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Относно: Изменение на рамкови споразумения на Централния орган за покупки 

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПАВЛОВА, 

 

 Централният орган за покупки възложи през 2017 г. две рамкови споразумения въз 

основа на проведена открита централизирана електронна процедура с предмет: 

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

пътувания в страната и чужбина“. Срокът за изпълнение на услугите по двете рамкови 

споразумения изтича на 31.12.2018 г. Рамковите споразумения са такива, при които не са 

определени всички условия. 

 Рамково споразумение № СПОР-11/05.06.2017 г. с предмет: „Осигуряване на 

самолетни билети за полети до Брюксел“ е подписано с трима изпълнители. 

 Рамково споразумение № СПОР-12/05.06.2017 г. с предмет: „Осигуряване на 

самолетни билети за полети до други дестинации“ е подписано с шестима изпълнители, 

като в хода на изпълнението му, то беше прекратено по отношение на един от 

изпълнителите поради виновно системно неизпълнение. 

 Новата открита централизирана електронна процедура на ЦОП, целяща 

обезпечаване на потребностите на администрациите за периода 2019 - 2020 г. приключи с 

решение за определяне на изпълнители по рамковото споразумение, което беше 

обжалвано. Според нашите прогнози, новото рамково споразумение няма да бъде 

сключено преди изтичането на срока на споменатите по-горе две. В тази връзка, ЦОП 

предприе действия за изменение на рамковите споразумения чрез удължаване на срока на 

тяхното действие с не повече от 5 месеца, без увеличение на стойността им.  

 На 29.10.2018 г. ЦОП изпрати покана до изпълнителите по двете рамкови 

споразумения за подписване на допълнителните споразумения, като в определения срок 

един от изпълнителите заяви отказ. 



 Моля за Вашето становище относно възможността за изменение на рамковите 

споразумения чрез подписване на допълнителни споразумения с останалите изпълнители, 

без един. Тук следва да се има предвид, че търговецът, изразил несъгласие с изменението 

на рамковите споразумения, е изпълнител и по двете. 

 В случай, че рамковите споразумения не бъдат изменени и действието им 

приключи с изтичане на първоначално уговорения срок – 31.12.2018 г., каква е 

възможността да бъдат изменени преди 31.12.2018 г. сключените въз основа на тях 

договори чрез удължаване на срока им на действие и/или стойността.  

 Очакваме Вашето становище в най-кратък срок.  

 В случай, че Ви е необходима допълнителна информация, моля да се обръщате към 

г-жа Даниела Димитрова – главен юрисконсулт, отдел ЦОП, дирекция ЦВОП. 
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