
д о г о в о р  т  М / М М -  М Ч Г.
Днес,............................... 2017 г. в гр. София, между:

МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ, с адрес: гр. София, ул. ”Г. С. Раковски" № 
102, ЕИК: 000695406, представлявано от Владислав Горанов - министър на финансите и Галина 
Младенова -  директор на дирекция „Финансово и управление на собствеността“, наричано по- 
долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и
КОНСОРЦИУМ „БЪЛГАРИЯ ЕР -  ПОСОКА“ ДЗЗД, със седалище и адрес на 

управление: гр. София 1540, район Слатина, Аерогара София, бул. „Брюксел“ № 1 и адрес за 
кореспонденция: гр. София 1540, район Слатина, Аерогара София, бул. „Брюксел“ № 1, код по 
Булстат: 176990100, представлявано от Бистра Маринкова -  управител, наричано по-долу 
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

На основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се сключи 
настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да осигурява 
самолетни билети (бизнес и икономическа класа) при служебни пътувания в страната и в 
чужбина на служителите на Министерство на финансите.

(2) Дейностите по ал. 1 ще се осъществяват съгласно изикванията на Техническата 
спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ -  Приложение №  1 а Техническото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ -  Приложение №  4 , които стават неразделна част от договора.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1) Максималният разходен лимит по договора е в размер до 2 000 000 (два 
милиона) лв. без ДДС.

(2) Цената на доставените самолетни билети се определя в евро и лева, на база най- 
ниската предлагана цена от авиокомпаниите, осъществяващи съответния полет за всяко 
конкретно пътуване. За дестинациите от Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ -  
Приложение № 5 (неразделна част от договора), цените не могат да бъдат по-високи от 
посочените в нея стойности.

(3) Крайните цени на билетите включват дължимите летищни такси, такси сигурност и 
други такси, установени от местното законодателство, както и начислената такса обслужване, 
посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Приложение №  5.

(4) Предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ максимални нетни тарифи на самолетните 
билети и цената на таксата за обслужване, посочени в Приложение №  5, са пределни за периода 
на действие на настоящия договор и при изпълнение на всяка конкретна заявка не следва да 
бъдат надвишавани.

Чл. 3. Плащането на закупените самолетни билети се извършва по банков път, в 
левовата равностойност по курса на Българска народна банка (БНБ) за деня на плащането, при 
закръгляване след третия десетичен знак, съобразено с BSP-IATA към евро (система за 
управление на разплащанията между авиокомпаниите, пътническите агенции и пътниците) в 
срок до 10 дни след одобрение от отговорното лице по чл. 25, т. 1 от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ протокол.

Чл. 4. Плащанията по настоящия договор ще се извършват по следната сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

БАНКА: „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД
IBAN: BG73CECB979010G9008401
BIC: CECBBGSF . ,



ТИТУЛЯР: БЪЛГАРИЯ ЕР-ПОСОКА ДЗЗД

III. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 5. (1) Настоящият договор се сключва за срок от 24 (двадесет и четири) месеца, 
считано от датата на подписването му от двете страни, но не по-рано от 15.09.2017 г. или до 
изчерпване на финансовия лимит по чл. 2, ал. 1, или до сключване на договор с изпълнител, 
избран в резултат на проведена процедура въз основа на влязло в сила рамково споразумение на 
Централния орган за покупки.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя самолетните билети по електронен път. При 
необходимост (по искане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ), или невъзможност за изпращане на 
електронен билет, поръчаните билети се доставят на хартиен носител по начина и до местата, 
определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Доставката е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 6. (1) За обезпечаване на доброто изпълнение на настоящия договор, при 
подписването му. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя гаранция за изпълнение на договора в размер 
на 100 000 лв. (сто хиляди), представляващи 5% (пет процента) от максималния разходен 
лимит по чл. 2, ал. 1.

(2) Гаранцията се представя под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението 
чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Гаранцията по ал. 1 следва да е със срок на валидност 30 /тридесет/ календарни дни 
след изтичане на срока по чл. 5, ал. 1 от договора.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора без да дължи 
лихви в срок до 30 /тридесет/ дни, след изтичане на срока по ал. 2 или прекратяването му и след 
изпълнението на всички задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои частично или изцяло сумата от гаранцията в 
случаите на неизпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия 
договор (вкл. непълно, неточно или забавено изпълнение). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи 
гаранцията до отстраняване на констатираните недостатъци, или да се удовлетвори от нея до 
размера на начислените санкции и/или неустойки, без това да го лишава от правото да търси 
обезщетение за претърпени вреди.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в срока на 
неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от 
компетентен съд. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията и в случаите, при които 
поради виновно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
развали договора. Гаранцията се освобождава след уреждане на всички претенции между 
страните.

