
Приложение № 1 

Техническа Спецификация 

за възлагане на обществена поръчка за услуга чрез Обява по чл. 187, ал. 1 от Закона за 
обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „Осигуряване на самолетни билети при 

служебни пътувания в България и чужбина за нуждите на ИКИТ-БАН“. 

I. Общо описание на предмета на поръчката 

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни 
пътувания в чужбина на служители на Институт за космически изследвания и технологии към 
Българска академия на науките (ИКИТ – БАН) и ако е необходимо и за други лица - гости-
лектори по проекти и/или други лица свързани с изпълнението на научно-изследователски 
договори на ИКИТ-БАН. Поръчката е със срок на изпълнение до 31.12.2021 г. 

II. Изисквания към участниците и към изпълнението на поръчката

Всякакви определения, наименования и други термини в документацията за настоящата 
обществена поръчка (като „билет”, „полет”, „редовна въздушна линия”, „тарифа” и други) се 
тълкуват съгласно действащата нормативна уредба в Р България, отнасяща се към предмета 
на поръчката. 

1. Участникът (Изпълнителят) по поръчката трябва да осигурява самолетни билети1 за превоз
на пътници и багаж по редовни вътрешни и международни въздушни линии – икономична 
класа - за  дестинации посочени от възложителя. По-голямата част от билетите се предвижда 
да бъдат до европейски градове извън България.  

Прогнозен график на основната част от пътуванията, които се предвиждат по поръчката е 
даден по-долу: 

Таблица 1а: 

Прогнозен график на пътуванията, които се предвиждат по поръчката по които има подписани 
договори по проекти и други: 

Предвиждащи се 
полети до места 

извън Р 
България (от гр. 

София) 

Прогнозно 
Количество на 
необходимите 

самолетни билети, 
прогнозни дати на 

пътуването и 
прогнозна цена на 

билетите в лева без 
ДДС 

Източник на финансиране 
– име на проекта или

договор номер 

Срок за 
приключване на 

проекта или 
договора, по 
който ще се 

закупуват самол. 
билети. 

Име на Ръководителя 
на проекта и данни за 
контакт – телеф., е-

майл 

София – Кипър 
(Ларнака) – 

София 

1 билет х 500 лева 
без ДДС. 

м. 03. – м. 04.2020 г. 

Държавна субсидия за 
задочни докторанти през 

2020г. 

м.12 2020 г. Проф. (1) Заличено име 
тел. (+359) 02 988 35 03 
e-
mail: ...(3)...@space.bas.
bg 

1 В зависимост от заявката на възложителя за конкретното пътуване, навсякъде в текста думите „резервация”, 
„билет”, „самолетен билет” в единствено число следва да се разбират и в множествено число – „резервации”, 
„билети”, „самолетни билети” в зависимост от вида на пътуването и/или броя на лицата, които ще пътуват.   
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София – Кипър 
(Ларнака) – 

София 
 

1 билет х 500 лева 
без ДДС. 

 

м. 03. – м. 04.2021 г. 
 

Държавна субсидия за 
докторанти за задочни 
докторанти през 2021 г. 

м. 12.2021 Проф. (1) Заличено име 
tел: (+359) 02 988 35 03 
e-
mail: .(3).@space.bas.bg 

 
Таблица 2а: 
 
Прогнозен график на пътуванията, които се предвиждат по поръчката по които няма подписани 
договори по проекти, но в момента се кандидатства: 
 

 
Предвиждащи се 
полети до места 

извън Р България 
(от гр. София) 

 

Прогнозно Количество 
на необходимите 

самолетни билети, 
прогнозни дати на 

пътуването и 
прогнозна цена на 

билетите в лева без 
ДДС 

 
 

Източник на 
финансиране – име 

на проекта или 
договор номер 

Срок за 
приключване на 

проекта или 
договора, по който 

ще се закупуват 
самол. билети. 

Име на 
Ръководителя на 

проекта и данни за 
контакт – телеф., 

е-майл 

София - Москва – 
София 
 

3 билета х 800 лева без 
ДДС. 
 

м. 05. – м. 06.2020 г. 
 

   

 
Таблица 1б: 
 
Прогнозен график на пътуванията, които се предвиждат по поръчката по които има подписани 
договори по проекти и други: 
 

 
Предвиждащи се 
полети до места 

извън Р България 
(от гр. София) 

 

Прогнозно Количество 
на необходимите 

самолетни билети, 
прогнозни дати на 

пътуването и 
прогнозна цена на 

билетите в лева без 
ДДС 

 
 

Източник на 
финансиране – име на 
проекта или договор 

номер 

Срок за 
приключване на 

проекта или 
договора, по който 

ще се закупуват 
самол. билети. 

