
 

ПРОТОКОЛ № 3 
 

от работата на комисия, определена със заповед № 1/18.06.2019 г. на Дамян Диков, 
изпълнителния директор на Фондация “София - Европейска столица на спорта” за избор 
на изпълнител на обществена поръчка за услуга с предмет: „Осигуряване на самолетни 
билети за превоз на пътници и багаж за изпълнение на проект „URBAN ZONE”, решение 
за безвъзмездна помощ № 2018-2705/001-001 по Програма Еразъм +“ 
 

 
I заседание: 

 
Днес, 15.07.2019 г. комисия, определена със заповед № 1/18.06.2019 г. на Дамян Диков, 
изпълнителния директор на Фондация “София - Европейска столица на спорта” комисия, 
определена със заповед № 1/18.06.2019 г. на Дамян Диков, изпълнителния директор на 
Фондация “София - Европейска столица на спорта” се събра на заседание от 09:25 часа 
заседателната зала на адрес: гр. София, ул. Михай Еминеску 5, за да отвори и оповести 
ценовите предложения на допуснатите участници за обществена поръчка за услуга с 
предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж за изпълнение 
на проект „URBAN ZONE”, решение за безвъзмездна помощ № 2018-2705/001-001 по 
Програма Еразъм +“. Комисията беше в състав: 

1. Дамян Диков 
2. Джансу Самир 
3. Христина Грозева 
4. Николай Стоилов 
5. Александра Босакова 
 
В залата присъства представител на Катрин Гергова, упълномощена от Николай 

Шопов, представляващ “Касио Еър България” ДЗЗД и Гергана Иванова, управител на 
“Чайна Травъл Къмпани” ООД. 
 

Председателят откри заседанието на комисията и пристъпи към отваряне на 
офертата на допуснатия участник, а именно “Чайна Травъл Къмпани” ООД. 
Предложенията са, както следва:  

1. Такса обслужване на самолетния билет – 37,20 лв. без ДДС 
2. Такса за отменена резервация до 14 дни преди полет - 49% от стойността на билета 
 
С това откритата част на заседание приключи. 
 
 

II заседание: 
 

На 15.07.2019 г., 10:15 ч. комисията се събра да разгледа ценовото предложение по 
същество и установи, че отговаря на изискванията на възложителя и ЗОП. 

Комисията пристъпи към прилагане на методиката за оценка. Тъй като класираният 
участник е един, получава максимален брой точки по показател „Ценово предложение, а 
именно 80 т. и съответно комплексната оценка 95 т. 

 
Комисията направи следното класиране: 
Първо място - “Чайна Травъл Къмпани” ООД. 
 



 

Комисията предлага да се сключи договор с участникът, класиран на първо място, а 
именно “Чайна Травъл Къмпани” ООД. 

 
Настоящият протокол се състави на 15.07.2019 г. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ЗАЛИЧЕНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 36А, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ 
ПОРЪЧКИ 

 
 

 


