
№ ’бШ Л  ,

Днес, / А  - $ 3 . ________ 2017 г., в град София между М ИНИСТЕРСТВО  НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО , ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ, представлявано от Румен Порожанов - 
министър на земеделието, храните и горите и Капка Алексиева - началник отдел 
„Счетоводство" в дирекция ФУ на МЗХГ, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и 
„България ЕР-Посока" ДЗЗД, с партньори „България ЕР” АД и „Посока Ком” ООД, със 
седалище и адрес на управление: гр. София, п.к 1540, общ. Столична, район 
Слатина, Аерогара София, с ЕИК 176990100, представлявано от Бистра Цветкова 
Маринкова, в качеството и на управител на обединението и прокурист на „България 
ЕР" АД, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание чл. 112 от Закона 
за обществените поръчки (ЗОП), рамково споразумение № СПОР-11/05.06.2017 г. и 
Решение № РД 52-40/10.08.2017 г. за класиране на участниците и определяне на 
ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „О сигуряване на самолетни билети 
за превоз по въздух на пътници и багаж при служебните пътувания в страната и 
чуж бина" обособена позиция № 1 „О сигуряване на самолетни билети за полети до  
Брюксел", се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМ ЕТ НА ДО ГО ВО РА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши услуга с 

предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и 
багаж при служебните пътувания в страната и чуж бина" обособена позиция № 1 
„Осигуряване на самолетни билети за полети до  Брюксел", съгласно Техническата 

спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Техническото и Ценовото си предложение, 

подадени в процедурата за възлагане на обществената поръчка, които са 

неразделна част от договора.

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява поръчката в съответствие с 
Техническата спецификация - Приложение 1, Техническото си предложение - 
Приложение 2 и Ценовото си предложение - Приложение 3 и чрез лицата, посочени 
в Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката - Приложение 4, които са 
неразделна част от настоящия договор.
Чл. 3. В срок до 3 (три) дни от датата на сключване на договора, но най-късно 
преди започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в 
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви 
промени в предоставената информация в хода на изпълнението на договора в срок 
до 3 (три) дни от настъпване на съответното обстоятелство.

II. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪ ЛН ЕН ИЕ

Чл. 4. Договорът влиза в сила от датата на сключването му и е със срок на действие 
до 31.12.2018 г. или по-рано до изчерпване на предвидените средства за 
обезпечаването му в размер на 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) лв. без 
ДДС.
Чл. 5. Срокът на договора може да бъде удължен по изключение при условията на 
чл. 116 от ЗОП, ако до изтичането на цитираното по-горе рамково споразумение 
Централният орган за покупки не е сключил ново такова за последващ период.

Чл. 6. Срокът за издаване на билет ще бъде до 24 часа от получаването на 
потвърждение за резервация, при възникнали извънредни обстоятелства до 15 
минути.
Чл. 7. (1) Отговор на заявка за пътуване с директен маршрут ще бъде представян в 
следните срокове:

ДОГОВОР ЗА УСЛУГА



1. при получена заявка за осигуряване на самолетен билет - в рамките на 2 
(два) часа;

2. при бърза заявка, породена от възникнали извънредни обстоятелства и/или 
спешни случаи, включително такава, направена през почивни и празнични дни - в 
рамките на 1 (един) час.
(2). Самолетните билети ще бъдат изпращани до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по електронен път 
или на хартиен носител, както следва:
гр. София п.к. 1040, 
бул. „Христо Ботев" № 55
Министерство на земеделието, храните и горите

III. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩ АНЕ

Чл ‘ 8- Максималният разходен лимит по договора е до 1 500 000 (един милион и 
'4 >\о\петстотин хиляди) лв. без ДДС.
Щ«^ух\у2) Цената на доставените самолетни билети се определя в лева, на база най- 

/ниската нетна тарифа, предлагана от авиокомпаниите, осъществяващи съответния 
% /*Ж юлет за всяко конкретно пътуване. Нетната тарифа на доставените билети не може 
S ' x /  да надвишава максималните нетни тарифи по настоящия договор (Приложение № 3).

(3) Крайните цени на билетите включват и дължимите летищни такси, такси 
сигурност и други такси, установени от местното законодателство.

Чл. 9. (1) ИЗП Ъ ЛН И ТЕЛ ЯТ от 1-во до 10-то число на месеца представя на 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ отчет и фактура, с извършената от него дейност за предходния 
месец. Отчетът съдържа информация за извършената дейност, както и описи на 
закупените/издадените самолетни билети, и други услуги извършени в рамките на 
настоящия договор. Към описите ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прилага документи доказващи 
изпълнението, както следва:

1. за самолетните билети - индивидуален протокол за доставка и фактура за 
такса обслужване (такса за издаване на самолетен билет) за всеки издаден 
самолетен билет;

2. копие/отрязък от агентския купон; разпечатка на направената и 
потвърдена резервация с калкулация на цената на билета, включваща и всички 
дължими такси;

3. заверено копие на седмични разпечатки от BSP report за издадените и 
платени билети за отчетния месец.

(2) Отчетът се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмо, което се входира в 
деловодната система на Министерство на земеделието, храните и горите. В срок до 5 
(пет) работни дни от предаване на отчетът се съставя протокол по изпълнение на 
поръчката. Протоколът се подписва от комисията за управление и контрол. 
Протоколът се изготвя в 4 (четири) еднообразни екземпляра -  един за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 10. (1) Заплащането на предоставяните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ самолетни билети, и 
съпътстващи услуги се извършва в срок от 30 (тридесет) дни след извършване на 
конкретната услуга след представяне на посочените документи в чл. 9, ал. 1 от 
договора.
(2) Плащане не се извършва в случай, че за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е получено 

потвърждение от Националната агенция по приходите и Агенция „Митници" за 
наличието на публични задължения съгласно Решение № 593 на Министерския съвет 
от 2016 г., като в този случай плащането се осъществява съобразно указанията на 
данъчната администрация.
Чл. 11. (1) Всички плащания по този договор се извършват в лева чрез банков 
превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка: „Централна кооперативна банка" АД 
BIC: CECBBGSF
IBAN: BG73CECB979010G9008401
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 

последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на
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промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, 
счита се, че плащанията са надлежно извършени.
Чл. 12. (1) Когато за частта от услугите, която се изпълнява от подизпълнител, 
изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите 
услуги, подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на 
съответната част от услугите за съответния период, заедно с искане за плащане на 
тази част пряко на подизпълнителя.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и 
искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от 
получаването му, заедно със становище, от което да е видно дали оспорва 
плащанията или част от тях като недължими.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от услугите, при съответно 
спазване на разпоредбите на Раздел VI Предаване и приемане на изпълнението от 
договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 10 
(десет) работни дни от подписването на приемо-предавателен протокол. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, когато искането за 
плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за 
отказа.

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 13. При подписването на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет на сто) от стойността 
на договора без ДДС, а именно 75 000 (седемдесет и пет хиляди) лева, която служи 
за обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. 
Чл. 14. (1) В случай на изменение на договора, извършено в съответствие с 
приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на 
цената, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за 
привеждане на гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на 
договора, преди подписването на допълнително споразумение за изменението.
(2) Действията за привеждане на гаранцията за изпълнение в съответствие с 
изменените условия на договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на изискванията на чл. 15 от договора или

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова 
гаранция или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 16 от 
договора или

3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или 
нова застраховка, при спазване на изискванията на чл. 17 от договора.

л. 15. Когато като гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се 
нася по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а именно:

^Ванка: БНБ ЦУ 
BAN: BG08 BNBG 9661 3300 1500 02 
IC: BNBGBGSD

Чл. 16. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова 
гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните 
изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във формата на 
обслужващата банка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да съдържа задължение на банката - 
гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго 
основание за задържане на гаранцията за изпълнение по този договор;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 
30 (тридесет) дни след прекратяването на договора, като при необходимост срокът 
на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.
(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранцията за изпълнение 
във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, (при наличието на основание за това), са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 17. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя застраховка, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на 
застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва 
да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този договор чрез покритие на 
отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 
30 (тридесет) дни след прекратяването на договора.
(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 
валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на 
застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, (при наличието на 
снование за това), са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
п. 18. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение в срок до 14 
етиринадесет) дни след прекратяването на договора (приключване на 
пълнението на договора и окончателно приемане на услугите) в пълен размер, 
о липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да 
сума по нея.

