
 

 

Приложение № 7.2. 

УТВЪРЖДАВАМ: (п.) заличен на осн.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 осигурява самолетни билети за 

превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина. 

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, 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 заявка за резервация да предостави писмен отговор /по e-mail или факс/ 

на възложителя в рамките на 1 (един) час от получаване на заявката. Срокът на 

валидност на предложените условия и цени, след направената заявка, не може да бъде 

по-кратък от 24 /двадесет и четири/ часа. 

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 изрично посочени полети, включително изпълнявани от 

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

места за най-ниска 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. 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. 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 крайния 

пункт. 

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 документи по искане на 

възложителя, съгласно правилата на приложената тарифа или договорени специални 

изключения за възложителя 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.  

8. 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, 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 на възложителя, 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 необходимост 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 всякаква 

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

вид. 

14. Участникът да гарантира строга конфиденциалност (включително защита на 

личните данни) на извършваните пътувания (пътници, 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. Изпълнителят е длъжен 

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

от авиокомпаниите. 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. Участникът може да предложи и други допълнителни услуги за 

поевтиняване или повишаване на качеството на услугите, различни от описаните в 

техническата спецификация. 

17. Участникът трябва да предостави потвърждение на самолетна резервация в 

срок до един работен ден от окончателния избор на възложителя на вариант за 

пътуването. 

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 осн.чл.23 ЗЗЛД 

 


