
 

 

РАЗДЕЛ ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

„ОСИГУРЯВАНЕ НА ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ И 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”, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „ОСИГУРЯВАНЕ НА 

САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ ПРИ СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ В 

СТРАНАТА И ЧУЖБИНА ЗА НУЖДИТЕ НА БНР” 

I. Изисквания към изпълнението на обществената поръчка по обособена 

позиция № 1. „Осигуряване на хотелско настаняване при служебни пътувания в 

страната и чужбина за нуждите на БНР” 

Настоящата обществена поръчка има за цел да осигури резервации и хотелско 

настаняване в страната и чужбина 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. Участникът трябва да: 

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

работното време на служителите на БНР (от 8:30 до 17:00 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 на възложителя в 

рамките на 1 час от получаване на заявката. Срокът на валидност на предложените 

условия и цени, след направената заявка, не може да бъде по-кратък от 72 часа. 

Изпълнителят предоставя минимум 3 варианта за настаняване, съобразени с 

изискванията на възложителя.  

Възложителят си запазва правото да избере съответен вариант, като потвърди заявката 

или откаже възлагането й. В случай, че нито един от вариантите не е подходящ, по негова 

преценка, възложителят си запазва правото да не приеме предложенията и да поиска 

нови варианти за хотелско настаняване. 

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

хотелски резервации при възможно най-изгодните условия, 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 „на рецепция”, предоставяни от съответния хотел.  При участие в организирани 

събития, по заявка на възложителя, да предложи настаняване в осигурените от 

организаторите хотели на цени, не по-високи от посочените от организаторите. Да 

предлага преференциални условия /отстъпка/ при групово настаняване. 

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

час от окончателния избор на хотел от страна на възложителя, като 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 и 

включена закуска, размерът на градската/туристическа такса, 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 и извърши 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 декларира възможността си, при заявка за резервация на хотел, да 

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

плащане и др.  

8. Участникът да информира възложителя, ако хотелът предлага безплатен трансфер от 

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

9. При заявка изпълнителят да предоставя информация за най-икономичния и удобен 

вариант за придвижване от точката на пристигане /летище, гара и др./ до резервирания 

хотел и мястото на събитието с обществен транспорт, както и съответните разстояния. 

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 например 2 нощувки на цената на 1 и др.; да предоставя „специални 

пакетни цени“, когато се предлагат такива; да договаря отстъпки при групово 

настаняване в един и същ 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 в електронен вид 

всякаква документация, свързана с изпълнение на договора, най-малко една година 

след неговото изтичане. 

13. Участникът следва да разполага с обезпечена система за непрекъснато 

наблюдение на резервациите и ваучерите и да уведомява своевременно възложителя 

за настъпили текущи промени.  

14. При възникване на проблем с хотелска резервация или настаняване, съответната 

страна да уведомява другата страна, като изпълнителят незабавно осигурява хотелска 

резервация  или настаняване в друг, най-малко същата категория хотел, отговарящ на 

изискванията на възложителя, при възможност, на не по-висока от първоначално 

предложената цена. 

15. В случай на неосъществено хотелско настаняване след издаден ваучер, изпълнителят 

се задължава да положи разумни усилия за освобождаване/намаляване на евентуални 

санкции за възложителя, съгласно условията на резервацията. 

16. Участникът трябва да предложи отделен e-mail адрес, в неговия сървър, 

предназначен само за заявките на БНР. 



 

 

17. При възникване на извънредни обстоятелства, процедурата за обслужване на 

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

съща. 

 

II. Изисквания към изпълнението на обществената поръчка по обособена 

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

служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на БНР” 

 

Настоящата обществена поръчка има за цел да осигурява самолетни билети за 

превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина 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. Участникът трябва да: 

 

1. Участникът трябва да осигури възможност за приемане и изпълнение на заявки най-

малко от 8:30 до 17:00 часа всеки работен ден, а при необходимост и извън това време, 

в почивни и празнични дни, така че при извънредни обстоятелства, да може да извърши 

промени в съществуваща резервация/билет, включително да издаде нов и да го изпрати 

по имейл/мобилен телефон. 

 

2. При запитване, да предостави писмен отговор по e-mail на възложителя в рамките на 

1 (един) час от получаване на запитването. Участникът трябва да предостави 

потвърждение на самолетна резервация в срок до 1 час след  окончателния избор на 

възложителя на вариант за пътуването. Срокът на валидност на предложените условия и 

цени, след направената резервация, не може да бъде по-кратък от 24 /двадесет и 

четири/ часа. Срокът за издаване на самолетен билет - най-много до един работен ден 

от потвърждаването на заявката. 

 

3. Да предлага на възложителя за всяко конкретно пътуване най-ниските цени на 

авиокомпаниите към момента на запитването – в това число специални или 

промоционални цени, които са валидни и достъпни към момента на заявката и 

подходящи за пътуването. При изрично искане от страна на възложителя, участникът да 

предлага цени на билети за конкретно посочени полети, включително изпълнявани от 

ниско бюджетни авиокомпании. В случай, че по избрания вариант за пътуване няма 

места на най-ниската предлагана цена, да следи непрекъснато за оптимизация на 

цената и при освобождаване на места за по-ниска цена, да извърши пререзервиране 

на по-ниска цена, като уведоми за това възложителя. При необходимост, да предлага 

комбинирано пътуване със самолет и влак/автобус с цел поевтиняване на услугата, и в 

този случай да осигури закупуването на съответните влакови/автобусни билети. 