(7) Обслужването на банковата гаранция за изпълнение, таксите и други плащания по
нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на банковата гаранция за
изпълнение на целия период на действие на настоящия договор са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 7. Гаранцията не ограничава по какъвто и да е начин отговорността на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за нарушаване на този договор.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на 

договора;
2. да подава заявки за резервация и доставка на самолетни билети на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само чрез упълномощеното по договора лице, по някой от изброените 
начини: електронна поща, факс, писмено по куриер, поща или устно по телефон;



3. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото възнаграждение за заявената услуга, 
съобразно посочения в Раздел II от настоящия договор начин и срок.

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни услугата е грижата на добрия търговец, 

в срок и без отклонения от поръчаното;
2. да откаже да приеме и да заплати възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато се 

е отклонил от изискванията по договора, докато той не изпълни задълженията си;
3. да извършва проверки по изпълнението на настоящия договор, включително да 

изисква съответните документи, доказващи надлежното изпълнение. В тези случаи 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да откаже достъп до относимите към предмета па проверката 
документи, информация, справки и др„ включително и до тези, намиращи се извън офисите на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4. да изисква информация и извършва проверки относно цените на самолетните 
билети, предоставяни от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор, включително чрез справки 
от „Амадеус България” ЕООД (или системата, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при участието му 
в процедурата) и от съответните служби на авиокомпаниите-превозвачи, които са извършили 
дадения полет. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да отказва извършването на такива проверки и 
получаване на информация от посочените в предходното изречение субекти, както и да се 
противопоставя или препятства предоставянето на такава информация от последните на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

5. да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмена обосновка на цената на даден самолетен 
билет в определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок;

6. да прекрати предсрочно договора при сключване на договор с ИЗПЪЛНИТЕЛ, 
избран в резултат на проведена процедура въз основа на влязло в сила рамково споразумение на 
Централния орган за покупки.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да изпълни договора с грижата на добрия търговец, в срок и без отклонения;
2. да осигури възможност за приемане и изпълнение на заявки посредством електронна 

поща в работно (08:30 -  18:00 ч.) и извънработно време, включително през почивни и 
празнични дни;

3. да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по електронна поща писмен отговор по конкретна 
заявка за резервация в срок до 1 (един) час от получаването на заявка в рамките на работното 
време, с възможност за изпълнение и в по-кратък срок при извънредни обстоятелства, който да 
съдържа всички възможни директни полети, а ако не са налични такива -  с минимален брой 
подходящи връзки за съответните дестинации, като представи най-малко два варианта на 
превозвачи и маршрути с възможно най-ниски тарифи на авиокомпаниите към датата на 
пътуването;

4. да спазва сроковете за изпълнение, както следва:
4.1. на потвърдената заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, отправена чрез електронна поща за 

издаване на самолетни билети (включително доставката по електронна поща до 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ) до 24 часа от получаването й, с възможност за изпълнение и в по-кратък 
срок;

4.2. срокът за реакция при възникване на извънредни обстоятелства и спешни случаи, 
включително през почивните и празничните дни до 1 час от подаване на конкретна заявка за 
пътуване, като за всяко пътуване ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага оптимални маршрути с най- 
подходящи връзки при възможно най-ниската цена на пазара към момента на заявката;

5. да предлага изгодни и удобни редовни директни полети на авиокомпаниите във 
всички дни от седмицата, а при липса на директен полет в периода -  с минимален брой 
ирекачвания, с кратки и/или съобразени с целите на пътуването престои;



6. да предлага маршрути с най-ниски тарифи на авиокомпаниите към датата на заявката, 
респ. пътуването;

7. да предоставя на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ информация и да предоставя билети, които са 
съобразени с всички валидни към датата на пътуването отстъпки и бонуси на авиокомпаниите- 
превозвачи;

8. при поискване от страна на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ да предостави на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ 
копие от BSP report на закупените от Министерство на финансите самолетни билети;

9. да има възможност и готовност за покриване на всички заявени от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ 
дестинации на територията на целия свят;

10. да доставя самолетните билети на хартиен носител в сградата на Министерство на 
финансите в гр. София, ул. “Г. С. Раковски” № 102 или по електронен път, в съответствие със 
Закона за електронния документ и електронния подпис;

11. да сключва споразумения в полза на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ с авиокомпаниите- 
превозвачи, предоставящи бонусни програми, специални тарифи и облекчени условия, както и 
допълнителни преференции. За всяко сключено споразумение по реда на предходното 
изречение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, като прилага заверено 
копие от споразумението;