Име на Ръководителя 
на проекта и данни за 
контакт – телеф., е-

майл 

София - Рим – 
София 
 

1 билет х 500 лева без 
ДДС. 
 
03м.–05м.2020 г. 
 

договор №КП-06-Н27/2 
от 08.12.2018 г. с ФНИ 
 

12.2021 г. проф. д-р (1) Заличено 
име; 
…(3)….@space.bas.bg 
тел.  

София-Валенсия-
София 

1 билет х 450 лв. 
без ДДС. 
 
03м.–05м. 2020 г. 
 

договор №КП-06-Н27/2 
от 08.12.2018 г. с ФНИ 
 

12.2021 г. проф. д-р (1) Заличено 
име; 
(3)…@space.bas.bg 
тел.  

 
Таблица 1в: 
 
Прогнозен график на пътуванията, които се предвиждат по поръчката по които има подписани 
договори по проекти и други: 
 

 
Предвиждащи се 
полети до места 

Прогнозно 
Количество на 
необходимите 

самолетни билети, 

Източник на 
финансиране – име 

на проекта или 
договор номер 

Срок за 
приключване на 

проекта или 
договора, по 

Име на Ръководителя 
на проекта и данни за 
контакт – телеф., е-

майл 
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извън Р България 
(от гр. София) 

прогнозни дати на 
пътуването и 

прогнозна цена на 
билетите в лева без 

ДДС 
 
 

който ще се 
закупуват самол. 

билети. 

София - Брюксел 
– София 
 

1 билет х 500 лева без 
ДДС. 
2 билета х 30 лева с 
ДДС 
 

м. 01. – м. 03.2020 г. 
 

FP-CUP 2023 г. **** DLR 
(1) Заличено име 
……(2)…..@..... 
 
ИКИТ-БАН 
(1) Заличено име 
…(3)…@space.bas.bg 

София – Рим 
(Амстердам) – 
София (финален 
отчет по проект 
EEOBSS) 

1 билет х 600 лева без 
ДДС. 
 

м. 01. – м. 02.2020 г. 

EEOBSS 2019 г. ИКИТ-БАН 
(1) Заличено име 
…(3)…….@space.bas.bg 

 
**** Забележка: За проекта FP-CUP, посочен в Таблица 1в, въпреки че продължава до 2023 г. не 
е планирано закупуване на самолетни билети през 2022 г. и 2023 г. 
 
Таблица 2в: 
 
Прогнозен график на пътуванията, които се предвиждат по поръчката по които няма подписани 
договори по проекти, но в момента се кандидатства: 
 

 
Предвиждащи се полети 

до места извън Р 
България (от гр. София) 

 

Прогнозно 
Количество на 
необходимите 

самолетни билети, 
прогнозни дати на 

пътуването и 
прогнозна цена на 
билетите в лева 

без ДДС 
 
 

Източник на 
финансиране – име на 
проекта или договор 

номер 

Срок за 
приключване на 

проекта или 
договора, по 
който ще се 
закупуват 

самол. билети. 

Име на Ръководителя 
на проекта и данни за 
контакт – телеф., е-

майл 

София - Брюксел – София* 4 билета х 500 
лева без ДДС. 
8 билета (отиване 
и връщане) с 
автобус до 
Шарлероа х 30 
лева с ДДС.* 
 

м. 01. – м.  
12.2020 г. 
 

Европейска комисия – 
Copernicus User Forum 
(CUF), GEO High Level 
Working Group 
(HLWG)* 

безсрочно ИКИТ-БАН 
(1) Заличено име 
…(3)…@space.bas.bg 

София-
Берлин/Будапеща/Истанбу
л-София 

3 билета х 600 
лева без ДДС. 

COST – SENSECO, 
CLIMO 

2021 г., 2020 г. Dr (1) Заличено име, Chair 
of SENSECO 
…(2)…………. 
(1) Заличено име (IT), 
Chair of CLIMO 
…(2)…………….  

 
*Пътните разходи са възстановими на ИКИТ-БАН по валутната сметка на института до 30 дни 
след приключване на командировката. 
 
Таблица 1г: 
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Прогнозен график на пътуванията, които се предвиждат по поръчката по които има подписани 
договори по проекти и други: 
 

 
Предвиждащи се 
полети до места 

извън Р България 
(от гр. София) 

 

Прогнозно Количество 
на необходимите 

самолетни билети, 
прогнозни дати на 

пътуването и 
прогнозна цена на 

билетите в лева без 
ДДС 

 

Източник на финансиране – 
име на проекта или договор 

номер 

Срок за 
приключване на 

проекта или 
договора, по който 

ще се закупуват 
самол. билети. 

