбор“ от офертата на участника. 
 
4.Комисията отвори плика с офертата на „ЮНАЙТЕД ТРАВЪЛ ЕЙДЖЪНСИ“ 
ЕООД, гр. София, с вх. № 16/10.07.2015 г. 
Комисията установи наличието на три отделни запечатани плика, както следва: 
1. Плик с надпис „Плик 1 „Документи за подбор“; 
2. Плик с надпис „Плик 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ 
3. Плик с надпис „Плик 3 „Предлагана цена“ 
          В съответствие с изискванията на чл.68, ал.4 от ЗОП трима от членовете на 
комисията подписаха „Плик 3 „Предлагана цена“. 
          След това комисията отвори „Плик 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ 
съобразно изискванията на чл.68, ал.5 от ЗОП, като всички членове на комисята 
подписаха всяка страница от всички съдържащи се вътре документи.  
          След извършване на посочените по-горе действия комисията пристъпи към 
отваряне на „Плик 1 „Документи за подбор“ и оповести документите, които той 
съдържа, като провери съответствието им с приложения от участника списък по чл.56, 
ал.1, т.14 от ЗОП. Комисията констатира, че представените документи, поставени в 
„Плик 1 „Документи за подбор“, отговарят на приложения списък по чл.56, ал.1, т.14 от 
ЗОП. 
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5.Комисията пристъпи към отваряне на плика с офертата на ЕТ „ДАНИЕЛА 
КРЪСТЕВА – СИМОНИ“, гр. София, с вх. № 17/10.07.2015 г. 
Комисията установи наличието на три отделни запечатани плика, както следва: 
1. Плик с надпис „Плик 1 „Документи за подбор“; 
2. Плик с надпис „Плик 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ 
3. Плик с надпис „Плик 3 „Предлагана цена“ 
          В съответствие с изискванията на чл.68, ал.4 от ЗОП трима от членовете на 
комисията, както и представителят на „ЮНАЙТЕД ТРАВЪЛ ЕЙДЖЪНСИ“ ЕООД, 
подписаха „Плик 3 „Предлагана цена“. 
          След това комисията отвори „Плик 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ 
съобразно изискванията на чл.68, ал.5 от ЗОП, като всички членове на комисята 
подписаха всяка страница от всички съдържащи се вътре документи. Председателят на 
комисията съгласно изискванията на чл.68, ал.5 от ЗОП предложи на представителя на 
„ЮНАЙТЕД ТРАВЪЛ ЕЙДЖЪНСИ“ ЕООД да подпише съдържащите се в „Плик 2 
„Предложение за изпълнение на поръчката“ на ЕТ „ДАНИЕЛА КРЪСТЕВА – 
СИМОНИ“ документи, като представителят на „ЮНАЙТЕД ТРАВЪЛ ЕЙДЖЪНСИ“ 
ЕООД отказа.  
          След извършване на посочените по-горе действия комисията пристъпи към 
отваряне на „Плик 1 „Документи за подбор“ и оповести документите, които той 
съдържа, като провери съответствието им с приложения от участника списък по чл.56, 
ал.1, т.14 от ЗОП. Комисията констатира, че представените документи, поставени в 
„Плик 1 „Документи за подбор“, не отговарят на приложения списък по чл.56, ал.1, т.14 
от ЗОП. В т.7 от Списъка участникът посочва, че представя документ, удостоверяващ 
валидна оторизация за работа в системата Billing Settlement Plan (BSP). Такъв документ 
не се намира в документите, съдържащи се в „Плик 1 „Документи за подбор“ от 
офертата на участника. 
6.Комисията отвори плика с офертата „АТЛАС ТРАВЕЛС“ ЕООД, гр. София, с 
вх. № Вх. №. 18/10.07.2015 г. 
Комисията установи наличието на три отделни запечатани плика, както следва: 
1. Плик с надпис „Плик 1 „Документи за подбор“; 
2. Плик с надпис „Плик 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ 
3. Плик с надпис „Плик 3 „Предлагана цена“ 
         В съответствие с изискванията на чл.68, ал.4 от ЗОП трима от членовете на 
комисията, както и представителят на „ЮНАЙТЕД ТРАВЪЛ ЕЙДЖЪНСИ“ ЕООД 
подписаха „Плик 3 „Предлагана цена“. 
         След това комисията отвори „Плик 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ 
съобразно изискванията на чл.68, ал.5 от ЗОП, като всички членове на комисята 
подписаха всяка страница от всички съдържащи се вътре документи. Председателят на 
комисията съгласно изискванията на чл.68, ал.5 от ЗОП предложи на представителя на 
„ЮНАЙТЕД ТРАВЪЛ ЕЙДЖЪНСИ“ ЕООД да подпише съдържащите се в „Плик 2 
„Предложение за изпълнение на поръчката“ на „АТЛАС ТРАВЕЛС“ ЕООД документи, 
като представителят на „ЮНАЙТЕД ТРАВЪЛ ЕЙДЖЪНСИ“ ЕООД отказа.  
         След извършване на посочените по-горе действия комисията пристъпи към 
отваряне на „Плик 1 „Документи за подбор“ и оповести документите, които той 
съдържа, като провери съответствието им с приложения от участника списък по чл.56, 
ал.1, т.14 от ЗОП. Комисията констатира, че представените документи, поставени в 
„Плик 1 „Документи за подбор“, не отговарят на приложения списък по чл.56, ал.1, т.14 
от ЗОП. В т.3 от Списъка участникът посочва, че представя банкова гаранция в 
оригинал, а такава не се намира в документите, съдържащи се в „Плик 1 „Документи за 
подбор“ от офертата на участника. В т.13 от Списъка е посочено, че участникът 
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представя задължителна застраховка към IATA. Такава не се намира в документите, 
съдържащи се в „Плик 1 „Документи за подбор“ от офертата на участника. 
 