12. да води, следи и актуализира файловете с натрупващите се бонуси и писмено да 
информира ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ за предстоящото издаване на безплатни билети въз основа на 
предоставена информация от авиокомпаниите-превозвачи;

13. да уведоми незабавно писмено ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ при промяна на цените по всяка 
заявка за издаване на самолетен билет;

14. да осигурява и писмено да информира ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ за приложимите тарифи и 
условия за превоз на свръх багаж, в съответствие с политиката на авиокомпанията, 
изпълняваща полета;

15. при заявка от страна на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, да осигурява трансфер и/или вътрешен 
транспорт между летището и резервирания хотел и/или мястото на събитието;

16. да извършва промяна или анулиране на издадени самолетни билети по искане на 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ съгласно правилата на приложената тарифа или договорени специални 
изключения с авиокомпаниите (ако има такива), като предварително писмено информира 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ за всички обстоятелства около промените или анулирането -  в това число 
пределни срокове за корекция без настъпване или с минимални неблагоприятни последици за 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ.

Чл. 11. И ЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да иска от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на

услугата;
2. да получи надлежна информация за условията на всяко конкретно пътуване;
3. да получи договореното възнаграждение при условията на Раздел II.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 12. Настоящият договор се прекратява:
1. с пълното (навременно, точно и цяло) изпълнение на всички задължения на страните 

по договора;
2. преди изтичането на уговорения срок, договорът се прекратява при изчерпване на 

финансовия лимит по чл. 2, ал. 1;
3. с писмено споразумение между страните, с което се уреждат и последиците от 

прекратяването;
4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство 

страните си дължат надлежно уведомяване в тридневен срок от настъпване на обективната 
невъзможност, която следва да се докаже от страната, твърдяща, че такава невъзможност е 
налице;



5. едностранно от изправната страна с 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие до 
другата страна при съществено виновно неизпълнение на задълженията й по договора;

6. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 15-дневно писмено предизвестие, отправено до 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да дължи обезщетения, пропуснати ползи и/или 
неустойки;

7. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, със 7-дневно писмено предизвестие, отправено до 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да дължи обезщетения, пропуснати ползи и/или 
неустойки, при сключване на договор с ИЗПЪЛНИТЕЛ, избран в резултат на проведена 
процедура въз основа на влязло в сила рамково споразумение на Централния орган за покупки;

8. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без предизвестие, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
бъде лишен от правото да упражнява дейността си.

VIII. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл. 13. (1) При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 20 на 
сто върху стойността на съответната заявка за всеки просрочен ден.

(2) Ако необходимостта от доставката на самолетните билети е отпаднала, вследствие 
на забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 40% от стойността на 
съответната заявка.

Чл. 14. При забава на дължимо плащане по съответна заявка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи 
неустойка в размер на 0.5 на сто върху стойността на заявката за всеки просрочен ден, но не 
повече от 3 % от неиздължената сума.

Чл. 15. За неизпълнението на други задължения по договора, включително при лошо 
изпълнение и др. неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер па 10 (десет) на 
сто от стойността на съответната заявка.

Чл. 16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приспада/усвоява начислената по горните 
членове неустойки от дължимото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащане, от гаранцията за изпълнение 
на договора, или от която и да е друга сума, дължима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този Договор.

(2) Изплащането на неустойката или усвояването/задържането на гаранцията за 
изпълнение не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от възможността да търси обезщетение за 
действително претърпените вреди и пропуснати ползи над уговорените размери.

Чл. 17. Независимо от уговорените неустойки, изправната страна има право на 
обезщетение в пълен размер за претърпените вреди и пропуснатите ползи, следствие виновното 
неизпълнение на задълженията на другата страна по договора.

IX. НЕПРЕДВИДИМИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 18. (1) Непредвидени са обстоятелствата, възникнали след сключването на 
настоящия договор, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са 
резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при 
договорените условия.

(2) Не са налице непредвидени обстоятелства, когато съответното събитие е настъпило 
вследствие на неноложена грижа от някоя от страните, или ако при полагане на дължимата 
грижа това събитие е можело да бъде предотвратено.

(3) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвидено 
обстоятелство, не може да се позовава на него, ако не е изпълнила задължението си по 
предходната алинея.

(4) Страната, която се позове на обстоятелство по смисъла на чл. 18, ал. 1, което е 
причина за неизпълнение на задължения по договора, е длъжна в тридневен срок писмено да 
уведоми другата страна за настъпването, съответно за преустановяване на въздействието на 
непредвиденото обстоятелство, както и какви са възможните последици от него за 
изпълнението на договора.