(2) Освобождаването на гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
1. когато е във формата на парична сума -  чрез превеждане на сумата по 

банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 11 от договора;
2. когато е във формата на банкова гаранция -  чрез връщане на нейния 

оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
3. когато е във формата на застраховка -  чрез връщане на оригинала на 

застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице / изпращане на писмено уведомление 
до застрахователя.
(3) Гаранцията не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на 
договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в 
полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията.
Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори 
от гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите 
задължения по договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено 
изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от 
гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в договора неустойка 
за съответния случай на неизпълнение.
Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение в пълен 
размер, в следните случаи:

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на договора в срок 
до 20 (двадесет) дни след датата на влизане в сила и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали 
договора на това основание;

2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато услугите не отговарят на 
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
на това основание;

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в 
несъстоятелност.
Чл. 21. Във всеки случай на задържане на гаранцията за изпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание.
Чл. 22. Задържането на гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва 
правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.
Чл. 23. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от гаранцията за изпълнение и 
договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 10 
(десет) дни да допълни гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за 
изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция,



съответно застраховка така, че във всеки момент от действието на договора 
размерът на гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 13 от договора. 
Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по 
гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

V. ПРАВА И ЗАДЪ Л Ж ЕНИ Я  НА СТРАНИТЕ

Чл. 25. Изброяването на конкретни права и задължения на страните в този раздел 
от договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от договора 
или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е 
от страните.
Чл. 26. И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ ЯТ има право да:

1. получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 8 - 
от договора;

2. иска и получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за

2. да осигури възможност за приемане на заявки в работно и извън работно 
време, включително през почивни и празнични дни;

3. да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отговор по конкретна заявка за 
резервация писмено - по електронна поща или по факс или устно - по телефон в 
срок до 2 (два) часа от подаване на заявката. При бърза заявка, породена от 
възникнали извънредни обстоятелства и/или спешни случаи, включително такава, 
направена през почивните и празничните дни, срокът е до 1 (един) час;

4. срокът за издаване на билет до определена дестинация е до 24 часа от 
получаването на потвърждението й или потвърждение за одобрен вариант, а при 
възникнали извънредни обстоятелства до 15 минути;

5. да предложи отговор на дадена заявка с най-малко два варианта на 
превозвачи и маршрути;

“ предлага маршрути с директни полети на авиокомпаниите, а когато това
но -  такива, с най-подходящи връзки за съответните дестинации. Когато

с условията на всяка получена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявка (вкл. часови 
Отговорът на конкретна заявка (предложението) трябва да съдържа

ЕЛЯ условия (класа, категория и т.н.). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва 
правото да избере съответен вариант като потвърди заявката или да откаже 
възлагането й, в случай че нито един от предложените варианти не е подходящ по 
негова преценка. При искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя за 
конкретната заявка до 3 варианта на маршрути от 3 авиокомпании, в случаите, в 
които това е възможно;

7. предлаганите маршрути да са с предлаганите най-ниски нетни тарифи на 
авиокомпаниите към датата на заявката, респ. пътуването;

8. предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за конкретен самолетен билет трябва да 
съдържа: авиокомпания; маршрут; класата, номера на полетите; часове на полетите 
и на престоя; единични цени на отделни елементи от цената и крайни цени, както и 
обща крайна цена; факти от значение за пътуването (летища, условия на тарифата, 
срок за потвърждаване на резервациите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и др.). Горните 
обстоятелства се доказват с разпечатка от резервационната система, други 
документи и/или подробна информация от авиокомпаниите, предлагащи самолетни 
билети по конкретната дестинация;

^ У Д з п ъ л н е н и е  на задълженията по този договор, както и всички необходими 
^документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на 

*15 Д о г о в о р .

/^ « л .2 7 . И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ ЯТ се задълж ава:
1. да предоставя услугите и да изпълнява задълженията си по този договор в 

уговорените срокове и качествено, в съответствие с договора и приложенията;

Л '
-Д^ияма директни полети до дадена дестинация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да осигури 
■ч|™Недиректни полети с минимален брой прекачвания до съответната дестинация и

варианти за реализиране на пътуването при заявените от
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9. 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;

10. да изпраща самолетните билети по електронен път, в съответствие със 
Закона за електронния документ и електронния подпис или да ги доставя на 
хартиен носител за своя сметка на адрес: 
гр. София п.к. 1040, 
бул. „Христо Ботев" № 55
Министерство на земеделието, храните и горите;

11. да сключва споразумения в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 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 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
като прилага заверено копие от споразумението;

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

13. да уведоми незабавно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при промяна на цените по 
'яка заявка за издаване на самолетен билет;

14. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с 
уговореното в чл. 45 от договора;

15. да не променя състава на персонала, който ще отговаря за изпълнението 
на услугите, без предварително писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

16. да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата 
му подИЗПЪЛНИТЕЛи в срок от 3 (три) дни от сключване на настоящия договор;

17. в срок до 3 (три) дни от сключването на договор (ако е приложимо) за 
подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата 
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на 
допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са 
изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП (ако е приложимо);

18. да отбелязва в резервацията при конкретна заявка предпочитаното от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ място, както и да направи всичко възможно за получаване на 
съответното потвърждаване за това от авиокомпанията;

19. да съдейства за освобождаване от дължащите се по тарифи условия суми 
смяна на дати и полета, самолетни билети, замяна на самолетни билети с оглед

ромяна на дестинацията, както и да възстановява стойността на изцяло или 
етично неизползваните самолетни билети;

20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да предлага варианти за пътуване и оферти, 
ключващи полети на авиокомпании, на които е забранено да летят в европейското 
ъздушно пространство, поради недостатъчно ниво на сигурност. Актуален списък с

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

Чл. 28. ВЪ ЗЛ О Ж И ТЕЛ ЯТ има право:
1. да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни услугата с 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 изискват съответните документи, доказващи надлежното 
изпълнение. В тези случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да откаже достъп до 
относимите към предмета на 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 (и по-специално нетните тарифи), предоставяни от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор, включително чрез справки от 
резервационната система, използвана от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и от съответните служби на
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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 изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмена обосновка на цената на самолетен
билет;

6. да избере съответен вариант, като потвърди заявката или да откаже 
възлагането й, в случай че нито един от предложените варианти не е подходящ по 
негова преценка;

7. да откаже да приеме и да заплати цената на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато се е 
отклонил от изпълнението на услугата, докато последния не изпълни своите 
задължения съгласно договора;

8. по всяко време на изпълнение на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 
възложи на независим експерт от ИАТА -  България, да извърши проверка въз основа 
на отчетите за извършената дейност за всеки месец и да установи дали 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ спазва договорените с настоящия договор условия;

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.), да получи 
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, да получи безплатно 
премаршрутиране на пътника чрез алтернативен полет(и) или възстановява 
стойността на закупения билет;

10. да осъществява контрол по изпълнението на договора чрез Комисия за 
управление и контрол, назначена със заповед на министъра на земеделието, храните 
и горите. В нея ще бъдат включени представители от дирекция „Връзки с 
обществеността и протокол" (дирекция-заявител), други по преценка на дирекцията- 
заявител и други дирекции на МЗХГ, компетентни в съответната област.

Чл.29. ВЪ ЗЛ О Ж И ТЕЛ ЯТ се задълж ава  да:
1. приеме изпълнението на услугите за всеки отделен период, когато 

отговаря на договореното, по реда и при условията на този договор;
2. заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената в размера, по реда и при условията, 

предвидени в този договор;
3. предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, 

еобходима за извършването на услугите, предмет на договора, при спазване на 
тносимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;

4. пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с 
уговореното в чл. 45 от договора;

5. оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този 
договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението 
на договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;

6. освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение, 
съгласно клаузите на чл. 18-23 от договора.

7. заявява самолетните билети и съпътстващи услуги чрез писмено запитване 
или заявка (по електронна поща или на ръка) до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съдържащо 
изисквания за конкретното пътуване - данни на лицето и информация за периода на 
пътуване. След съгласуван избор на вариант на пътуване, упълномощените лица от 
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изпращат официална заявка за закупуването му.

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМ АНЕ НА ИЗПЪ ЛНЕНИЕТО

Чл. 30. Приемането на изпълнението на услугата се осъществява от 1-во до 10-то 
число на месеца, на адрес: МЗХГ, гр. София, бул. „Христо Ботев" № 55, от директора 
на дирекция „Връзки с обществеността и протокол" или определени от него лица и 
упълномощен представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Отчетът в едно с приложимите



документи за извършената работа се входират със съпроводително писмо в 
деловодната система на Министерство на земеделието, храните и горите.
Чл. 31. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да:

1. приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
2. поиска преработване и/или допълване на отчетите и/или информацията 

и/или материалите в определен от него срок, като в такъв случай преработването 
и/или допълването се извършва в указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и е изцяло за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. откаже да приеме изпълнението, в случай че констатираните недостатъци 
са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени в рамките на сроковете 
предвидени в договора и резултатът от изпълнението става безполезен за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

. 32. При просрочване изпълнението на задълженията по този договор, 
равната Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло 

пет десети) от стойността на съответната заявка за всеки ден забава, но не повече 
от 10 % (десет на сто) от тази стойност.
Чл. 33. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на 
отделна дейност/задача или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
посочени в Техническата спецификация - Приложение 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право 
да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответната 
дейност/задача, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай че и 
повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 
задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.
Чл. 34. При разваляне на договора поради виновно неизпълнение на някоя от 
страните, виновната страна дължи неустойка в размер на 10 % (десет на сто) от 
стойността на договора.
Чл. 35. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този договор 
неустойка чрез задържане на сума от гаранцията за изпълнение, като уведоми 
писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.
Чл. 36. Плащането на неустойките, уговорени в този договор, не ограничава 
правото на изправната страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за 
понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото 
право.