7.След отваряне на постъпилите оферти и извършване на действията по чл.68, ал.4-6 от 
ЗОП председателят на комисията обяви приключването на първото открито заседание 
на комисията. 
Комисията реши да продължи своята работа на следващо закрито заседание. 
 
 
 
 
 
8. На 07.08.2015г., в 10.00ч., комисията в състав: ............................заличено на осн. чл.4 
от ЗЗЛД – председател, и членове – заличено на осн. чл.4 от ЗЗЛД и 
......................заличено на осн. чл.4 от ЗЗЛД, се събра на закрито заседание и на 
основание чл.68, ал.7 и ал.8 от ЗОП продължи работата си с разглеждане на 
документите в Плик 1 „Документи за подбор“ на участниците за съответствието им с 
критериите за подбор, поставени от възложителя, и за установяване на евентуални 
липси на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, и/или други 
нередовности, вкл. фактическа грешка. 
              Резултатите от тези действия на комисията са отразени в следващата таблица: 
 
 
 

УЧАСТНИЦИ ДОКУМЕНТИ И 

КРИТЕРИИ ЗА 

ПОДБОР „ТРАВЕЛ 

ХОЛИДЕЙС“ 

ООД 

„ЮНАЙТЕД 

ТРАВЪЛ 

ЕЙДЖЪНСИ“ 

ЕООД 

ЕТ 

„ДАНИЕЛА 

КРЪСТЕВА – 

СИМОНИ“ 

„АТЛАС 

ТРАВЕЛС“ 

ЕООД 

1.Списък на 

документите и 

информация. 

/Приложение №1/ 

да да да да 

2. Представяне на 

участника, което 

включва: 
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2.1. Посочване на единен 

идентификационен код 

по чл. 23 от Закона за 

търговския регистър,    а 

когато участникът е ФЛ 

– копие от документ за 

самоличност БУЛСТАТ 

и/или друга 

идентифицираща 

информация в 

съответствие със 

законодателството на 

държавата, в която 

кандидатът или 

участникът е установен, 

както и адрес, 

включително 

електронен, за 

кореспонденция при 

провеждането на 

процедурата. 

/Приложение №2/ 

да да да да 

2.2.Декларация по чл.47, 

ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП. 