Предлаганите цени на билети не трябва да са по-високи от цените за всеки конкретен 

полет, които се обявяват от съответния превозвач за резервация през електронната му 

страница. Самолетните билети задължително да бъдат изпращани от сървъра на 

резервационната система директно на посочения от БНР електронен адрес в момента 

на издаване на билета. 

 

4. Да предоставя на възложителя за всяка заявка за пътуване най-малко 3 /три/ варианта 

за икономична класа, в това число поне един вариант за директен полет /за 

предпочитане, когато е приложимо/ и варианти с минимален  брой трансферни 

връзки, най-кратък престой, с възможно най-благоприятните цени на авиокомпаниите 

към момента на заявката. 

 

5. Предложенията за всяко конкретно пътуване да бъдат съобразени с поставените от 

възложителя условия за час на пристигане и отпътуване в/от крайната дестинация. 

 



 

 

6. В случай на извънредни обстоятелства, включително и метеорологични условия, 

непозволяващи осъществяването на съответния полет, да уведомява възложителя 

своевременно и да съдейства за възстановяването на стойността на превоза или за 

безплатното премаршрутиране на пътниците чрез съгласуване с авиокомпанията, 

чийто полет няма да бъде осъществен. 

 

7. Да извършва промяна или анулиране на издадени самолетни билети по искане на 

възложителя, съгласно правилата на приложената тарифа или договорени специални 

изключения за възложителя с авиокомпаниите /ако има такива/, като предварително 

писмено информира възложителя за всички обстоятелства около промените или 

анулирането – в това число пределни срокове за корекция с минимални или нулеви 

неблагоприятни последици за възложителя. При изискани от възложителя промени в 

условията за използване на заявените самолетни билети, да му предостави копие от 

полученото писмо от авиокомпанията, съдържащо точния размер на сумите, които 

подлежат на плащане/възстановяване вследствие от поисканите промени в условията 

за използване на билетите. 

 

8. При заявка, да осигурява и писмено да информира възложителя за приложимите 

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

политиката на авиокомпанията изпълняваща полета, както и да го уведомява за 

специфични изисквания към превоза на багаж от страна на изпълняващите полета 

авиокомпании.  

 

9. Да извършва контрол по реализацията на пътуването чрез резервационните системи, 

които дават възможност да се следят промени в полетното разписание и да 

информира чрез имейл или SMS за настъпили промени в разписанието или анулирани 

полети, като има задължението да съдейства за осъществяване на пътуването от 

неговото начало до завръщането на служителя, без допълнителна финансова 

ангажираност за възложителя.  

 

10. Да информира за нивото на риск по отношение безопасността на командирования 

служител за съответната дестинация, както и за специфични  визови и здравни 

изисквания, ако има такива.  

 

11. Да доставя поръчаните от възложителя документи за въздушен превоз по електронен 

път или при заявка на възложителя - на място на хартиен носител – в сградата на БНР на 

адрес бул. „Драган Цанков“ № 4, София 1040, или на друго посочено от възложителя 

място. 

 

12. Да осигурява безплатно чекиране на командированите от възложителя лица, като 

бордните карти се изпращат на посочен от възложителя имейл адрес, включително в 

празнични и почивни дни. 

 

13. В случай, че бъде избран за изпълнител, участникът да съхранява в електронен вид 

всякаква документация, свързана с изпълнение на договора, най-малко една година 

след неговото изтичане. 

 

14. Участникът да гарантира строга конфиденциалност на извършваните пътувания 

(включително защита на личните данни, отнасящи се до пътуващите, дати, маршрути, 

превозвачи и др.) и да не разкрива такава информация пред трети лица. 

 

15. При сключване на договора да информира писмено възложителя за бонусните 

програми на авиокомпаниите. През срока на действие на договора изпълнителят 

своевременно да уведомява възложителя за други бонуси на авиокомпаниите и/или 

предлагани от тях промоционални цени – седмичен престой, уикенд тарифа, сезонни 

отстъпки, минимален престой, намаления за групови пътувания,. Изпълнителят е длъжен 

да води, следи и актуализира файлове с натрупващите се бонуси, при осигурен достъп 



 

 

от авиокомпаниите и да уведомява възложителя за предстоящото издаване на 

безплатен билет. Участникът да представи декларация, с която да се ангажира, че ще 

предоставя съответните данни за закупени от БНР билети в системата на 

авиокомпаниите за получаване на „бонус точки”. 

 

16. Когато е заявена дестинация, в която няма летище, да предложи самолетен билет до 

най-близкото летище, обслужващо тази дестинация, като при поискване от възложителя 

да предостави информация и осигури варианти за друг вид транспорт (автобус, влак и 

други) за достигане до местоназначението в посочения в заявката срок.  

 

17. Участникът може да предложи и други допълнителни услуги за поевтиняване или 

повишаване на качеството на услугите, различни от описаните в техническата 

спецификация. 

 

18. Участникът трябва да предлага билети само на тези авиокомпании, които отговарят 

на изискванията на законодателството на Република България и на Европейския съюз за 

извършване на въздухоплавателни услуги. Изпълнителят няма право да предлага 

варианти за пътуване и оферти, включващи полети на авиокомпании, на които е 

забранено да летят в европейското въздушно пространство; 

 

Цените на всички самолетни билети да се образуват въз основа на най-ниската 

предлагана специална цена от представените в България авиокомпании, валидна към 

датата на закупуването на билета, увеличена с договорената такса за издаване на 

самолетния билет (такса обслужване) с начислени летищни такси, такси „Сигурност“ 

и други такси, свързани с въздушния превоз и установени от местното 

законодателство 

 

(п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

Изготвил: Мая Пеловска – главен експерт в дирекция „Международно сътрудничество“ 