V III. П РЕКРАТЯВАН Е НА ДО ГО ВО РА

Чл. 37.(1) Този договор се прекратява:
1. с изтичане на срока на договора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което 

обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 5 
(пет) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;

4. при прекратяване на юридическо лице -  страна по договора без 
правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която 
съответното лице е установено;

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 
действителни собственици;

6. при достигане на посочената стойност в чл. 8.
(2) Договорът може да бъде прекратен:

1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност 

или ликвидация - по искане на всяка от страните.
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Чл. 38. (1) Всяка от страните може да развали договора при виновно неизпълнение 
на съществено задължение на другата страна по договора, при условията и с 
последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез 
отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и 
определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на договора не се допуска, 
когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на 
изправната страна.
(2) За целите на този договор, страните ще считат за виновно неизпълнение на 
съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:

1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на услугите в срок до 
20 (двадесет) дни, считано от датата на влизане в сила на договора;

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на услугите за повече от 30 
(тридесет) дни;

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Техническата 
спецификация - Приложение 1 и Техническото предложение -  Приложение 2.

л. 39. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора само с писмено уведомление до 
ЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради 
бава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало 
се изпълни непременно в уговореното време, 

л. 40. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, 
без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на 
договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 
В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или 
споразумение, подписано от страните, а при непостигане на съгласие -  по реда на 
клаузата за разрешаване на спорове по този договор.
Чл. 41. Във всички случаи на прекратяване на договора, освен при прекратяване на 
юридическо лице - страна по договора без правоприемство:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за 
извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално 
дължимите плащания и

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а) да преустанови предоставянето на услугите, с изключение на такива 

дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички отчети/информация/материали, 

изготвени от него в изпълнение на договора до датата на прекратяването и
в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са 

N собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка
(с предмета на договора.
Чл. 42. При предсрочно прекратяване на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да 
заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред услуги.

IX. ОБЩ И РАЗПОРЕДБИ

Дефинирани понятия и тълкуване

Чл. 43. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този договор, 
използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в 
легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за 
някои понятия - според значението, което им се придава в основните разпоредби на 
ЗОП.
(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в 
договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на приложенията имат предимство пред разпоредбите на 

договора.

Спазване на п р и л о ж и м и  норми
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Чл. 44. При изпълнението на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите 
подИЗПЪЛНИТЕЛи са длъжни да спазват всички приложими нормативни актове, 
разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на договора, и в 
частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната 
среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или 
разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно 
Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Конфиденииалност

Чл. 45. (1) Всяка от страните по този договор се задължава да пази в поверителност 
да не разкрива или разпространява информация за другата страна, станала й 
естна при или по повод изпълнението на договора („Конфиденциална 
ормация"). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: 
оятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или 
анси на страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други 
ва от подобен характер, свързани с изпълнението на договора. Не се смята за 

'нфиденциална информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, 
тойността и предмета на този договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит 

професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) С изключение на случаите, посочени в ал. 3 на този член, Конфиденциална 
информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение 
от другата страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.
(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална 
информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на 
този договор от която и да е от страните;

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да 
е от страните или

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг 
компетентен орган и съответната страна е длъжна да изпълни такова изискване;

4. в случаите по точки 2 или 3 страната, която следва да предостави 
информацията, уведомява незабавно другата страна по договора.
(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови/нейни 
оделения, контролирани от него/нея фирми и организации, всички негови

п!Ьлужители и наети от него физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
*лютговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица. 
0/'Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават 

в сила и след прекратяване на договора на каквото и да е основание.

Публични изявления

Чл. 46. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да 
разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с 
извършване на услугите, предмет на този договор, независимо дали е въз основа на 
данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което 
съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Авторски права

Чл. 47. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за 
авторското право и сродните му права, че авторските права върху всички документи 
и материали, и всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на 
или във връзка с изпълнението на договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
в същия обем, в който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и 
гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените документи и други
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резултати от изпълнението на договора, които могат да бъдат обект на авторско 
право.
(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и 
използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на 
този договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 
задължава да направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им:

1. чрез промяна на съответния документ или материал или
2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг 

елемент със същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; 
или

3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото 
лице, чиито права са нарушени.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски 
права от страна на трети лица в срок до 10 (десет) дни от узнаването им. В случай, 
че трети лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната 
отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с 
изпълнението по Договора.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди 
и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски 
права на трети лица.

Прехвърляне на права и задължения

Чл. 48. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и 
задълженията, произтичащи от този договор, без съгласието на другата 
страна.Паричните вземания по договора и по договорите за подизпълнение (ако има 
такива) могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Изменения

Чл. 49. Този договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, 
изготвени в писмена форма и подписани от двете страни, в съответствие с 
изискванията и ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила

Чл. 50. (1) Никоя от страните по този договор не отговаря за неизпълнение, 
причинено от непреодолима сила. За целите на този договор, „непреодолима сила" 
има значението на това понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.
(2) Не може да се позовава на непреодолима сила страна, която е била в забава към 
момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.
(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима 
сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да 
намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата 
страна в срок до 5 (пет) дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в 
какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за 
изпълнението на договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за 
настъпилите от това вреди.
(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните 
с тях насрещни задължения се спира.

Нищожност на отделни клаузи

Чл. 51. (1) В случай, че някоя от клаузите на този договор е недействителна или 
неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или 
неприложима клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава.
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(2) В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между страните и 
действащи нормативни актове, приложими към предмета на договора, такива 
уговорки се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на 
нормативния акт, без това да влече нищожност на договора и на останалите 
уговорки между страните. Нищожността на някоя клауза от договора не води до 
нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Уведомления

Чл. 52. (1) Всички уведомления между страните във връзка с този договор се 
извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано 
писмо, по куриер, по факс, електронна поща.
(2) За целите на този договор данните и лицата за контакт на страните са, както 
следва:
II. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Христо Ботев" № 55 
Тел.: 02/ 985 11 239, 02/ 985 11 196 
e-mail: kaleksandrova@mzh.qovernment.bq
Лице за контакт: Тихомир Тончев- директор на дирекция „Връзки с обществеността и 
протокол" и Косара Александрова - старши експерт в дирекция „Връзки с 
обществеността и протокол"
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1540, район Слатина, бул. „Брюксел" № 1
Тел.: 02/4020440, 0884686233
Факс: 02/9840-226
e-mail: corporate@air.bq
Лице за контакт: Соня Илиева Писарска

(3) За дата на уведомлението се счита:
1. датата на предаването - при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка -  при изпращане по 

пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка - при 

изпращане по куриер;
4. датата на приемането - при изпращане по факс;
5. датата на получаване - при изпращане по електронна поща.

4) Всяка кореспонденция между страните ще се счита за валидна, ако е изпратена 
а посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства 

за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените 
адреси, телефони и други данни за контакт, съответната страна е длъжна да уведоми 
другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При 
неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно 
връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за 
комуникация и на посочените лица за контакт.
(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на 
дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в 
срок до 3 (три) дни от вписването й в съответния регистър.

Език

Чл. 53. (1) Този договор се сключва на български език.
(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви 
документи, свързани с изпълнението на договора, в т. ч. уведомления, протоколи, 
отчети, материали, информации и др., както и при провеждането на работни срещи, 
с изключение на изрично посоченото в приложенията към Техническата 
спецификация - Приложение 1.

12

mailto:kaleksandrova@mzh.qovernment.bq
mailto:corporate@air.bq


Приложимо право

Чл. 54. Този Договор, в т. ч. приложенията към него, както и всички произтичащи 
или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще 
бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право. За неуредените в 
този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско 
законодателство.

Разрешаване на спорове

Чл. 55. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, 
включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, 
недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на 
празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, 
ще се уреждат между страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие - 
спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

Екземпляри

Чл. 56. Този договор е подписан в 3 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(три) еднообразни екземпляра - два за

този договор се прилагат и са неразделна част от него следните
Приложения:
Чл. 57. Към
приложения:
Приложение № 1 - Техническа спецификация и приложенията към нея; 
Приложение № 2 - Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
Приложение № 3 - Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 4 - Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката; 
Приложение № 5 - Гаранция за изпълнение.

ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ: 
МИНИСТЪР: 
РУМ ЕН ПО РО Ж АЖ

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ  
„СЧЕТОВОДСТВО" НА 

КАПКА АЛ

!Г ^

\ р

ЗА  ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
УП РА ВЛ Я В А Щ  
.Б Ъ Л ГА РИ Я  ЕР-ПОСОКА  
БИСТРА М АРИН КО ВА

Д ЗЗД
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Изпълнителят се задължава да осигури възможност за приемане на заявки в 
работни и извънработни време, включително през почивни и празнични дни, 2 ) часа в
денонощие, 365 дни в годината.

3.3. К онф и дсн и и алн ос  1'
Изпълнителите по рамковото споразумение и сключваните договори, се 

задължават да i а р а т  мрат нълиа конфидеициалиосг на извършваните пътувания (дати. 
м а р ш р у т ,  превозвачи).