(5) Към известието по ал. 4 се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени 
доказателства за настъпването, естеството и причинната връзка между това обстоятелство и 
невъзможността за изпълнение.

(6) В случай че някое от доказателствата по ал. 5 се издава от компетентните органи в 
срок, по-дълъг от посочения в ал. 4, страната, изпълнението на чието задължение е 
възпрепятствано от непредвиденото обстоятелство е длъжна с известието по ал. 4 да съобщи за 
това обстоятелство и в петдневен срок след предоставянето на съответното доказателство от 
компетентния орган да уведоми другата страна и да й представи доказателството.

(7) При неуведомяване по ал. 4 се дължи обезщетение за настъпилите вреди.
(8) При позоваване на непредвидено обстоятелство страната, изпълнението на чието 

задължение е възпрепятствано е длъжна да предприеме всички възможни мерки, за да ограничи 
последиците от настъпването на събитието.

(9) Страната е длъжна, след съгласуване с насрещната страна, да продължи да изпълнява 
тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непредвиденото обстоятелство.

X. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

(Разделът не се прилага, тъй като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е декларирал в офертата си, 
че ще ползва подизпълнител/и)

Чл. 19. (1) Сключването на договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
от отговорността му за изпълнение на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да:
1. сключва договор за подизпълнение с лице, което не отговаря на съответните критерии 

за подбор съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълнява, и за него не са налице 
предварително обявените от възложителя основания за отстраняване от поръчката;

2. възлага изпълнението на една или повече от дейностите, предмет на договора на лица, 
които не са ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ;

3. заменя посочен в офертата ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ, освен в случайте на чл. 66, ал. 11 от
зоп.

4. превъзлага една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора 
за подизпълнение.

(3) При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на 
възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 66, ал. 11 от 
ЗОП.

Чл. 20. (1) В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение и/или на 
допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител 
И ЗП ЪЛ НИ ТЕЛЯТ изпраща копие на договора или допълнителното споразумение на 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, заедно с доказателства, че са изпълнени условията на чл. 66, ал. 2 и 11 от 
ЗОП.

(2) След сключване на настоящия договор и най-късно преди започване на изпълнението 
му, И ЗП ЪЛ НИ ТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ за името, данните за контакт и 
представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. И ЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява 
ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението 
на поръчката.

Чл. 21. (1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да 
бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

(2) Разплащанията по ал. 1 се осъществяват въз основа на искане, отправено от 
подизпълнителя до ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави 
на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ в 1 5-дневен срок от получаването му.

(3) Към искането по ал. 2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно 
дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.



(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. 1, когато искането за 
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената на подизпълнителя, освен при отказ по ал. 4, 
в срок до 15 /петнадесет/ дни от приемане на работата по ал. 1, получаване на становището по 
ал. 3 от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрението на издадена от подизпълнителя оригинална данъчна 
фактура.

(6) Плащанията по настоящия договор ще се извършват по банков път в български лева 
по следната сметка на подизпълнителя:

БА Н К А :........................................;
BIC:..................................................;
IB A N :..............................................
Чл. 22. (1) При сключването на договор с подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен 

да създаде условия и гаранции, че:
1. приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от 

подизпълнителите;
2. действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение 

на договора;
3. при осъществяване на контролните си функции по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще 

може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на 
подизпълнителите.

(2) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ установи, че подизпълнител не изпълнява 
възложените му дейности съгласно настоящия договор, той може незабавно да изиска от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сам да извърши тези работи.

XI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 23. Страните следва да третират като конфиденциална информацията, свързана с 
изпълнението на договора и се задължат да не предоставят на трети лица тази информация без 
предварително писмено съгласие.

Чл. 24. Условието по предходния член не се прилага в случаите, в които 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва проверки и контрол по изпълнението на договора чрез изрично 
определени от него лица.

XII. ОТГОВОРНИ ЛИЦА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 25. За реализиране изпълнението на настоящия договор страните определят следните
лица:

1. ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Диляна Стоянова -  старши експерт в отдел „Протокол“, дирекция „Връзки с 

обществеността и протокол“, тел. 02/98592033, e-mail: D.T.Stoyanova@minfin.bg
2. ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Красимир Стефанов Златаров, адрес: гр. София, п.к. 1540, район Слатина, бул. 

„Брюксел“ № 1, тел. 0888 657 771, факс: 02/9840 226, електронен адрес: krasimir@posoka.com.