Име на 
Ръководителя на 

проекта и данни за 
контакт – телеф., 

е-майл 

София-Москва-
София 
 

1 билет х 500 лева без 
ДДС 
м. 11.2019 г. 
 

КП-06-М27/2 2020 г. (1) Заличено име 

София-Пафос-
София 
 

1 билет х 500 лева без 
ДДС 
м. 03.2020 г. 
 

КП-06-М27/2 2020 г. (1) Заличено име 

София-Единбург-
София 
 

1 билет х 800 лева без 
ДДС 
м. 09.2020 г. 
 

КП-06-М27/2 2020 г. (1) Заличено име 

София-Пафос-
София 
 

1 билет х 500 лева без 
ДДС 
м. 03.2021 г. 
 

Субсидия задочен докторант 2021 г. (1) Заличено име 

София-Москва-
София 
 

1 билет х 500 лева без 
ДДС 
м. 11.2020 г. 
 

Субсидия задочен докторант 2021 г. (1) Заличено име 

София – Единбург 
- София 

2 билета х 800 лева без 
ДДС 
м.09.2020 г. 

GEO CRADLE 2020 г. (1) Заличено име 

София-
Амстердам-
София 

2 билета х 700 лева без 
ДДС 
м.05.2020 г. 

GEO CRADLE 2020 г. (1) Заличено име 

София-Атина-
София 

2 билета х 400 лева без 
ДДС 
м.07.2020 г. 

GEO CRADLE 2020 г. (1) Заличено име 

София-Варшава-
София 

1 билет х 600 лева без 
ДДС 
м.11.2019 г. 

COSMOS2020Plus 2020 г. (1) Заличено име 

Франция 1 билет х 700 лева без 
ДДС 
м.02-05.2020 г. 

COSMOS2020Plus 2020 г. (1) Заличено име 

Германия 1 билет х 700 лева без 
ДДС 
м.09-11.2020 г. 

COSMOS2020Plus 2020 г. (1) Заличено име 

Европа 2 билета х 500 лева без 
ДДС 
м.03-11.2020 г. 

Субсидия редовен докторант 2020 г. (1) Заличено име 

ОБЩА СУМА 9600    
 
 
Таблица 2г: 
 



 5

Прогнозен график на пътуванията, които се предвиждат по поръчката по които няма подписани 
договори по проекти, но в момента се кандидатства: 
 

 
Предвиждащи се 
полети до места 

извън Р България 
(от гр. София) 

 

Прогнозно Количество 
на необходимите 

самолетни билети, 
прогнозни дати на 

пътуването и 
прогнозна цена на 

билетите в лева без 
ДДС 

 
 

Източник на финансиране 
– име на проекта или 

договор номер 

Срок за 
приключване на 

проекта или 
договора, по който 

ще се закупуват 
самол. билети. 

Име на 
Ръководителя на 

проекта и данни за 
контакт – телеф., 

е-майл 

Европа 
 

2 билета х 700 лева без 
ДДС, 2020 г. 

Вх.№ КП-06-ПН-37/5 
ФНИ 

2022 г. *** (1) Заличено име 

Европа 
 

3 билета х 700 лева без 
ДДС, 2021 г. 

Вх.№ КП-06-ПН-37/5 
ФНИ 

2022 г. *** (1) Заличено име 

Европа 
 

1 билет х 700 лева без 
ДДС, 2020 г. 

ЕКА 2022 г. *** (1) Заличено име 

Европа 
 

1 билет х 700 лева без 
ДДС, 2020 г. 

ЕКА 2022 г. *** (1) Заличено име 

     
ОБЩА СУМА 4900    
 
*** Забележка: За проектите, посочени в Таблица 2г, въпреки че продължават и през 2022 г. не 
е планирано при кандидатстването по проектите закупуване на самолетни билети през 2022 г. 
 
Таблица 1д: 
 
Прогнозен график на пътуванията, които се предвиждат по поръчката по които има подписани 
договори по проекти и други: 
 

 
Предвиждащи се 
полети до места 

извън Р 
България (от гр. 

София) 
 

Прогнозно 
Количество на 
необходимите 

самолетни билети, 
прогнозни дати на 

пътуването и 
прогнозна цена на 

билетите в лева без 
ДДС 

 
 

Източник на 
финансиране – име на 
проекта или договор 

номер 

Срок за 
приключване на 

проекта или 
договора, по 
който ще се 

закупуват самол. 
билети. 

Име на Ръководителя на 
проекта и данни за 

контакт – телеф., е-майл 

София - Москва – 
София 
 

1 билет х 700 лева 
без ДДС. 
 