3.4. И шъмредми пие гоя з е л е та
В случай на навьнредни обстоятелства. независещи o r  Възложителя, които не 

позволяват осъществяването на полета (неблагоприятни атмосферни условия, стачки на 
авиокомпании н др.). Изпълнителят е длъжен да осигури безплатното презанеряване на 
билета па пъгпика за първия възможен полет но същия маршрут, при съгласие от 
страна на Възложителя. В случай на невъзможност, или несъгласие от страна на 
възложителя, изпълнителят осигурява безплатно премаршрут пране на пътника чрез 
алтернативен иолет(и) или възстановява стойността на закупения билет.

II. Деет инания  Брю ксел

Настоящата обособена позиция на поръчката о б х в а т а  пътувания единствено и 
само до деет инания Брюксел. Електронният образец на ценова оферта, който се намира 
в (.ЕЛИТИ, съдържа ценово предложение само за икономични класа, кое го ще бъде 
използвано за пелите на оценката. Посочените от участниците is откритата процедура 
пени са пределни цени за изпълнение на рамковото споразу мение, и не могат да бъдат 
надкишавани в индивидуалните договори, сключвани от индивидуалните възложители.

Възложителят може да поръчва и закупува, в зависимост от нуждите си, 
еднопосочни или двупосочни билети до и от Брюксел, както в посочената категория 
икономични класа, така н в други категории на икономичнага класа, или при 
необходимост, в би знес класата.

i l l .  4 рокове и м ес ia па н шьлнение на услугите но рамковото споразумение

("рокът за изпълнение на рамковото споразумение е от д ат а т а  на н е т н о т о  
скл ю ч в ан е  до 31.I2.20I<S i .
.2. Срокът за изпълнение на поръчката, сключена въз основа на рамковото 
споразумение, е не по-дълъг от срока на действие на рамковото споразумение.
5. Изпълнителят по рамковото споразумение се задължава да предлага директни 
подети до Брюксел при всяка заявка от Възложителя.

В случай, че по изключение няма налични самолетни билети за конкретен 
директен полет до Брюксел, изпълнителят следва да предложи поне 2 недирскпш  
маршрута с минимален брой подходящи връзки и съобразени с условията на 
получената от възложителя, заявка (вкл, часови диапазон). Отговорът на конкретна 
шявка (предложение) трябва да съдържа възможните варианти за реализиране на 
пътуването при заявените от възложителя условия (класа, категория и тлъ). 
Възложителят си замазва правото да избере съответен вариант като потвърди заявката 
или да откаже възлагането it в случай, че нито един от предложените варианти не е 
подходящ по негова преценка. При искане на възложителя изпълнителят може да



предостави за конкретната заявка до 3 варианта на маршрути от 3 авиокомпании, в 
случаите, в конто това е възможни.
4. Места на изпълнение: с а м о л е т и т е  билети шс се доставят по електронен път или 
на хартиен носител но начина н до .местата, определени от индивидуалните 
възложители в договори те, сключени въз основа на рамковото споразумение.

IV, Цени и начин на плащане

111 ПИ

1. При изготвяне на електронната ценова оферта участниците попълват I (един)
елект ронен образец както следва:

- вьв втора колона участниците предлагат максимални нетна тарифа на
самолетен билет за двупосочен полет София-Нркжеел-София в икономични класа, без 
такса обслужване, без дължими летищни такси, такси за сигурност и други такси и 
данъци, какт о и такива, установени от местнот о законодателство;

- в ф ета  колона участниците предлагат максимален размер на таксата за 
осигуряване на самолетен билет (гакса обслужване) за двупосочни пътуване София- 
Брюксея-Софин в икономични класа.

Така предложените максимални нетна тарифа на самолетен билет в 
максимални такса за обслужване са пределни ta периода на действие на
рамково in споразумение. Те могат ла бъдат намалявани при подаването на ценови 
оферти в мини-нронедурите пред индивидуалните възложители.

При посочване на максималните нетни тарифи на билети в икономични класа да 
се има предвид икономични класа при следните условни:

с право па промяна на издаден билет срещу .заплащане; 
без право на възстановяване стойността на билета.

2. Крайната йена на доставените самолетни билети се формира на база най-ниските 
па пазара нетни тарифи, предлагани от авиокомпании към момента па подаване на 
предложение от изпълнителя в отговор па съответната заявка па възложителя, такса 
обслужване, дължими летищни такси, такси сигурност и други такси, установени от 
месз i ю го законода теле гво.

3. При провеждане на мнии-промедурнте по реда на чл.82, ад. 3 от 4 0 1 1, 
потенциалните изпълнители но рамковото споразумение ще подават ценови оферти в 
о п  окор на поканите на индивидуалните възложи голи, попълвайки съшият електронен 
образец в C I BOi l .  П о т е н ц и а л и т е  изпълни тели нямат нрави да оферират нетни 
тарифи на самолетни билети и такса обслужване със стойности, които са но -  
високи от предложените от тях но рамковото споразумение, а мотат да предлага! 
етаните или такива е но-ниски стойности.

•I. При н ш ъ .ш е н и е  на индивидуалните договори, сключени въз основа на
рамковото споразумение, изпълнителите им са задължени да предлагат в отговор на 
всяка конкретна заявка най-ниските на пазара нетни тарифи, предлагани от 
авиокомпании към момента на подаване на отговора. Предложението трябва да 
съдържа: авиокомпания: маршрут; класата, номера на полетите; часове па полетите и на 
престоя; единични цепи на отделни елементи от цепата и крайни цени, както и обща 
крайна цена; факти от значение за пътуването (летища, условия на тарифата, срок за 
потвърждаване на резервациите от индивидуалния възложител и др.). Крайната цена и



нейните компоненти се доказват е разпечатка от резериашюнмата система. При 
представяне на оттокора (предложението) въз основа на заявката на възложителя, 
изпълнителят предлага нетни тарифи, които tie могат да надвишават предложените 
максимални нетни тарифи за самолетни билети в икономнчна класа съгласно ценовото 
му предложение но конкретния индивидуален договор.

В случай, че към момента на изпращане на предложението за резервации, 
наличнага па пазара цена е но-ниска от предложената от него но Договора, 
изпълнителят се задължава да  предложи билет па най-ниската iш а р к а  цена, т.е. не
изгодната от двете за възложителя.
Ь, Най-ниските нетни тарифи се доказват от изпълнителя при подаване на оферта га 
чрез представяне па разпечатка от резервашюипата система, други документи и/нли 
нодробна информация от авиокомпаниите, предлшащн самолетни билети но 
конкре! ката заявка.
7. Цените па билетите се определят в лева за икоиомична/бизнее класа към 
момейте на подаване на оферта от  изпълнителя за съответната заявка. Изпълнителят е 
длъжен при определяне на йената да прилага всички валидни към датата на пътуването 
отстъпки на авиокомпаниите (седмичен престой, уикенд правило, сезонни отстъпки, 
минимален престои и други промоции), бонусни програми, както и преференциални 
условия, които авиокомпаниите предлагат въз основа на сключени споразумения.

Н А Ч И Н  НА О Т Ч И Т А Н Е  II П Л А Щ А М Е

При отчитането на изпълнението на дейността Изпълнителя следва да представи 
ит I до 10-то число на месена отчет, който да съдържат информация за извършените от 
него дейност за предходния месец. Отчетът трябва да съдържа описи на 
за купе н ит е/н зд а де 111 rre самолетни билети. Отчетът се предава на Възложителя с писмо, 
което се входира в деловодната система на М инистерство па земеделието, храните и 
т р и т е .  Всички отчети се представят в 3 бр. хартиени копия. След запознаване е 
отчетали е  Комисията за управление и контрол по договора подписва протокол със 
съответното решение по извършената за съответния отчетен период дейност, като гой 
се предоставя за подпис на Изпълнителя. В случай на констатирани несъответствия 
и/или неясноти в представените отчети и документи към тях. Възложителят i и връща 
на Изпълнителя за отстраняване на допуснатите несъответствия и/или неясноти, като 
определя срок за представянето им. Протоколът се изготвя в 4 (четири) еднообразни 
екземпляра - един за Изпълнителя и три за Възложителя.

Плащането се извършва в български лева, по банков път и след представяне на 
следните документи за издаден самолетен билет:

индивидуален протокол за доставка за всеки издаден самолетен билет: 
факту ра за такса обслужване (такса за издаване на самолетен билет) за всеки 
издаден самолетен билет: 
коннедпрязък от агеш екия  купон;
разпечатка на направената и пот пърлена резервация е калкулация на цената 
на билета, включваща и всички дължими такси; 
заверено копие на седмични разпечатки от BSP report за издадените и 
платени билети за отчетния месен.