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 26. Условията за създаване на резервации, издаване, ползване и анулиране на 
самолетни билети, възстановяване на суми (изцяло или частично) по тях, се определят и 
подчиняват на правилата за регулиране на международен транспорт, установени от 1АТА 
(Международна асоциация за въздушен транспорт), международните конвенции и конкретните 
авиокомпании-превозвачи.

Чл. 27. Изменения в настоящия договор са допустими при условията и по реда на чл. 116 
от ЗОП.
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Чл. 28. (1) Всички съобщения и уведомления между страните, във връзка с 
изпълнението на настоящия договор, ще се извършват в писмена форма и ще се считат за 
валидни, ако са подписани от упълномощените лица.

(2) За валидни адреси на приемане на съобщения и уведомления, свързани с настоящия 
договор се смятат:
И ЗПЪЛНИТЕЛ: ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ:
Адрес: гр. София, п.к. 1540, район Слатина, Адрес: Министерство на финансите 
бул. „Брюксел“ № 1 гр. София 1040, ул. „Г. С. Раковски” № 102
Факс: 02/9840226 Факс: 02/9859 2095

(3) При промяна на данните по предходната алинея и на лицата по чл. 25, съответната 
страна е длъжна да уведоми другата в еднодневен срок от настъпването й.

(4) За дата на съобщението/уведомлението се смята:
1. датата на предаването -  при ръчно предаване на съобщението/уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка -  при изпращане по пощата;
3. датата на приемането -  при изпращане по факс;
4. датата на изпращане -  при изпращане по e-mail.
Чл. 29. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на търговското 

и гражданското законодателство на Република България.
Чл. 30. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приемат като неразделна част от 

настоящия договор следните приложения:
1. Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ - Приложение №  1;
2. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение №  4;
3. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение №  5;

възложцжъ—^
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Прилож ение №  1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

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

при служебни пътувания в страната и чужбина на служителите на Министерство

на финансите“

I. Пълно описание на обекта на поръчката

Настоящият документ съдържа пълното описание на обекта на поръчката, 

условията и изискванията към изпълнението на поръчката.

Целта на обществената поръчка е сключването на договор от страна на 

Министерство на финансите с икономически оператор за осигуряването на самолетни 

билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и в 

чужбина на служителите на Министерство на финансите, с възможност за приемане на 

заявки в работно и извън работно време, включително през почивни и празнични дни, 

по 24 часа в денонощие, 365 дни в годината.

1. Предмет на поръчката

Закупуване на самолетни билети във всички категории на икономичната класа, 

както и в бизнес класа, за редовни двупосочни полети по различни дестинации в 

Европа и извън Европа, както и за еднопосочни при необходимост.

2. Условия за ефективното изпълнение на поръчката

2.1 Участникът, определен за изпълнител, трябва да осигурява:

^  Изгодни и удобни редовни директни полети на авиокомпаниите във 

всички дни от седмицата, а при липса на директен полет в периода -  с минимален брой 

прекачвания, с кратки и/или съобразени с целите на пътуването престои. Предложените 

полети не могат да бъдат предоставени от нискобюджетни авиокомпании, които не са 

оторизирани за работа с BSP. По изключение, по изрична заявка от страна на 

възложителя, изпълнителят трябва да осигури възможност за закупуване на самолетни 

билети на нискобюджетни авиокомпании.

Уточнение: „Редовна въздушна линия“ е поредица от полети, всеки от които 

притежава следните характеристики:

а) извършва се с въздухоплавателно средство, с което се превозват пътници, товари 

и/или поща срещу възнаграждение, като пътник може да закупи свободно от въздушния 

превозвач или от негов упълномощен представител билет за всеки полет;



б) обслужва превозите между две или повече летища или в съответствие с обявено 

разписание, или чрез полети, които са с такава честота, че представляват установима 

систематична серия.

■S Изпълнителят трябва да осигурява и писмено да информира възложителя 

за приложимите тарифи и условия за превоз на свръх багаж, в съответствие с 

политиката на авиокомпанията, изпълняваща полета;

•S Изпълнителят трябва да осигури възможност за приемане на заявки в 

работно и извън работно време, включително през почивни и празнични дни, по 24 часа 

в денонощие, 365 дни в годината;

S  Изпълнителят има задължения да предоставя оферти за самолетни 

билети, в които се съдържа информация за срока на изтичане на самолетната 

резервация при съответната предложена крайна цена, както и предложена цена на 

билет, който подлежи на промяна (поради смяна на лицето, периода или отпадане на 

необходимостта от командировката);

S  Изпълнителят няма право да предлага варианти за пътуване и оферти, 

включващи полети на авиокомпании, на които е забранено да летят в европейското 

въздушно пространство, поради недостатъчно ниво на сигурност. Актуален списък на 

тези авиокомпании се намира на Интернет адрес: http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list 

en.htrn;

^  При заявка от страна на възложителя, изпълнителят да осигурява 

трансфер и/или вътрешен транспорт между летището и резервирания хотел и/или 

мястото на събитието.