м. 10. – м. 11.2019 г. 
 

Dosimetry CCN1  01. 2020 г. (1) Заличено име (2)….. 

 
Таблица 2д: 
 
Прогнозен график на пътуванията, които се предвиждат по поръчката по които няма подписани 
договори по проекти, но в момента се кандидатства: 
 

 
Предвиждащи се 
полети до места 

извън Р 
България (от гр. 

София) 
 

Прогнозно 
Количество на 
необходимите 

самолетни билети, 
прогнозни дати на 

пътуването и 
прогнозна цена на 

Източник на финансиране 
– име на проекта или 

договор номер 

Срок за 
приключване на 

проекта или 
договора, по 
който ще се 

закупуват самол. 
билети. 

Име на Ръководителя на 
проекта и данни за 

контакт – телеф., е-майл 
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билетите в лева без 
ДДС 

 
 

София - Москва – 
София 
 

3 билета х 700 лева 
без ДДС. 
 

м. 02. – м. 11.2020 г. 
 

Dosimetry CCN2 
Пред подписване 

 07.2021 г. (1) Заличено име (2)….. 

София -Виена– 
София 
 

2 билета х 500 лева 
без ДДС. 
 

м. 04.2020 г. 
 

ФНИ-сътрудничество с 
Русия 
Пред подписване 

 10.2021 г. (1) Заличено име (2)….. 

София-
Брюксел.– 
София 
 

2 билета х 500 лева 
без ДДС. 
 

м. 09.2020 г. 
 

ФНИ-сътрудничество с 
Русия 
Пред подписване 

 10.2021 г. (1) Заличено име (2)….. 

София -Мадрид– 
София 
 

1 билет х 500 лева 
без ДДС. 
 

м. 09.2020 г. 
 

ФНИ-сътрудничество с 
Русия 
Пред подписване 

 10.2021 г. (1) Заличено име 
………………………… 

София -Европа– 
София 
 

2 билета х 600 лева 
без ДДС. 
 

м. 02- м.11.2020 г. 
 

Dosimetry CCN2 
Пред подписване 

 07.2021 г. (1) Заличено име 
………………………… 

София -Тиват– 
София 
 

1 билет х 600 лева 
без ДДС. 
 

м. 06.2020 г. 
 

ФНИ-сътрудничество с 
Русия 
Пред подписване 

 10.2021 г. (1) Заличено име (2)….. 

София - Москва – 
София 
 

2 билета х 700 лева 
без ДДС. 
м. 02. – м.11.2020 г. 
 

ФНИ-сътрудничество с 
Русия 
Пред подписване 

 10.2021 г. (1) Заличено име (2)….. 

София-Европа–  
София 
 

2 билета х 700 лева 
без ДДС. 
м. 02. – м.07.2021 г. 
 

Dosimetry CCN2 
Пред подписване 

 07.2021 г. (1) Заличено име (2)….. 

София -Виена– 
София 
 

2 билета х 500 лева 
без ДДС. 
 

м. 04.2021 г. 
 

Dosimetry CCN2 
Пред подписване 

 07.2021 г. (1) Заличено име (2)….. 

София - 
Амстердам– 
София 
 

3 билета х 600 лева 
без ДДС. 
 

м. 07.2021 г. 
 

Dosimetry CCN2 
договорено 

 07.2021 г. (1) Заличено име (2)….. 

София -Европа– 
София 
 

2 билета х 700 лева 
без ДДС. 
 

м. 09.2021 г. 
 

ФНИ-сътрудничество с 
Русия 
Пред подписване 

 10.2021 г. (1) Заличено име (2)….. 

 
Таблица 1е: 
 
Прогнозен график на пътуванията, които се предвиждат по поръчката по които има подписани 
договори по проекти и други: 
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Предвиждащи се 
полети до места 

извън Р България 
(от гр. София) 

 

Прогнозно Количество 
на необходимите 

самолетни билети, 
прогнозни дати на 

пътуването и 
прогнозна цена на 

билетите в лева без 
ДДС 

 
 

Източник на финансиране 
– име на проекта или 

договор номер 

Срок за 
приключване на 

проекта или 
договора, по който 

ще се закупуват 
самол. билети. 

Име на Ръководителя 
на проекта и данни за 
контакт – телеф., е-

майл 

София – 
Амстердам- 
София 0- 

1 билет Х 700 лева без 
ДДС 
м. 01. – м. 02.2020 г. 

ESA Contract No: 
4000126140/18/ - 
Космически храни 

31.12.2019 г. Проф. (1) Заличено име 
…(3).@space.bas.bg 

София – Шанхай -
София 

2 билета Х 1500 лева 
без ДДС  
м. 05. – м. 06.2020 г. 