егр.4
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СЕВОП: Софтуер за електронно възлагане на обществени поръчки 1истемно време: 11.8.2017 г. 11:23 ч.
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0389 обособена позиция № 1 „Осигуряване на 
самолетни билети за полети до Брюксел"
Избор на изпълнител

Параметри График Изисквания Образец на ценова оферта Участници 

Оферти Оценка Сравнение и избор Договор с изпълнителя

Помощ

Въпроси и отговори

Всички оферти "България Ер - Посока" ДЗЗД оферта 

1. Предложение за изпълнение на поръчката Въпроси

Изисквания

1. Предложение за изпълнение на поръчката 
Въпросник
2 Въпроси

Б ъ л г а р и я  Е р  А Д

Бистра Маринкова
024020224
bmarinkova@air.bg

100% попълнени

1.1. Т ехн и ческа  о ф ер та
попълнени

1.1.1. попълнени Минимално изискване Липсва прикачен 
документ

Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно техническата спецификация на артикулите, 
съдържаща се в образеца на ценова оферта по обособена позиция № 1, при следните условия:

Преглед

Министерство нв финансите 
на Република България

Димитрина Маринска 
държавен експерт

Дейности

Публикувани процедури за PC

Събиране на заявки

Рамкови споразумения

Мини-процедури

Документен център

Съобщения

Известявания

Календар

Персонална информация

Информационно табло

Фирмен профил 

Моят профил 

Контакти

1. Приемаме да изпълняваме поръчката в периода от датата на сключване на договора до 
31.12.2018 г.

https://sevop.mmfm.bg/Content/Tender/OfferDetailsSurveyGroupQuestions.aspx?groupId=554&teiK^Id=389&offerid=1319&surveyId... 11.8.2017 г.
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2. Изпълнението на поръчката ще бъде осъществено съгласно всички изисквания на 
приложената Техническа спецификация за позиция № 1 на Възложителя.

3. Ще осигурим възможност за приемане на заявки в работно и извънработно време, включително 
през почивни и празнични дни, по 24 часа в денонощие, 365 дни в годината.

4. Предлагаме срокът за издаване на билет до Брюксел да бъде до 24 часа от получаването на 
потвърждение за резервация, а при възникнали извънредни обстоятелства до 15 минути.

5. Задължаваме се да предлагаме съответен отговор на заявка за пътуване до Брюксел с директен 
маршрут в следните срокове:

5.1. При получена заявка за осигуряване на самолетен билет - в рамките на 2 (два) часа;
5.2. При бърза заявка, породена от възникнали извънредни обстоятелства и/или спешни случаи, 
включително такава, направена през почивни и празнични дни - в рамките на 1 (един) час.

6. Задължаваме се, в случай, че не са налични самолетни билети за конкретен директен полет, да 
предложим поне 2 недиректни маршрута с минимален брой подходящи връзки.

7. В осигурените самолетни билети ще бъдат включени всички валидни към датата на пътуването 
отстъпки на авиокомпаниите - превозвачи, бонусни програми (седмичен престой, уикенд правило,. 
сезонни отстъпки, минимален престой и т.н.), договорени тарифи за групови пътувания, както и 
преференциалните условия, които авиокомпаниите предлагат.

8. Приемаме да доставяме самолетните билети по електронен път или на хартиен носител до 
место/ата, определено/и от възложителя по договора.

9. Ще осигурим при необходимост и друг вид транспорт, освен въздушен, както и онлайн чекиране 
и съдействие за качване на пътник в последния момент.

10. Запознат съм с проекта на договор за възлагане на обществената поръчка, приемам го без 
възражения и ако участникът, когото представлявам, бъде определен за изпълнител, ще сключа 
договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в 
законоустановения срок.

11. Срокът на валидност на представената оферта е 180 календарни дни, считано от крайния 
срок за получаване на офертите.

Лице за контакт:

gg-i Д и м и т р и н а  М а р и н с к а  
Щ ' 0298511 346

cl m a r l  n s k a -@ m z h . g o v e rn  m e n t . t x

https://sevop.minfin.bg/Content/Tender/OfferDetailsSurveyGroupQuestions.aspx?groupId=554&tenderId=389&offerid=1319&surveyId... 11.8.2017 r.
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Документи към въпроса:

10 техническа спецификация nl.pdf 179 КЬ

•Да (Най-добър)
- Не (Най-лош) (Минимално 
изискване)

Прикачени документи:

1.1.2. попълнени Минимално изискване

Моля, да приложите попълнен и подписан ЕЕДОП, съгласно реда на ЗОП. 

Документи към въпроса:

Ш  ОБРАЗЕЦ ЕЕДОП.docx 57 Kb

Прикачени документи: Метод на оценяване от
Комисията:
Да / Не

Не - Минимално изискване

|= МЗХ България ЕР поз l.pdf.p7m 797J Kb 

|g МЗХ Консорциум поз l.pdf.p7m 6591 Kb

• •
https://sevop.minfm.bg/Content/Tender/OfferDetailsSurveyGroupQuestions.aspx?groupId=554&tenderId=389&offerid=1319&surveyId... 11.8.2017 г.
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ш МЗХ Посока поз l.pdf.p7m 6873 Kb

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма "Административен капацитет", съфинансиран от 
Европейският съюз чрез Европейския социален фонд 
Възложител: ЦООП към МФ
Изпълнител: НегоПро
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СЕВОП: Софтуер за електронно възлагане на обществени поръчки Системно време: 11.8.2017 г. 11:24 ч.

0389 обособена позиция № 1 „Осигуряване на 
самолетни билети за полети до Брюксел" изборнаизпълнител

Параметри График Изисквания Образец на ценова оферта Участници Въпроси и отговори

Оферти Оценка Сравнение и избор Договор с изпълнителя

Всички оферти "България Ер - Посока" ДЗЗД оферта Ценова оферта 

Ценова оферта за дестинация Брюксел

Ценова оферта за дестинация Брюксел
1 артикула

Б ъ л г а р и я  Е р  А Д

Бистра Маринкова
024020224
bmannkova@air.ba

100% попълнени Помощ

9 Дестинация Максимална нетна тарифа на Максимален размер на Обща цена в лв. без ДДС
самолетен билет за двупосочен полет такса обслужване, в лева (макс.нетна тарифа+такса

в икономична класа, в лева без ДДС без ДДС обсл.)

[СБ22] София -
1 Брюксел - 949,3 лв. 40 989,3 лв.

София

О б щ о  9 8 9 , 3  л в .

Експортирай в Excel

Министерство нв финансите 
ма Република България

Димитрина Маринска 
държавен експерт 
Изход

Дейности

Публикувани процедури за PC

Събиране на заявки

Рамкови споразумения

Мини-процедури

Документен център

Съобщения

Известявания

Календар

Персонална информация

Информационно табло

Фирмен профил 

Моят профил 

Контакти

•  •
https://sevop.minfm.bg/Content/Tender/OflerDetailsProductList.aspx?tenderId=389&offerid=1319&productListId=534 11.8.2017 г.
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Експортирай в PDF Ли1 е̂ за контакт:
sg, Димитрина Маринска 
W* 0298511 346

Експортирай в Word dmarinska@mzh.government.be

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна 
\ У  програма "Административен капацитет", съфинансиран отЕСФ • _

Европейският съюз чрез Европейския социален фонд 
Възложител: ЦООП към МФ 
Изпълнител: НегоПро 

1 СЕВОП v4.5.1401.0, Page times (ms) Server init:31 load:312 prerender:406 Total:421 Browser load:2350

• •
https://sevop.minfm.bg/Content/Tender/OfferDetailsProductList.aspx?tenderId=389&offerid=1319&productListId=534 11.8.2017 r.
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СЕВОП: Софтуер за електронно възлагане на обществени поръчки Системно време: 11.8.2017 г. 11:28 ч.

0389 обособена позиция № 1 „Осигуряване на 
самолетни билети за полети до Брюксел"

Помощ

Избор на изпълнител

Параметри График Изисквания Образец на ценова оферта Участници Въпроси и отговори 

Оферти Оценка Сравнение и избор Тръжно досие Договор с изпълнителя

Отваряне на ценови оферти Изисквания

Подаване на оферти (3) Оценка на оферти (3)

Отваряне на ценови оферти (3) Избор на изпълнител (3)

Ненова оФеотз за дестинация Брюксел

Таблица за сравнение

Сортирай по: Класиране v |

Оферти

"България Ер  - 
П о со к а "ДЗЗД  
оферта
България Ер АД 
18 юли 2017 16:20:04

АТЛАС ТРАВЕЛС  
ЕООД оферта
АТЛАС ТРАВЕЛС 
ЕООД

Класиране 

Филтър по ранк

1

Цена Поканен за фаза

989.30 лв. Избор на изпълнител

Избери всички

□

2 1 104,25 лв. Избор на изпълнител □

Министерство на финансите 
на Република България

Димитрина Маринска 
държавен експерт 
Изход

Дейности

Публикувани процедури за PC

Събиране на заявки

Рамкови споразумения

Мини-процедури

Документен център

Съобщения

Известявания

Календар

Персонална информация

Информационно табло

Фирмен профил 

Моят профил 

Контакти

от 2

https://sevop.minfin.bg/Content/Tender/CompareOffers.aspx?tenderId=389&productListId=534&phaseId=15 11.8.2017 г.
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Оферти

18 юли 2017 14:01:47

"Елит Травел  
Инте... оф ерта
"Елит Травел 
Интернешънъл" ООД 
18 юли 2017 12:31:38