2.2. Реакция при получаване на заявка за осигуряване на самолетен билет

Изпълнителят се задължава да осигури бърза реакция (не повече от 1 час) след

подаване на конкретна заявка за пътуване, като за всяко пътуване предложи оптимални 

маршрути с най-подходящи връзки при възможно най-ниската цена на пазара към 

момента на заявката.

2.3. Конфиденциалност

Изпълнителят по сключения договор, се задължава да гарантира пълна 

конфиденциалност на извършваните пътувания (дати, маршрути, превозвачи).

http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list


2.4. Извънредни обстоятелства

В случай на извънредни обстоятелства, независещи от възложителя, или лицата, 

за които е закупен билета, които не позволяват осъществяването на полета 

(неблагоприятни атмосферни условия, стачки на авиокомпании и др.), изпълнителят е 

длъжен да осигури безплатното презаверяване на билета на пътника за първия 

възможен полет по същия маршрут, при съгласие от страна на пътника или 

възложителя. В случай на невъзможност, или несъгласие от страна на възложителя, 

изпълнителят осигурява безплатно пре-маршрутиране на пътника чрез алтернативен 

полет(и) или възстановява стойността на закупения билет.

II. Основни дестинации

Основните дестинации, по които се извършват пътувания са: Брюксел, Виена, 

Амстердам, Париж, Лондон, Франкфурт, Букурещ, Варшава, Москва, Прага, 

Люксембург, Барселона, Валета, Вашингтон, Талин, Ню Йорк, Дъблин, Любляна, 

Стокхолм, Минск, Истанбул, Атина, Милано и др.

Посоченият списък е примерен и не ангажира възложителя със закупуване на 

самолетни билети по всички изброени дестинации, нито ограничава последния да 

закупува билети само в рамките на изброените дестинации.

III. Срокове и места за изпълнение

1.Срок на изпълнение на договора -  24 (двадесет и четири) месеца, считано от 

датата на подписването му от двете страни, но не по-рано от 15.03.2017 г.

2.Място за изпълнение -  самолетните билети се доставят по електронен път. При 

необходимост (по искане от страна на възложителя) или невъзможност за изпращане на 

електронен билет, поръчаните билети се доставят на хартиен носител по начина и до 

местата, определени от възложителя. Доставката е за сметка на изпълнителя.

3.Изпълнителят осигурява възможност за приемане и изпълнение на заявки за 

осигуряване на самолетни билети по предмета на поръчката посредством електронна 

поща в работни дни (08:30-18:00 ч.), както и по изключение в извънредни случаи в 

извънработно време, почивни и празнични дни.

4.Писменият отговор, в резултат на направената от възложителя заявка, се 

предоставя по електронната поща до 1 час от получаването на заявка в рамките на 

работното време, с възможност за изпълнение и в по-кратък срок при извънредни 

обстоятелства. Отговорът трябва да съдържа всички възможни директни полети, а ако 

не са налични такива -  с минимален брой подходящи връзки за съответните 

дестинации, като се представят най-малко два варианта (маршрути и превозвачи) и с



възможно най-ниски тарифи на авиокомпаниите към датата на пътуването. Когато се 

предлага билет за директен полет до дестинация, за която е посочена максимална нетна 

тарифа на самолетния билет в Ценовото предложение, същата не трябва да я 

надвишава.

5.Срокът за изпълнение на потвърдената заявка на възложителя, отправена чрез 

електронна поща, за издаване на самолетен билет (включително доставката по 

електронна поща до възложителя) е най-късно до 24 часа. При спешни случаи, билетите 

трябва да се изпращат по електронната поща и в по-кратък срок.

6.Изпълнителят трябва да извършва промяна или анулиране на издадени 

самолетни билети по искане на възложителя съгласно правилата на приложената 

тарифа или договорени специални изключения за изпълнителя с авиокомпаниите (ако 

има такива), като предварително писмено е информирал възложителя за всички 

обстоятелства около промените или анулирането -  в това число пределни срокове за 

корекция без настъпване или с минимални неблагоприятни последици за възложителя.

