
 

 

Приложение № 7.1. 

УТВЪРЖДАВАМ: (п.) заличен на основание чл.23 ЗЗЛД 

АЛЕКСАНДЪР ВЕЛЕВ 

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА БНР 

/ВЪЗЛОЖИТЕЛ/ 

 

 

Техническа спецификация 

За изпълнението на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на хотелско 

настаняване и на самолетни билети в страната и чужбина за нуждите на БНР по две 

обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Осигуряване на хотелско настаняване, 

при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на БНР” и Обособена 

позиция № 2 „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, при 

служебни пътувания в чужбина и страната за нуждите на БНР”, 

Настоящата обществена поръчка има за цел да осигури резервации и хотелско 

настаняване в страната и чужбина (ваучери) за нуждите на БНР. Изпълнението на 

обществената поръчка следва да е съобразено с изискванията, посочени в настоящата 

техническата спецификация, договора за изпълнение на поръчката, както и добрите 

търговски практики в сектора на услугите, предмет на поръчката. 

Техническата спецификация включва следните изисквания към изпълнението на 

обществената поръчка:   

1. Участникът да осигури възможност за приемане и изпълнение на заявки в рамките на 

работното време на служителите на БНР (от 8:30 до17:00 часа), а при необходимост и 

извън работното време, в почивни и празнични дни.  

2. При заявка за резервация да предостави писмен отговор /по e-mail или факс/ на 

възложителя в рамките на 2 часа от получаване на заявката. Срокът на валидност на 

предложените условия и цени, след направената заявка, не може да бъде по-кратък от 

72 часа. 

3. При заявка от възложителя за всяко конкретно пътуване, участникът да осигури 

хотелски резервации, съобразени с размера на квартирните пари, определени в 

Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина. Цените на 

вариантите за настаняване да не превишават цените, предоставяни от съответния хотел 

на неговата страница в интернет или цена „на рецепция”.  Вариантите за настаняване в 

хотел следва да включват хотелите, препоръчвани от организаторите на международни 

събития (в случаите, когато има такива) или да бъдат на удобно разстояние от мястото 

на проявата. 

4. Участникът трябва да даде потвърждение на хотелската резервация в срок до един 

работен ден от окончателния избор на хотел от страна на възложителя. Да информира в 



 

 

горепосочените срокове възложителя за номер на резервацията, име на хотел, точен 

адрес и контакти, брой на стаи с имената на служителите, цената на нощувка, срокът за 

потвърждаване на резервацията и за издаване на ваучер, както и условията за промяна 

или анулиране на резервацията, след издаден ваучер. Участникът е длъжен да следи за 

наближаващите срокове за издаване на ваучери и своевременно да уведомява за това 

възложителя. 

5. След потвърждение от страна на възложителя за издаване на ваучер, участникът има 

задължението да потвърди плащането към доставчика, да издаде ваучера и 

придружаващите го документи, които да изпрати по имейл.  

6. В деня преди настаняване участникът да изпрати на възложителя препотвърждение 

за резервацията и извършеното заплащане на хотела. 

7. Участникът да предлага резервация за хотелско настаняване при възможно най-

изгодните условия, съобразена със заявката на възложителя.  

8. Участникът да декларира възможността си, при заявка за резервация на хотел да 

предоставя допълнителни услуги, като организиране на трансфер, договор с отложено 

плащане и др.  

9 Участникът да информира възложителя, ако хотелът предлага безплатен трансфер от 

и до летище, като при желание да резервира такъв трансфер. 

10 Участникът да следи и да осигурява, когато това е възможно настаняване в двойна 

стая на цената на единична; да информира за специални предложения и да ги 

предоставя, като 2 нощувки на цената на 1; да предоставя „специални пакетни цени“, 

когато се предлагат такива; да договаря отстъпки при групово настаняване в един и 

същи хотел. 

11 Участникът да гарантира конфиденциалност,  включително защита на личните 

данни в хода на извършваните услуги и неразкриване на такава информация пред трети 

лица. 

12. В случай, че бъде избран за изпълнител, участникът да съхранява всякаква 

документация, свързана с изпълнение на договора до неговото изтичане, в електронен 

вид. 

13. участникът следва да разполага със обезпечена система за непрекъснато 

наблюдение на резервациите и ваучерите 

При възникване на извънредни обстоятелства, процедурата за обслужване на 

възложителя в работно, извънработно време, празнични и почивни дни да бъде една и 

съща. 

Възложителят не дължи такса обслужване за осигуряване на хотелска 

резервация и настаняване за дестинации на територията на Република България и 

същите не са обект на оценка в методиката за финансова оценка.   



 

 

Техническото предложение, както и всички негови приложения, не трябва да 

съдържат цени. Всякаква информация, свързана с цени, трябва да се съдържа 

единствено в ценовото предложение на участника. Предложения на участници, които 

не отговарят на поставеното изискване подлежат на отстраняване от участие в 

процедурата. 

 

Изготвил: Албена Миланова (п.) заличен на основание чл.23 ЗЗЛД 

 