Класиране 

Филтър по ранк

Цена Поканен за фаза

1 198.00 лв. Избор на изпълнител

Избери всички

□

Класирай избраните Симулация на промяна в цената 

Върни в Отваряне на ценови оферти

Експорт на процедурата

Експорт само на ценовите оферти

Експорт на графиката и таблицата за сравнение в PDF

Експортирай в Word

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма "Административен капацитет", съфинансиран от 
Европейският съюз чрез Европейския социален фонд 
Възложител: ЦООП към МФ 
Изпълнител: НегоПро

СЕВОП v4.5.1401.0, Page times (ms) Server init:0 load:500 prerender;609 Total:671 Browser load:188 latency:56

Лице за контакт:

ч|« Димитрина Маринска 
•  * 0298511 346

dmarinskaip) mzh.government.be
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Долуподписаната. Бистра Цветкова Марин кова, HI 11 6009226279. е о к. № 640670704. 
изд. на 11.08.2010 r. or МВР-('офия. в качеството на Управител на ..България Пр 
Посока" ДЗЗД. вписано в Рсгистът ВУЛСТАI  при Агенцията по вписвания га с код 
176990100. със седалище: гр. София 1540. /\epoi ара (,’офия. бул. ..Брюксел" JV» I. 
декларирам че ла изпълнение на обществена поръчка е предмет: ..Осигуряване на 
самолети билет ла npcBOi но въздух на пътници и батж  при служебниiе шлуваиня в 
страната и чужбина" по обособена полиция № 1 ..Осигуряване на самолети билет ла 
полети до Брюксел“ и по обособена полиция № 2 ..Осигуряване на самолетни билети за 
полети до други дестилации" ще използваме следите експерти:

1. Соня Илиева Писарска скенер! корпоративни клиент, гел: 02/4020440. моб. юл, 
0884686233. служебен адрес: гр. София 1540. Аерогара София. бул. ..Брюксел" А» 1. е- 
mail: corporate a air, be. факе:02/9840-226

2. Диана Руменова Димитрова скеперч корпоративни клиенти, тел: 02/4020440. моб. 
тел.: 0882694720. служебен адрес: гр. София 1540. Аерогара София, бул, ..Брюксел" № 
1. е- maiheorporalCT/ air.bg. факс:02./9840-226
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ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА No 17 600 1404 0000648656
Застрахователно Акционерно Дружество „Армеец" АД на основание предложение от страна на кандидата за застраховане и срещу плащане на застрахователна премия застрахова 
“Рразни финансови загуби" при следните условия и срокове, както е описано в настоящата полица:_____________________________________________________________________________

ВИД ЗАСТРАХОВКА: “РАЗНИ ФИНАНСОВИ ЗАГУБИ”

ОБЕКТ НА ЗАСТРОХАВАНЕ

Застраховане финансови задължения/плащания, възникнали на основание създадено облигационно отношение възникнало на основание гаранция за 
добро изпълнение и гаранция за изпълнение на гаранционни срокове по силата на сключен и влязъл в сила Договор за възлагане на обществена поръчка 
с предмет „Осигуряване на самолетни билети за превоз на по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина" по обособена 
позиция 1 „Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел” за нуждите на МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ.

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „АРМЕЕЦ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Стефан Караджа" № 2, вписано 

Агенцията по вписвания при Търговски регистър под ЕИК: 121076907, представлявано от Миролюб Панчев Иванов -  главен изпълнителен директор и 
Константин Стойчев Велев -  изпълнителен директор, заедно______________________________________________________________________________

ЗАСТРАХОВАН -  (ПОЛЗВАЩО 
ЛИЦЕ), ПО СМИСЪЛА ПРАГРАФ 1 
ТОЧКА 1 -  „ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ” 

ОТКЗ:

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ вписано в Търговски регистър при Агенция по вписванията при под ЕИК: 831909905, с адрес 
на управление и кореспонденция град София, област Софийска, община Столична, район Красно село, бул. ,Христо Ботев” № 55, представлявано от 
Румен Андонов Порожанов -  министър на земеделието храните и горите

ЗАСТРАХОВАЩ-ОБЛИГАТОРНО 
ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ ПО 

СМИСЪЛА ПРАГРАФ 1 ТОЧКА 2 
ИЗРЕЧЕНИЕ ПЪРВО - , ДРУГИ 

РАЗПОРЕДБИ” ОТ КЗ:

“БЪЛГАРИЯ ЕР-ПОСОКА” ДЗЗД, вписано в Агенция по вписванията при Търговски регистър под ЕИК: 176990100, с адрес на управление и 
кореспонденция: гр. София 1540, район „Слатина“, бул. „Брюксел“ № 1, представлявано от управителя Бистра Цветкова Маринкова ЕГН: 6009226279

СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА: Начало: 00:00 часа на 29.08.2017 година Край: 24:00 часа 30.01.2019 година

АСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:

Застрахователят покрива риска от настъпване на финансови загуби за ЗАСТРАХОВАНИЯ (ПОЛЗВАЩО ЛИЦЕ), произтичащи от неплащане на станала 
изискуема се частично или в пълен размер гаранционна сума за добро изпълнение, която е станала изискуема се от ЗАСТРАХОВАНИЯ (ПОЛЗВАЩО 
ЛИЦЕ) в чиято полза е уреден настоящият застрахователен договор(полица), от ЗАСТРАХОВАЩИЯ -  ОБЛИГАТОРНО ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ, съгласно 
приложимост на хипотези съдържащи се в от чл. 19 и чл. 20 от точка 1 до точка 3 включително от раздел „Гаранция а изпълнение" във връзка с хипотези
съдържащи се в чл. 33 и чл. 35 от раздел „Санкции за неизпълнение” от Договор за услуга изведен под номер............................................ , чрез който е
възложено изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на по въздух на пътници и багаж при служебни 
пътувания в страната и чужбина" по обособена позиция 1 „Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел”, при условията на подписан влязъл в 
сила цитиран по-горе договор, както и условията вписани в настоящия застрахователен договор (полица).________________________________________

РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ:

Единична рискова експозиция:
Частично или пълно предявена за плащане, гаранция за изпълнение в едно с 
гаранционни срокове, съгласно Договор за услуга изведен под номер

......................................  чрез който е възложено изпълнението на
обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз 
на по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и 
чужбина” по обособена позиция 1 „Осигуряване на самолетни билети за 
полети до Брюксел"__________________________________________________

Агрегатна рискова експозиция:

75 000,00 (седемдесет и пет хиляди) лева без начислен ДДС

ОБЩО НАЧИСЛАНА 
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА:

Общо начислена дължима застрахователна премия:
3 000,00 (три хиляди) лева

НАЧИСЛЕН НАЧИСЛЕН ДАНЪК 
ОТ 2% СЪГЛАСНО ЗДЗП

Общо начислен данък от 2%, върху общо начислена дължима застрахователна премия
_______________________________ 60,00 (шестдесет) лева_______________________________

ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

Специални условия
1. Настоящият застрахователен договор (полица) се сключва с цел обслужване на обективно възникнал застрахователен интерес спрямо Изпълнител

на възложена му за изпълнение обществена поръчка по силата на Договор за услуга изведен под номер........................................... , чрез който е възложено
изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания 
страната и чужбина" по обособена позиция 1 „Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел", който застрахователен интерес, е правно 
обусловен от проведена обществена поръчка, за изпълнението на която има последващо сключен договор за изпълнение на обществена поръчка 
упоменат по-горе, спрямо който има пряка приложимост на хипотеза съдържаща се в чл. 349., ал. 1 от КЗ.

1.1. Изпълнителят -  “БЪЛГАРИЯ ЕР-ПОСОКА” ДЗЗД на възложена обществена поръчка за изпълнение по силата на Договор за услуга изведен под
номер........................................... , чрез който е възложено изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз
на по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина" по обособена позиция 1 „Осигуряване на самолетни билети за полети до 
Брюксел", се конституира като Застраховащ-облигаторно задължено лице, в съответствие с приложимост на хипотеза съдържаща се в чл. 22 изречение 
първо и второ от ЗЗД,във връзка с хипотеза съдържаща се в параграф 1 точка 1 ,ДР” от КЗ, който застрахователен интерес е пряко обусловен от 
съдържанието на в хипотези съдържащи се в чл. 19 и чл. 20 от точка 1 до точка 3 включително раздел „Гаранция а изпълнение” във връзка с хипотези 
съдържащи се в чл. 33 и чл. 35 раздел „Санкции за неизпълнение” от цитирания по-горе договор.

1.2. Настоящият застрахователен договор(полица) се сключва двустранно, като Възложителят -  МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И 
ГОРИТЕ страна по цитираният договор в точка 1.1., се конституира като Застрахован (ползващо лице) при условията на хипотеза съдържаща се в чл. 22 
изречение първо и второ от ЗЗД, във връзка с хипотеза съдържаща се в чл. 383, ал. 1 от КЗ, във връзка с хипотеза съдържаща се в параграф 1, точка 1 от 
ДР на КЗ.

1.3. Този застрахователен договор (полица) се сключва в полза на Застрахования (ползващо лице), в чиято полза се изплащат от Застрахователя 
всички начислени застрахователни обезщетения, независимо по кой от двата цитирани раздела от Договор за услуга изведен под номер

...............................чрез който е възложено изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на по
въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина” по обособена позиция 1 „Осигуряване на самолетни билети за полети до 
Брюксел”, са възникнали вземания спрямо на Застрахования(ползващо лице), на основание уважени претендирани настъпили застрахователни събития 
породени от покрит(и) застрахователен(и) риск(ове), вписан(и) в настоящият застрахователен договор(полица).