7.Изпълнителят следва да предоставя на възложителя информация и да 

предоставя билети, които са съобразени с всички валидни към датата на пътуването 

отстъпки и бонуси на авиокомпаниите-превозвачи.
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ДО
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ 
УЛ. “Г. С. РАКОВСКИ” № 102 
I P. СОФИЯ

ПРЕДЛОЖ ЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

От Консорциум „БЪЛГАРИЯ ЕР - ПОСОКА" ДЗЗД

със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1540, район Слатина, Аерогара София, 
бул. „Брюксел” № 1,

ЕИК, съгласно чл. 23 от ЗТР: код по БУЛСТАТ 176990100,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Долуподписаната Бистра Цветкова Маринкова, в качеството си на управител, на 

Консорциум „БЪЛГАРИЯ ЕР - ПОСОКА" ДЗЗД, участник в открита процедура с предмет: 

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

пътувания в страната и в чужбина на служителите на Министерство на финансите” 

предлагам да изпълним поръчката, съгласно документацията за участие при следните 

условия:

1. Изпълнението на поръчката ще бъде осъществено съгласно всички изисквания на 
Техническата спецификация на Възложителя.

2. Ще осигурим възможност за приемане и изпълнение на заявки за осигуряване на 
самолетни билети посредством електронна поща в работни дни (08:30-18:00 ч.), както 
и по изключение в извънредни случаи в извънработно време, в почивни и в празнични 
дни по 24 часа в денонощие, 365 дни в годината.

3. При изпълнението на поръчката ще предоставяме оферти за самолетни билети, в които 
се съдържа информация за срока на изтичане на самолетната резервация при 
съответната предложена крайна цена, както и предложена цена на билет, който 
подлежи на промяна (поради смяна на лицето, периода или отпадане необходимостта 
от командировката). Писмено ще информираме възложителя за приложимите тарифи и 
условия за превоз на свръх багаж, в съответствие с политиката на авиокомпанията, 
изпълняваща полета.

4. Декларирам, че няма да предлагаме варианти за пътуване и оферти, включващи полети 
на авиокомпании, на които е забранено да летят в европейското въздушно 
пространство, поради недостатъчно ниво на сигурност.
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5. При заявка от страна на възложителя ще осигурим трансфер и/или вътрешен транспорт 
между летището и резервирания хотел и/или мястото на събитието.

6. Ще предоставяме писмен отговор на всяка конкретна заявка за резервация на 
самолетни билети на възложителя до 1 (един) час след получаването й, в рамките на 
работното време, с възможност за изпълнение и в по-крагьк срок при извънредни 
обстоятелства.

7. Отговорът ще предоставяме по електронна поща след получено потвърждение от 
резервационната система, който ще съдържа всички възможни директни полети за 
реализиране на пътуването, а при невъзможност за такива -  с минимален брой 
подходящи връзки за съответните дестинации, като ще представяме най-малко два 
варианта (маршрути и превозвачи) и с възможно най-ниски тарифи на авиокомпаниите 
към датата на пътуването.

8. Изпълнението на потвърдената заявка на възложителя, отправена чрез електронна 
поща, за издаване на самолетен билет (включително доставката по електронна поща до 
възложителя) ще бъде максимум до 24 часа. При спешни случаи, билетите ще се 
изпращат по електронната поща и в по-кратък срок.

9. В случай на извънредни обстоятелства, независещи от възложителя, или лицата, за 
които е закупен билета, които не позволяват осъществяването на полета 
(неблагоприятни атмосферни условия, стачки на авиокомпании и др.), ще осигурим 
безплатното презаверяване на билета на пътника за първия възможен полет по същия 
маршрут, при съгласие от страна на пътника или възложителя. В случай на 
невъзможност, или несъгласие от страна на възложителя, ще осигурим безплатно пре- 
маршрутиране на пътника чрез алтернативен полет(и) или възстановяване стойността 
на закупения билет.

10. При искане на възложителя ще извършим промяна или анулиране на издадени 
самолетни билети, съгласно правилата на приложената тарифа или договорени 
специални изключения с авиокомпаниите, като предварително писмено ще 
информирам възложителя за всички обстоятелства около промените или анулирането -  
в това число пределни срокове за корекция без настъпване или с минимални 
неблагоприятни последици за него.

11. Ще доставяме самолетните билети по електронен път на посочените в договора 
електронни адреси. При необходимост (по искане от страна на възложителя) или 
невъзможност за изпращане на електронен билет, поръчаните билети се доставят на 
хартиен носител по начина и до местата, определени от възложителя, като доставката е 
за наша сметка.