/Приложение №5/ 

да да да; 

 

да 

2.3.Декларация по чл.3, 

т.8 и чл.4 от Закона за 

икономическите и 

финансовите отношения 

с дружествата, 

регистрирани в 

юрисдикции с 

преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях 

лица и техните 

действителни 

да да да 

 

да 
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собственици. 

 /Приложение №6/ 

2.4. Документ за 

гаранция за участие – 

копие на документ за 

внесена парична сума в 

размер на 1000 лв. или 

оригинал на банкова 

гаранция със срок на 

валидност 120 дни, 

считано от крайния срок 

за представяне на 

офертите. 

не да да не; 

представено е 

копие на 

банкова 

гаранция; 

3.Доказателства за 

техническите 

възможности и/или 

квалификацията на 

участника, както следва: 

 

3.1.Заверено копие от 

сертификат или друг 

документ, 

удостоверяващ 

членството или 

акредитацията на 

участника в IATA. 

да да да; 

 

да 

3.2.Заверено копие от 

документ, 

удостоверяващ валидна 

оторизация на участника 

за работа в системата 

BSP. 

да да 

 

не да 
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3.3.Заверено копие от 

сертификат или друг 

документ (договор за 

оторизация, 

удостоверения или 

други), удостоверяващ, 

че участникът работи с 

АМАДЕУС или друга 

система за резервация и 

продажба на самолетни 

билети. 

да да да да 

3.4.Заверено копие от 

удостоверение за 

регистрация на 

туроператор и/или 

туръстически агент по 

Закона за туризма. 

да да да да 

3.5.Декларация, че 

участникът има 

представителства на 

територията на гр. 

София и страната, с 

посочване на точните 

адреси, стационарни и 

мобилни телефони, факс  

и имейл адрес за връзка. 

да; 

участникът е 

посочил в 

декларацията 

точни адреси, 

стационарни и 

мобилни 

телефони, но 

не е посочил 

факс и имейл 

адрес за 

връзка; 

да да да 

3.6.Списък на услугите с 

предмет, еднакъв или 

сходен с предмета на 

поръчка, изпълнени през 

последните 3/три/ 

години, считано от 

датата на подаване на 

офертата заедно с 

доказателства за 

извършените услуги. 

да да да да 
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/Приложение №11/ 

3.7.Доказателства за 
извършена услуга се 
предоставят под формата 
на удостоверение, 
издадено от получателя 
на услугата, или от 
компетентен орган, или 
чрез посочване на 
публичен регистър, в 
който е пубикувана 
информация за услугата. 
 
 
 
 
 
 
 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не са 

представени 

доказателства 

за всички 

посочени от 

участника в 

списъка 

извършени 

услуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.Декларация за 24-

часова телефонна връзка 

и възможност за 

обслужване извън 

работно време, в 

почивни и в празнични 

дни на услугите, предмет 

на поръчката. 

/Приложение №10/ 

да да да да 

3.9.Договор за 
застраховка 
„Отговорност на 
акредитирани в IATA 
агенции, продаващи 
самолетни билети“, 

да да да не 
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валиден към датата на 
подаване на офертата. 

4. Декларация по чл.55, 

ал.7 от ЗОП. 

/Приложение №7/ 

да да да 

 

да 

5.Декларация по чл.56, 

ал.1, т.8 от ЗОП за 

използване/неизползване 

на подизпълнители. 

/Приложение №9/ 

да да да да 

5.1.Декларация/и на 

подизпълнителя/ите, че 

са съгласни да участват 

в  изпълнението на 

поръчката. 

не е 

приложима 

не е приложима не е 

приложима 

не е 

приложима 

5.2.Декларация/и на 

поизпълнителя/ите, 

относно обстоятелствата 

по чл.47, ал.1 и ал.5 от 

ЗОП. 

не е 

приложима 

не е приложима не е 

приложима 

не е 

приложима 

6.Декларация за 

запознаване с условията 

на обществената 

поръчка и за приемане 

на условията на проекта 

на договора. 