1.3.1. Разписаните разпоредби съдържащи се в в точка 1.3. по-горе, не се прилагат в случаите в които застрахователният договор(полица) се урежда 
тристранно, за което Застрахования е вписан неформално като страна и подписва така съответния застрахователен договор(полица).

1.3.2. В случаите в които Застрахования е вписан формално като страна със статут на ползващо лице, Застраховащият-облигаторно задължено лице 
се задължава да го^алозкае-еъс.^ъдържането на настоящо сключеният застрахователен договор(полица) и след получаване на неговото одобрение да 
уведоми за Това изискване е на основание хипотеза съдържаща се в чл. 22 изречение второ от ЗЗД.

1.4. С ъ1^1^.^ра5натедекф ин1^^ договор(полица), като правна форма е алеаторен, абстрактен, условен и се сключва при услови
ята на пое (чинен д  £лг. В контекста4̂  итбж^ното в предходното изречение относно приложимата правна форма за застрахователен договор(полица) катоК  ' 
условегуе епр^йо Застраховащия-об^гаторн>р задължено лице в частност и към Застраховащия(ползващо лице) в зависимост от условията съдържащи ?

:rfyra йзведен под номер............................................, чрез който е възложено изпълнението
тетива превоз на по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страна 

полети до Брюксел”, които са пряко относими като задължения на Възложителя Й
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ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

(подпис и печат) (подпис и печат)
4.1. В случай при изменение, допълнение и/или изменение и и допълнение съдържанието на настоящия застрахователен договор(полица), за това 

свое поведение Застрахователя уведомява Застрахования(ползващо лице) и Застраховащия-облигаторно задължено лице в писмен вид. При несъгласие 
от страна на Застрахования(ползващо лице) и/или Застраховащия-облигаторно задължено лице, с предложените от Застрахователя последващи 
изменения на сключен застрахователен договор(полица), то приложимост към настоящия застрахователен договор(полица) има предоставеното копие на 
Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на по въздух на пътници и багаж при служебни 
пътувания в страната и чужбина” по обособена позиция 1 „Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел”.

При настъпване на застрахователно събитие, за което има налично депозирана претенция за образуване на щета, то след образуване на 
ликвидационна приписка от Застрахователя се установи наличието на обстоятелства които имат косвено или пряко отношение към настъпилото и 
претендирало застрахователно събитие, които обстоятелства са подвластно относими към хипотези съставляващи Договор за услуга изведен под номер 

чрез който е възложено изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на по 
въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина" по обособена позиция 1 „Осигуряване на самолетни билети за полети до 
Брюксел”, чието приложение няма действие към настоящо съставения застрахователен договор(полица), поради приложимост на хипотеза съдържаща се 
в предходния абзац, така образуваната ликвидационна преписка остава без движение, като се приключва със заключение за липса на настъпило 
застрахователно събитие

5. Предмет на застраховане по силата на настоящите Специални условия, приложими Общи условия за този вид застраховка, както и всички други 
документи относими към конкретно възникналият застрахователен интерес е изпълнение на възложена обществена поръчка, изразяваща се в : 
„Осигуряване на самолетни билети за превоз на по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина” по обособена позиция 1 
.Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел", чрез сключване на Договор за възлагане на обществена поръчка, при неизпълнението на който 
има налично създадено облигационно отношение при условията на модалитети, при настъпването на които Застрахования(ползващо лице)-Възложител 
има субсидиарно уредени права, да бъде възмезден от учредена в негова полза гаранция за добро изпълнение(застраховка), съгласно разписаните за 
това разпоредби съдържащи се в посочения по-горе договор.

6. Обект на застраховане при условията на настоящо разписаните Специални условия, са облигационни отношения възникнали на основание
гаранционен ангажимент за добро изпълнение на договор по силата на Договор за услуга изведен под ном ер............................................ чрез който е
възложено изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на по въздух на пътници и багаж при служебни 
пътувания в страната и чужбина” по обособена позиция 1 „Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел”, както и всички други документи 
относими към конкретно възникналият застрахователен интерес.

6.1. Прилагането на хипотеза сдържаща се в точка 6 е спрямо обстоятелства при настъпването на които има налично осъществяване състава на 
хипотези съдържащи се в точка 7.1. във връзка с точка 7.2 и точка 7.6 раздел „Гаранция за изпълнение”, във връзка с хипотези съдържащи се в точка 9.2 
подточка 1 за разликата образувана от прихваната сума и дължима неустойка и под точка 2 раздел „Нестойки”, във връзка с хипотези съдържащи се от
точка 13.3.1 до точка 13.3.4. раздел Прекратяване на договора” от Договор за услуга изведен под номер........................................... , чрез който е възложено
изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания 
страната и чужбина" по обособена позиция 1 „Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел".

6.2. Покрит застрахователен риск обезпечаващ гаранция за добро изпълнение на договор съгласно приложимост на хипотези съдържащи се в се в от 
чл. 19 и чл. 20 от точка 1 до точка 3 включително раздел „Гаранция а изпълнение” във връзка с хипотези съдържащи се в чл. 33 и чл. 35 раздел „Санкции
за неизпълнение” от Договор за услуга изведен под номер............................................ , чрез който е възложено изпълнението на обществена поръчка с
предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина" по обособена 
позиция 1 „Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел” - образец: не разплатена в полза на Застрахования(ползващо лице) частична 
или пълна сума съответстваща на гаранция за добро изпълнение, без гаранция обезпечаваща гаранционно обслужване в определен за това 
срок, стойностно определени съгласно приложимост на хипотези съдържащи се в от чл. 17 до чл. 18 включително раздел „Гаранция за 
изпълнение”, във връзка с хипотеза съдържаща се в чл. точка 29 изречение второ раздел „Санкции при неизпълнение” от Договор за услуга
изведен под номер ............................................ , чрез който е възложено изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на
самолетни билети за превоз на по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина” по обособена позиция 1 
„Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел”.

6.3. Всички застрахователни рискове, които могат да бъдат изведени Договор за услуга изведен под номер............................................ чрез който е
възложено изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на по въздух на пътници и багаж при служебни 
пътувания в страната и чужбина” по обособена позиция 1 „Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел” и обособена позиция 2 „Осигуряване 
на самолетни билети за полети до други дестинации”, свързани пряко или косвено с понесени финансови вреди от страна на Застрахования(ползващо 
лице) поради невъзстановяване на пряко или косвено понесени финансови вреди от страна на Застрахования(ползващо лице) поради виновно 
неизпълнение на цитирания по-горе договор от страна на Застраховащия-облигаторно задължено лице, които не са изрично упоменати като покрити 
рискове, се считат за изключени застрахователни рискове спрямо които Застрахователя не предоставил застрахователно покритие

7. В случаите в които за изпълнение на Договор за услуга изведен под номер............................................ , чрез който е възложено изпълнението на
обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и 
чужбина” по обособена позиция 1 „Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел”, Застраховащия-облигаторно задължено лице ще ползва 
подизпълнители, то това обстоятелство се излага писмено пред Застрахователя не по късно от датата/деня към която/който Застраховащия-облигаторно 
задължено лице е създал правна връзка с подизпълнител посредством сключването на договор. В едно с писменото уведомление с адресат 
Застрахователя, Застраховащия-облигаторно задължено лице изпраща и копие на подписан с подизпълнител договор съдържащ информация за 
дейностите които ще изпълнява във връзка с изпълнение на Договор за възлагане на обществена поръчка посочен по-горе. Настоящо разписните 
хипотези са във връзка с хипотези съдържащи се в чл. 27 точи 16 и 17 раздел „Изпълнителят се задължава” от цитиран по-горе договор за възлагане 
изпълнението на обществена поръчка.

8. Застраховащият - облигаторно задължено лице през времетраене на настоящия застрахователен договор(полица), предоставя на Застрахователя 
периодична писмена информация пряко относима към изпълнение на сключен влязъл в сила от Договор за услуга изведен под номер

чрез който е възложено изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на по 
въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина” по обособена позиция 1 „Осигуряване на самолетни билети за полети до 
Брюксел”.