Договор с НФИ - КП-06-
Китай/3 

2020 г. Проф. (1) Заличено име 
…(3).@space.bas.bg 

София – Мюнхен- 
Софияr 

2 билета Х 650 лева 
без ДДС  
м. 04. – м. 06.2020 г. 

Договор с НФИ - КП -06-
Н27/10"Човешкият 
фактор 

2020 г. Проф. (1) Заличено име 
…(3)…@space.bas.bg 

 
Таблица 2е: 
 
Прогнозен график на пътуванията, които се предвиждат по поръчката по които няма подписани 
договори по проекти, но в момента се кандидатства: 
 

 
Предвиждащи се 
полети до места 

извън Р България 
(от гр. София) 

 

Прогнозно Количество 
на необходимите 

самолетни билети, 
прогнозни дати на 

пътуването и 
прогнозна цена на 

билетите в лева без 
ДДС 

 

Източник на 
финансиране – име на 
проекта или договор 

номер 

Срок за 
приключване на 

проекта или 
договора, по който 

ще се закупуват 
самол. билети. 

Име на Ръководителя 
на проекта и данни за 
контакт – телеф., е-

майл 

София - Москва – 
София 
 

2 билета х 800 лева 
без ДДС. 
 

м. 04. – м. 05.2020 г. 
 

  Проф. (1) Заличено име 
…(3)@space.bas.bg 

 
 
Забележки:  
 
 Посочените дати и месеци на пътувания в таблиците по-горе са прогнозни и е възможно 

реалните дати или месеци да бъдат други. 
 Посочените прогнозни цени на билетите в таблиците по-горе е препоръчително да не бъдат 

надвишавани по време на изпълнение на поръчката. Всякакво надвишаване на посочените 
цени трябва да бъде предварително съгласувано с Възложителя. 

 Билети по поръчката ще могат да бъдат заявявани от Ръководителите на проектите, 
посочени в таблиците по-горе, като след подписване на договора Възложителят ще 
предостави на Изпълнителя списък с имената и данни за контакт на Ръководителите на 
проектите, ако има промени спрямо данните посочени в таблиците по-горе. 

 
В рамките на Р България е възможно през срока на изпълнение на поръчката да има 2-3 
пътувания със самолет до Варна и/или до Бургас. 
 
1.1. По поръчката е възможно да бъдат закупувани самолетни билети и по други проекти, извън 
посочените в таблиците по-горе, както и ще могат да бъдат закупувани самолетни билети със 
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собствени средства (национално финансиране и други средства) на Институт за космически 
изследвания и технологии към Българска академия на науките (ИКИТ – БАН). 
 
Със собствени средства на ИКИТ-БАН е възможно да бъдат закупувани самолетни билети 
отиване и връщане от София до един или повече от следните градове в Европа: Москва, Санкт 
Петербург, Брюксел, други градове в Европа. 
 
Освен до посочените в настоящото задание градове и държави е възможно да има пътувания 
и до други градове и държави, които към момента не могат да бъдат посочени. Възможно е 
също да има и заявки за пътувания и до държави извън Европа. Списъците по т. 1 и т. 1.1 по-
горе не са изчерпателни и възложителят не се ангажира със закупуване на билети по всички 
от изброените дестинации, нито се ограничава да заявява и закупува билети само в рамките 
на изброените дестинации. Участникът трябва да има право и възможност да осигурява 
самолетни билети, както до посочените градове и държави, така и до всички други градове и 
държави по света до които има редовни международни линии и авиокомпаниите, които ги 
обслужват нямат забрана от службите на Европейската комисия да извършват полети във 
въздушното пространство на Европейския съюз поради недостатъчно ниво на сигурност (не са 
включени в списъка, наличен на Интернет адрес:  
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_bg.htm).     
 
Билетите трябва да бъдат за икономична класа, като Възложителят си запазва правото в 
изключителни случаи да изисква самолетни билети и за по-висока класа от икономична.   
 
По изключение, при заявено желание от възложителя или упълномощено от него лице 
(ръководител проект), Изпълнителят по поръчката трябва да предлага и цени за полети с 
нискотарифни /нискобюджетни/ авиокомпании с представяне на всички условия на пътуването, 
като предложените цени трябва да включват всички такси и данъци, свързани с 
осъществяването на превоза.    
 
2. Участникът (изпълнителят по поръчката) трябва да осигури възможност за приемане и 
изпълнение на заявки за осигуряване на самолетни билети по предмета на поръчката в 
работни дни (09:00 – 17:30 часа), както и по изключение в извънработно време, в почивни и 
празнични дни. Заявките се подават от възложителя или от упълномощено от него лице/лица 
(Ръководител проект).  
 