12. Гарантираме конфиденциалност на извършваните пътувания, информация относно 
пътници, дати, маршрути, превозвачи и др. няма да бъде разкривана пред трети лица.
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13. Приемаме срокът за изпълнение на обществената поръчка да бъде 24 (двадесет и 
четири) месеца, считано от датата на сключването на договора, но не по-рано от 
15.03.2017 г. Съгласни сме договорът да бъде прекратен преди изтичане на посочения 
срок, ако МФ сключи договор със същия предмет въз основа на рамково споразумение, 
сключено от Централния орган за възлагане на обществени поръчки или при достигане 
на прага на прогнозната стойност без ДДС.

14. Декларирам, че сме съгласни с всички клаузи на предложения от възложи теля проект 
на договор.

15. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци 
и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд1.

16. Настоящото предложение е валидно 4 /четири/ месеца, считано от крайния срок за 
подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по 
всяко време преди изтичане на този срок.

1 Участниците могат да получат необходимата информация, свързана със закрила на заетостта, включително 
минимална цена на труда и условията на труд от следните институции:
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки — Национална агенция по приходите 
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg
Относно задълженията, опазване на околната среда — Министерство на околната среда и водите 
Интернет адрес: http://www3.moew.govemment.bg/
Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд — М инистерсiво на i руда и социалнаiа полиi ика 
Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

http://www.nap.bg
http://www3.moew.govemment.bg/
http://www.mlsp.government.bg


ДО
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ 
УЛ. “Г. С. РАКОВСКИ” № 102 
ГР. СОФИЯ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Консорциум „БЪЛГАРИЯ ЕР - ПОСОКА" ДЗЗД

със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1540, район Слатина, Аерогара София, 
бул. „Брюксел” № 1,

ЕИК, съгласно чл. 23 отЗТР: код по БУЛСТАТ 176990100,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Долуподписаната Бистра Цветкова Маринкова, в качеството си на управител, на 

Консорциум „БЪЛГАРИЯ ЕР - ПОСОКА" ДЗЗД, участник в открита 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 па служителите па 

Министерство на финансите” предлагам да изпълним поръчката, съгласно документацията 

за участие при следните финансови условия:

I. Предлагана максимална нетна тарифа на билет за:

• директни двупосочни полети

• икономична класа при следните условия:
о с право на промяна на издаден билет срещу заплащане; 
о без право на възстановяване стойността на билета.

• до следните дестинации:

Приложение №  5
• № 

по 
ре

д Основни дестинации

Максимална нетна 
тарифа на 

самолетни билети 
за директни 

двупосочни полети, 
икономична класа 

при горните 
условия 

в лева без ДДС

Коефициент 
на тежест

Претеглена 
стойност за 
целите на 

оценяването
(цената по колона 
3 се умнож ава по 

коефициента в 
колона 4)

/ 2 3 4 5

1. София -  Брюксел -  София 103,65 0,60 62,19

2. София -  Виена -  София 13,69 0,10 1,37
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3. София -  Амстердам -  София 70,4 0,09 6,34

4. София -  Париж -  София 105,61 0,09 9,50

5. София -  Лондон -  София 52,8 0,03 1,58

6. София -  Франкфурт -  София 33,24 0,03 1,00

7. София -  Букурещ -  София 1 17,34 0,02 2,35

8. София -  Варшава -  София 72,37 0,02 1,45

9. София - Москва -  София 297,31 0,01 2,97

10. София -  Прага -  София 101,71 0,01 1,02

Общ сбор (сбора от стойностите по колона 5) 89,77

Забележки:
s  Максималните нетни тарифи в колона 3 не включват дължими летищни такси, 

застраховки, такси за сигурност, други такси, данъци и други плащания, установени от местното 
законодателство и такса обслужване.

S  Стойностите в колона 3 и колона 5 се посочват/закръгляват до втория знак след 
десетичната запетая.

S  В случай на несъответствие между сбора на стойностите, които се получават при 
умножаване на максималните цени по зададените от възложителя коефициенти и общият сбор в 
последния ред на таблицата, то посочените максимални единични цени се приемат за меродавни и 
комисията служебно преизчислява сбора.

II. Такса за издаване на самолетен билет (такса обслужване) в размер на 0,01 
(словом: една стотинка) лева без ДДС;
Предлаганата от участниците такса за издаване на самолетен билет трябва да бъде 
положително число, равно или по-голямо от 0,01.

III. Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 4 (четири) 
месеца счи тано от крайния срок за подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като 
може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

IV. Така предложените максимални нетни тарифи на самолетните билети по юре
посочените дестинации и цената на таксата за обслужване са пределни за периода на 
изпълнение на договора и при изпълнение на всяка конкретна заящс^щ 1М^^яд бъда1 
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