9. Когато има налично осъществяване състава на чл. 27 от точка 1 до точка 12 включително и точки 18 и 19 раздел „Изпълнителят се задължава” във 
връзка с прилагане хипотези съдържащи се в чл. 28 от точка 3 до точка 5 включително и точка 8 раздел „Възложителят има право", за което има налично 
направени предписания, бележки, съставени констативни протоколи или друг вид писмени документи относими към изпълнението на договор за възлагане 
изпълнението на обществена поръчка предмет на настоящата застраховка, които са съставени от Застрахования (ползващо лице)-Възложител , спрямо 
Застраховащия-облигаторно задължено лице-Изпълнител. При наличието на документи упоменати в предходното изречение Застраховащия-облигаторно 
задължено лице уведомява в писмен Застрахователя не по-късно от деня/датата към която същите са му надлежно връчени или е узнаел за тяхното 
съставяне. Към писменото уведомление Застраховащия-облигаторно задължено лице прилага и копие на дадени указания и/или забележки от страна 
Възложителя дадени във^връзка-«-й1страняване на допуснати неточности или нарушения при изпълнението на договор за възлагане на обществена 
поръчка. 0  С  Т В г ,

10. За всяка ^ н а  възложена обществена поръчка обект на застраховане Застраховащия-облиг^торие-^ад^лжемб лице
съставя приеме Tifbqo хипотеза съдържаща се в чл. 29, точка 1 раздел „Възложителят се задъ™ а£а^дъМ|7ь^а З ^п отеза
съдържаща риемане на изпълнението" от Брюксел”, като вписва в този протокол п|
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ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

(подпис и печат) (подпис и печат)
19. Заплащането на начислена застрахователна премия в е в тежест на Застраховащия. Начислена дължима застрахователна премия за дължима 

застрахователна премия, се заплаща в полза на застрахователя по банков път, по посочена от банкова сметка, която е BIC: CECBBGSF и IBAN: 
BG79CECB97901061905000 в лева при „Централна Кооперативна Банка" АД. Неиздаването на сметка за дължима застрахователна премия, която да 
предшества заплащането им не е основание същата да не бъде платена в определеният за това срок.

19.1. Настоящият застрахователен договор(полица) влиза в сила поражда прани последици за Застрахователя, считано от датата на която има 
налично заверена банкова сметка посочена в точка 19 по-горе, със сума равна начислената дължима застрахователна премия в едно с начислен ДЗП. С 
подписване на този застрахователен договор(полица) Застраховащия-облиаторно задължено лице .в частност Застрахования(ползващо лице)се считат за 
надлежно уведомени с прилагането от страна на Застрахователя разписаната хипотеза в предходното изречение и приемат тези условия. Настоящо 
разписаната хипотеза е съгласно хипотеза съдържаща се в чл. 353, ал. 3 от КЗ във връзка с хипотеза сдържаща се в точка 25 по-горе.

20. Когато настоящите Специални условия съставляващи този застрахователен договор(полица), има колизия спрямо условия съдържащи се 
приложими Общи условия за този вид застраховка, то настоящо разписаните условия съдържащи се в този застрахователен договор(полица) се прилагат 
приоритетно пред условия съдържащи се в приложими Общи условия. Разписната хипотеза в предходното изречение е съгласно хипотеза съдържаща се

чл. 16 изречение първо и второ от ЗЗД.
21. При настъпило застрахователно събитие породено от покрит застрахователен риск разписан в в настоящият застрахователен договор(полица), 

Застрахования(ползващо лице) следва да предостави на Застрахователя следните документи:
21.1. Заявление за щета по образец на Застрахователя;
21.2. Копие на валидно сключен застрахователен договор(полица);
21.3 Копие на сметка за платена застрахователна премия;
21.4. Писмени покани за доброволно изпълнение на възникнало станало незабавно изискуемо се вземане с адресат Застраховащия-облигаторно 

задължено лице;
21.5. Обратни разписки, товарителници, или друг вид документ, удостоверяващ надлежното получаване на изпратените писмени покани за доброволно 

изпълнение с адресат Застраховащия-облигаторно задължено лице;
21.6. Документи които удостоверяват настъпили обективни обстоятелства, пряко относими към задължение на Застраховащия-облигаторно задължено 

лице да заплати сума равна на договорена сума определена като гаранция за добро изпълнение в полза на Застрахования(ползващо лице) на основание 
сключен и влязъл в сила от Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на хотелски и други резервации при служебни 
пътувания в страната и чужбина за нуждите на Българска федерация по ски”, в едно с всички прилежащи приложения към него документи. Документите 
които следва да бъдат представени са:

- Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на хотелски и други резервации при служебни пътувания в страната и 
чужбина за нуждите на Българска федерация по ски”, в едно с всички прилежащи приложения към него подписан, който е неразделна част от настоящия 
застрахователен договор(полица), в едно с протоколи съставени за установени нарушения относно изпълнение на цитираният по-горе договор и/или 
неизпълнение на писмени предписания във връзка с установени несъответствия свързани с изпълнение на възложената обществена поръчка.

документи съдържащи установени факти и обстоятелства свързани с проведена процедура за възстановяване на обществена поръчка, когато 
същите са относими към Застраховащия-облигаторно задължено лице, за които има наличието фактическо осъществяване състава на чл. 54, ал. 1, точка 
1 от ЗОП, въз основа на което Застраховащия-облигаторно задължено лице следва да бъде отстранен от изпълнени на обществено поръчка, респективно 
сключен с него договор за изпълнение да бъде прекратен.

- писмено изложение съдържащо подробно разписани мотиви за прилагане на хипотеза съдържаща се в чл. 13.3.1 до точка 13.3.4. раздел
Лрекратяване на договора” от Договор за услуга изведен под номер........................................... , чрез който е възложено изпълнението на обществена
поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина” по 
обособена позиция 1 „Осигуряване на самолетни билети за полети до Брюксел"

- протоколи за установени нарушения пряко относими към неизпълнение на сключен договор за възлагане на обществена поръчка предмет на тази 
застраховка;

изпълнителен лист издаден в полза на Застрахования срещу Застраховащия-облигаторно задължено лице.
20.7. Договор за цесия, за цедиране права по договора за строителство, относно възникнало вземане срещу Застраховащия-облигаторно задължено 

лице или суброгационно писмо.
20.8. Други документи при условията на хипотеза съдържаща се в чл. 106 от КЗ
21. Настоящият застрахователен договор (полица) независимо от датата записана като негово начало, влиза в сила след като е заверена банковата 

сметка на Застрахователя със стойността на начислената и записана в същия застрахователна премия в едно със стойността на начисления ДЗП. При не 
плащане на начислената застрахователна премия респективно начисления ДЗП посочени в настоящия застрахователен договор (полица) по-горе същият 
се прекратява на 15 (петнадесетият) ден считано от датата на неговото сключване. С подписване на настоящият застрахователен договор (полица) 
Застрахования (ползващо лице) декларира, че безусловно е запознат с текста съдържащ се в предходното изречение, приема същия с което се приема за 
надлежно уведомен.

22. Настоящата застраховка се сключва при условията на комбинирано застраховане, което обвързва сключването на настоящия вид застраховка със 
сключването на други видове застраховки от общо предлаганата застрахователна номенклатура на Застрахователя. Изискването за сключване на други 
видове застраховки е ориентирано към Застраховащия -  облигаторно задължено лице, с цел постигане кумулативно управление на стопанския процес, 
при който се осъществява изпълнение на строителни монтажни работи съгласно условията на Договор за услуга изведен под номер

 , чрез който е възложено изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на по
въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина” по обособена позиция 1 „Осигуряване на самолетни билети за полети до 
Брюксел’

23. Номенклатурата на допълнително изискуемите се застраховки, които следва да бъдат сключени при Застрахователя, се определят самостоятелно 
от Застраховащия - облигаторно задължено лице като приоритетно се сключват видове застраховки, които имат стопанска съотносимост,пряка или 
косвена, към застрахования стопански процес. Такива застраховки са свързани със застраховане на извършвана стопанска дейност от Застраховащия- 
облигаторно задължено лице.

23.1. Когато Застраховащият-облигаторно задължено лице има налично сключени всички или част от от изброените видове застраховки в точка 30 по- 
горе, уведомява за това Застрахователя в писмен вид. В случаите в които има наличието на застраховки изискуеми се съгласно хипотеза съдържаща се е 

точка 23 по-горе, за които няма сключени застрахователни договори(полици) при други застрахователи, за тези видове застраховки Застрахователя 
предоставя оферти на Застрахователя от други идентични оферти на други застрахователи за отделните видовете застраховки, то приложимото тарифно 
число към настоящия застрахователен договор (полица) се редуцира в посока намаление с цел изравняване на общата финансова тежест. При 
невъзможност за прилагане не описания способ в предходното изречение Застрахователя уведомя Застраховащия -  облигаторно задължено лице с което 
вписаното задължение уредено в тежест на Застраховащия-облигаторно задължено лице, не се прилага от Застрахователя.

24. Срока за който се сключва настоящият застрахователен договор(полица) е от датата определена за начало на този застрахователен договор 
(полица) при условията разписани за това в същия

25. С падрисЯ5анкна гйстсЙтадят застрохователен договор(полица) Застраховащия-облиаторно задължено лице, декларира, че е надлежно запознат с 
приложимите 0 п ^ Й Ш и б 6 й ( и  успсфия за този за вид застраховка, приема същите, и копие от така подписаните условия предоставя на Застрахователя.

2 5 задължено лице има налично сключени всички или част от от изброените видове застрг 
горе./ведИмява з&трва Застрахователи»писмен вид. В случаите в които има наличието на застраховки изискуеми се съгласно хипрте 
точкй 23 то-горе.Омгоито няма сюпюдеии застрахователни договори(полици) при други застрахователи, за тези видове зае; 
предоставя оф ертЙ^Застр^хователй-о^йуги единтични оферти на други застрахователи за отделните видовете застраховки, 

г х о в ^ и & т  — *
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