3. За реализация на услугата участникът трябва да е в състояние да осигури прилагането на 
следната процедура: Възложителят2 или упълномощено от него лице подава заявка към 
участника, определен за изпълнител с искане за предоставяне на цени за пътуване до 
определена дестинация. Заявката съдържа мястото (дестинацията) до което ще се пътува, 
датите на пътуванията (отиване и връщане) и броя на лицата, които ще пътуват. Заявката се 
изпраща от възложителя до участника (изпълнителя) по електронна поща, съобщава се по 
телефон или се съобщава лично в офиса на изпълнителя, като в спешни случаи може да се 
съобщава на изпълнителя само по телефон. Изпълнителят следва да отговори на заявката в 
срок до 24 часа, като при съгласие на Възложителя срокът за отговор може да бъде по-дълъг. 
В спешни случаи Изпълнителят следва да отговори в срок до 60-90 (шестдесет-деветдесет) 
минути. Отговорът (Офертата) на изпълнителя трябва да съдържа цени с включени всички 
видове такси (обща цена (тотал)) за съответното пътуване – без такса обслужване, дати и 
часове на полетите и срок на валидност на предложението. Отговорът (офертата) на 
изпълнителя се изпраща до Възложителя по е-поща, освен ако страните не договорят друг 
начин за изпращане на отговора. За всяко конкретно пътуване, изпълнителят трябва да 
предлага минимум два варианта за пътуване със самолет, икономична класа, при най-ниските 
възможни тарифи и цени за конкретните дати (най-ниска цена за класа, включително вземайки 
предвид най-ниските специални цени и отстъпки на авиокомпаниите, валидни към датите на 
пътуването). При поискване от възложителя, изпълнителят трябва да може да докаже че 
предложените от него цени са най-ниските за конкретните дати. Доказва се с разпечатка от 
резервационната система, други документи и/или информация от авиокомпаниите, 
предлагащи самолетни билети по конкретната дестинация. Участникът /изпълнителят/ е 

                                                
2 Навсякъде в текста под „възложител” следва да се разбира упълномощено длъжностно лице/лица (Ръководител 
проект) от Институт за космически изследвания и технологии към Българска академия на науките (ИКИТ – БАН), 
освен ако изрично не е посочено друго. 
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задължен да осигурява директни полети до изискваните от възложителя дестинации, а при 
невъзможност това да бъде изпълнено да осигурява полети с минимален брой прекачвания 
и/или съобразени с целите на пътуването престои. При поискване, изпълнителят трябва да 
предоставя на възложителя информация за повече от два варианта за пътувания до 
съответната дестинация на конкретните дати. След като избере подходящият за него вариант 
/оферта/ за пътуване, възложителят изпраща писмено потвърждение до изпълнителя, 
съобщава по телефона или съобщава лично в офиса на изпълнителя своето потвърждение с 
искане да бъде направена резервация/и за пътуването, като посочва и имената на пътуващите 
на латиница по документ за самоличност и ако е необходимо и други лични данни за 
пътуващите. При спешни случаи възложителят съобщава избрания от него вариант за 
пътуване по телефон или електронна поща и изисква изпълнителят да направи 
резервация/резервации за пътуването и/или да закупи билета за пътуването. Изпълнителят 
трябва да действа максимално бързо с оглед осъществяване на конкретния полет. 
 

Предлаганите цени на самолетни билети трябва да бъдат за двупосочни полети (отиване и 
връщане), с предвидена възможност за поискване и на друго от Възложителя.  
 

При предлагане на цената на самолетния билет, Изпълнителят се задължава да прилага 
всички валидни към датата на пътуването отстъпки на авиокомпаниите (седмичен престой, 
уикенд тарифа, сезонни отстъпки, минимален престой и други промоции), бонусни програми и 
други. 
 

Възложителят си запазва правото да откаже предложен вариант за пътуване в случай, че по 
негова преценка предложенията на изпълнителя не са подходящи.  
 

За извършване на услугата Възложителят заплаща на Изпълнителя такса обслужване. 
Посочената такса обслужване е дължима от Възложителя за всеки издаден/осигурен от 
Изпълнителя и получен от Възложителя самолетен билет. Когато билетът е двупосочен 
(отиване и връщане), независимо с или без прекачвания, Възложителят заплаща еднократно 
такса обслужване. Таксата обслужване е постоянна за целия срок на договора и една и съща 
за абсолютно всички и всякакви билети, които Възложителят закупува – без оглед на мястото 
до което ще се пътува, времето за пътуване и т.н. 
 