/Приложение №8/ 

да да да да 

 

 

 

 
9. Въз основа извършените до момента действия и във връзка с разпоредбата на чл.68, 
ал.8 от ЗОП комисията направи следните констатации: 
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9.1.Офертата на „ТРАВЕЛ ХОЛИДЕЙС“ ООД, гр. София, вх. 
№15/09.07.2015г.: 

 

9.1.1. Участникът представя декларация за представителства на 
територията на гр. София и страната, в която са посочени точни адреси, 
стационарни и мобилни телефони, но не са посочени факс и имейл адрес 
за връзка. Задължителното съдържание на декларацията е посочено в 
т.3.4.13 от Указанията за провеждане на процедура за възлагане на 
обществена поръчка. 

9.1.2. Не е представен оригинал на банкова гаранция или копие на 
документ за внесена гаранция за участие под формата на парична сума. 

 

9.1.3.     С оглед изложеното по-горе участникът следва да представи: 
9.1.3.1. Декларация, подписана от лицето, представляващо участника, че същият 
разполага с представителства на територията на гр. София и страната с посочване на 
точните адреси, стационарни и мобилни телефони, факс и имейл адрес за връзка. 
9.1.3.2. Оригинал на банкова гаранция за участие в процедурата по възлагане на 
обществената поръчка, издадена от банка в полза на възложителя - сдружение 
„Българска федерация по таекуо-до – стил ВТФ“, или копие на документ за платена 
гаранция за участие в парична сума, платена по сметка на възложителя. Банковата 
сметка на възложителя, по която следва да се преведе гаранцията за участие под 
формата на паричната сума е: 
 
Име на банката: Централна кооперативна банка 

BIC: CECBBGSF 

IBAN: BG52 CECB 9790 10B5 7454 00 

9.1.4. Комисията не констатира друга липса на документи и/или несъответствие с 
критериите за подбор и/или други нередности на документите, поставени от участника 
в Плик № 1, извън посочените по-горе. 
 

9.2.Офертата на „ЮНАЙТЕД ТРАВЪЛ ЕЙДЖЪНСИ“ ЕООД, гр. София, 
вх.№ 16/10.07.2015г.: 

 

9.2.1. Комисията не констатира липса на документи и/или 
несъответствие с критериите за подбор и/или други нередности на 
документите, поставени от участника в Плик № 1. 

 
 
 

9.3.Офертата на ЕТ „ДАНИЕЛА КРЪСТЕВА – СИМОНИ“, гр. София, вх. 
№ 17/10.07.2015г.: 

 

9.3.1. Приложените декларации са подписани, както и заверките на 
приложените копия на изискуемите документи са направени, от лице, за 
което е посочено, че има качество управител. Имената на посочения 
управител не съвпадат с имената, които са част от фирмата  на участника. 
Не е приложен и документ, удостоверяващ представителна власт на 
посочения като управител. 

9.3.2. Участникът не представя документ, удостоверяващ валидна 
оторизация за работа в системата Billing Settlement Plan (BSP). 
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9.3.3. Участникът  не представя доказателства за всички услуги с 
предмет, еднакъв или сходен с предмета на поръчката, които посочва, че 
е извършил през последните три години, освен за една от посочените като 
извършени услуги. Участникът не представя доказателства за останалите 
посочени като извършени услуги, удостоверяващи посочените в списъка 
стойности и периоди на извършени услуги, като не се е съобразил с 
изискванията на възложителя, посочени в т.4.2.1. от Указанията за 
провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка. 

9.3.4. С оглед изложеното по-горе участникът следва да представи: 
9.3.4.1. Доказателство, че участникът с имена, посочени във 

фирмата му, и посоченият като управител, подписал приложените 
декларации и извършил заверките на приложените копия на 
изискуемите документи, са едно и също лице. Ако не са едно и също 
лице - доказателство за представителната власт на лицето, посочено в 
офертата като управител. 

9.3.4.2. Документ, удостоверяващ валидна оторизация за работа в 
системата Billing Settlement Plan (BSP). 

