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З А П О В Е Д 

№ 01-121/18.06.2015 г. 

 

На основание чл. 101г от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и във връзка с провеждането на 

процедура за събиране на оферти с публикуване на покана по реда на Глава осма «а» от ЗОП с 

предмет „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни 

пътувания в страната и чужбина на служителите от Национален институт по геофизика, 

геодезия и география при Българска академия на науките'', публична покана ID 

9042592/08.06.2015 г. 

 

О П Р Е Д Е Л Я М: 

 

За получаване, разглеждане и оценка на получените оферти определям комисия от 

следните длъжностни лица:  

Председател: 

1. Станислава Парушева Парушева-Вахратян, юрисконсулт на НИГГГ БАН 

Членове: 

1. Адриана Богомилова Дикова, счетоводител на НИГГГ БАН 

2. Анушка Станчева Стоянова, техн. сътрудник към НИГГГ БАН 

 

Резервен член: 

Тодор Запрянов Циров, организатор стопанска дейност 

 

Отговорности на комисията : 

След получаване на офертите длъжностните лица представят декларации за 

обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2-4 от ЗОП.  

Длъжностните лица са длъжни да пазят в тайна информацията, която са узнали 

във връзка със своята работа в комисията. 



Длъжностните лица разглеждат постъпилите оферти, спазвайки разпоредбите на 

Закона за обществените поръчки и Вътрешните правила за реда и организацията за възлагане на 

обществените поръчки и за контрола на изпълнението на сключените договори в Национален 

Институт по Геофизика, Геодезия, География при БАН, както и за поддържане на профила на 

купувача на НИГГГ и съставят протокол за резултатите от работата си.  

Комисията да отвори офертите при условията на чл. 68, ал. 3 ЗОП на 19.06.2015г. в 

10:00 часа, в стая 101 в сградата на НИГГГ и да разгледа и оцени постъпилите оферти съобразно 

зададените изисквания и критерии в срок до 30.06.2015г. За резултатите от работата си 

Комисията следва да състави протокол и да го предаде за утвърждаване на Възложителя най-

късно до 30.06.2015 г.  

Заповедта да се доведе до знанието на отговорните длъжностни лица. 

Контрол по изпълнението на Заповедта ще осъществявам лично. 

      

Възложител:                                                                            

                / проф. д-р Светослав Симеонов, Директор на НИГГГ-БАН / 