4. Изпълнителят следва да прави исканата резервация и да уведомява възложителя до коя 
дата и час тя трябва да бъде потвърдена (изпълнителят уведомява възложителя за time limit 
или валидност на резервацията). 
 

Изпълнителят трябва ежедневно да напомня по е-поща на упълномощения представител на 
Възложителя направил резервацията за датата и часа до които трябва да бъде потвърдена 
резервацията. В случаи, че не получи отговор от Възложителя в рамките на 6 работни часа, 
Изпълнителят трябва да напомни на Възложителя и по телефон.  
 
5. Изпълнителят следва да е осигурил възможност на Възложителят да потвърждава 
избраната от него резервация или резервации в срока на тяхната валидност, а при неспазване 
на срока, възложителят да може да поиска от изпълнителя  да направи нова(-и) резервация(-
и).  
 
6. В случаи, че няма промени по резервацията и след поискване от Възложителя, изпълнителят 
е длъжен да осигури/издаде самолетен билет за конкретното пътуване своевременно в  
приложимия законоустановен срок, като трябва да отговаря за неговото правилно (законово) 
оформяне при спазване на потвърдената вече резервация.  
 
7. Изпълнителят трябва да издава и да изпраща готовите /издадените/ билети по електронна 
поща до Възложителя в разумен срок, така че пътуването да бъде осъществено и билетите да 
бъдат предоставени на пътуващите. При спешни случаи Изпълнителят трябва максимално 
бързо да издава билета след като Възложителят потвърди резервацията и да изпраща билета 
по електронна поща до Възложителя веднага след издаването му. Когато билетите не могат 
да бъдат изпратени по е-поща или е необходимо да бъдат предадени на хартиен носител 
(разпечатани) при поискване от Възложителя, Изпълнителят трябва да ги изпраща или доставя 
до адреса на Възложителя в гр. София за сметка на Изпълнителя.  
 



 10

8. За изпълнение на дейностите по настоящия договор, участникът трябва да има офис на 
територията на гр. София, Р България. От този офис участникът трябва да има право и 
възможност да приема заявки от Възложителя за издаване на самолетни билети, да прави 
резервации, да издава и продава самолетни билети, да издава и подписва фактури и всякакви 
други документи във връзка с изпълнението на поръчката. Изискването за офис в гр. София е 
поставено, за да може Възложителят при спешни случаи или при невъзможност даден билет 
или фактура да бъдат изпратени по електронна поща или когато е необходимо даден документ 
да бъде с оригинален подпис и печат, Възложителят да има възможност да отиде и да получи 
съответният документ на ръка в офиса на участника в гр. София. 
 
9. Едновременно с издаването на даден билет/билети, изпълнителят следва да издаде и 
съответния отчетен документ - фактура, протокол и/или друго.  
 
10. Участникът /изпълнителят/ е задължен да уведомява възложителя максимално бързо по 
телефон и по е-поща и за всяка промяна във вече направена резервация като например 
промяна (увеличение или намаление) на цената на билета или таксите, промяна на часовете 
на полетите и други. При вече издаден или закупен билет участникът /изпълнителят/ е 
задължен да уведомява възложителя максимално бързо по телефон и по е-поща и за всяка 
промяна в условията на билета като смяна на дати или часове на полета, отлагане на полета 
и други. 
  
11. В случай на извънредни обстоятелства, възникнали след издаването или закупуването на 
самолетен билет, промяна в разписание или други непозволяващи осъществяването на  полет 
от съответното пътуване, изпълнителят следва да уведоми възложителя по телефон и по е-
поща своевременно и да съдейства за възстановяването на стойността на билета или за 
безплатното премаршрутиране на пътниците чрез съгласуване с авиокомпанията, чийто полет 
няма да бъде осъществен.  
 
12. При поискване от възложителя, участникът /изпълнителят/ трябва да извършва или да 
съдейства за извършването на всякакви промени в резервации, издадени самолетни билети 
или други, които са допустими по закон.   
 

Изпълнителят трябва да извършва промяна или анулиране на издадени самолетни билети по 
искане на възложителя съгласно правилата на приложената тарифа, 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. Сумите се възстановяват на Възложителя в срок 
до 7 работни дни, след като съответната авиокомпания потвърди техния размер.  
 

В случай на извънредни обстоятелства свързани с даден полет се прилагат разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 
година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при 
отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент 
(ЕИО) № 295/91. 
 
13. Когато въздушен превоз не може да бъде осъществен до съответната дестинация, 
изпълнителят трябва да има възможност да предложи комбиниран билет (самолет плюс 
автобус, самолет плюс ж.п. превоз или друго).  
 