9.3.4.3. Доказателства за всички услуги с предмет, еднакъв или 
сходен с предмета на поръчката, които посочва, че е извършил през 
последните три години, представени съобразно чл.51, ал.4 от ЗОП и 
т.4.2.1. от Указанията за провеждане на процедура за възлагане на 
обществена поръчка, а именно:  удостоверение, издадено от 
получателя, от компетентен орган или посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за услугата, които да 
съответстват на периодите и стойностите, посочени от участника в 
списъка на услугите. 

9.3.5. Комисията не констатира друга липса на документи и/или 
несъответствие с критериите за подбор и/или други нередности на 
документите, поставени от участника в Плик № 1, извън посочените по-
горе. 

 
 
 

9.4.Оферта на „АТЛАС ТРАВЕЛС“ ЕООД, гр.София, вх. № 18/10.07.2015 г.: 
 

9.4.1. Представена е банкова гаранция за участие в процедурата по 
възлагане на обществената поръчка. Банковата гаранция не е представена 
в оригинал, с което не е спазено изискването на възложителя, посочено в 
Раздел 3, т. 1.1. от Обявлението за обществената поръчка. Съгласно 
изискванията на възложителя, посочени в Обявлението, Раздел 3, т.1.1., 
гаранцията за участие под формата на банкова гаранция следва да бъде 
издадена в полза на въложителя. В представената банкова гаранция не се 
посочва, че същата се издава в полза на сдружение „Българска федерация 
по таекуо-до – стил ВТФ“ като гаранция за участие в процедурата по 
възлагане на обществената поръчка. 

9.4.2. Участникът не представя договор за застраховка „Отговорност на 
акредитирани в IATA агенции, продаващи самолетни билети“ съобразно 
изискванията на възложителя, посочени в т.4.2.2. от Указанията за 
провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка. 

9.4.3. С оглед изложеното по-горе участникът следва да представи: 
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9.4.3.1. Оригинал на банкова гаранция за участие в процедурата по възлагане на 
обществената поръчка, издадена от банка в полза на възложителя - сдружение 
„Българска федерация по таекуо-до – стил ВТФ“, или копие на документ за платена 
гаранция за участие в парична сума, платена по сметка на възложителя. Банковата 
сметка на възложителя, по която следва да се преведе гаранцията за участие под 
формата на паричната сума е: 
 
Име на банката: Централна кооперативна банка 

BIC: CECBBGSF 

IBAN: BG52 CECB 9790 10B5 7454 00 

9.4.3.2. Заверено копие на валиден договор за застраховка „Отговорност на 
акредитирани в IATA агенции, продаващи самолетни билети“. 
9.4.4. Комисията не констатира друга липса на документи и/или несъответствие с 
критериите за подбор и/или други нередности на документите, поставени от участника 
в Плик № 1, извън посочените по-горе. 
 
 
 
 
 

10. С оглед констатациите по представените от участниците в процедурата 
документи в Плик № 1 и на основание чл.68, ал.9 от ЗОП в срок от 5 /пет/ 
работни дни от получаване на настоящия протокол участниците следва да 
представят съответните документи. 

 

Документите следва да се представят в адреса на управление на възложителя, а именно: 
гр. София, бул. „Васил Левски“ 75, ет.4, в запечатан непрозрачен плик с надпис: 
Допълнително представяне на документи по обществена поръчка с предмет: 
Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни 
пътувания в страната и в чужбина за нуждите на СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА 
ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТАЕКУОНДО – СТИЛ ВТФ, и наименованието на участника. 
 
 

Настоящият протокол № 1 е съставен съгласно чл.68, ал.4-ал.6 от ЗОП, съгласно чл.68, 
ал.7 и ал.8 от ЗОП, във връзка с чл.72 от ЗОП, в един екземпляр, състоящ се от 12 
страници, и е подписан на 07.08.2015г. 
 
 
 
 

Председател на комисията: ................................................(п.) 
                                                 /...............заличено на осн. чл.4 от ЗЗЛД/ 

 
 
 

Член: ..............................................(п.) 
               /................заличено на осн. чл.4 от ЗЗЛД / 

 
 

Член: ..............................................(п.) 
               /..................заличено на осн. чл.4 от ЗЗЛД/ 

 