14. Участникът трябва да осигури възможност за извършване / потвърждаване на резервации 
по телефон и по електронна поща. Участникът трябва да предоставя на възложителя след 
поискване информация / справки относно конкретни полети, цени на билети и други.      
 
15. Направените от участника резервации, както и издадените самолетни билети трябва да 
отговарят на законовите изисквания в Р България за този вид услуги.  
 

Условията за създаване на резервации, издаване, ползване и анулиране на самолетни билети, 
възстановяване на суми (изцяло или частично) по тях, се определят и подчиняват на 
законовите изисквания в Р България, приложимите международни правила и конкретните 
условия на авиокомпаниите-превозвачи. 
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16. Изпълнителят трябва да предоставя на възложителя специални цени или намаления в 
цената на билета при групови пътувания – когато такива отстъпки или намаления се 
предоставят от авиокомпанията издала билета.  
 
17. По възможност, Изпълнителят трябва да уведомява възложителя за изискването от 
транзитна виза за дадена страна и по възможност при поискване от възложителя да му 
съдейства за издаването на транзитни визи на командированите служители в случаите, когато 
такива са необходими за конкретното пътуване и когато е невъзможно тези визи да се осигурят 
по друг начин. 
 
18. За целите на настоящата поръчка, участникът /изпълнителят/ трябва да предлага билети 
само на такива въздушни превозвачи, които отговарят на изискванията на законодателството 
на Р България и правото на Европейския съюз за извършване на въздухоплавателни услуги 
(като наличие на валиден лиценз, свидетелство или еквивалентни документи за упражняване 
на дейността, документи за задължителните застраховки и други). 
   
19. Участникът няма право да предлага както в своята оферта, така и по време на изпълнение 
на поръчката варианти за пътуване, включващи полети на авиокомпании, на които е забранено 
да летят във въздушното пространство на Европейския съюз поради недостатъчно ниво на 
сигурност. Актуален списък с тези забранени авиокомпании се намира на Интернет адрес: 
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_bg.htm  
 
20. Изпълнителят трябва да гарантира конфиденциалност и защита на личните данни за 
извършваните пътувания, включително имената и броя на пътуващите, дати, маршрути, 
превозвачи и др. и да не разкрива такава информация пред трети лица. Разкриването на 
такава информация пред трети лица е допустимо само съгласно разпоредбите на закон или 
друг нормативен акт. 

 
21. При необходимост, Изпълнителят трябва да има възможност да предложи осигуряване на 
въздушно карго за превоз на багаж на служители на Институт за космически изследвания и 
технологии към Българска академия на науките (ИКИТ – БАН), във връзка с условията на 
Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина (обн. - ДВ, бр. 50 от 
11.06.2004 г.; в сила от 01.07.2004 г.; изм. и доп.) и Наредбата за дългосрочните командировки 
в чужбина (Загл. изм. - ДВ, бр. 44 от 2001 г., в сила от 01.03.2001 г., бр. 43 от 2005 г.) /обн. - ДВ, 
бр. 100 от 08.12.2000 г.; в сила от 01.01.2001 г.; изм. и доп./. 
 

Изпълнителят трябва 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. 
 
22. В случаите, когато разходите за транспорт се поемат от чуждестранна организация или 
лице извън България, изпълнителят трябва да има възможност да издава фактура на 
английски език (Invoice), предназначена за отчитане на транспортните и ако е приложимо и 
други разходи свързани с пътуването. 
   
23. При изпълнение на поръчката изпълнителят трябва да се съобразява с действащото 
законодателство в Р България, както и с приложимото право на Европейския съюз, относими 
към предмета на поръчката. 
  
24. Указанията на възложителя свързани с изпълнението на настоящата поръчка са 
задължителни за изпълнителя, освен ако не противоречат на нормативен акт или не водят до 
промяна на първоначалните условия, при които е обявена поръчката. 
 
25. При поискване от Възложителя, участникът съдейства на Възложителя за осигуряването 
на бонусни самолетни билети, получени като бонус за пропътувани мили от отделните 
авиопревозвачи. 
 
26. В случай, че Изпълнителят е предложил цена на самолетен билет (с включени такси) за 
конкретна дестинация за сума по-висока с повече от 6% от официалната цена на друго лице, 
извършващо туроператорска или туристическа агентска дейност или авиопревозвач за същата 
дестинация, същите дати (и приблизително същите часове) на тръгване и пристигане, същата 
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класа на билета и вид на полета (с/без прекачвания), то Изпълнителят е длъжен да достави 
самолетния билет на по-ниската цена, установена от Възложителя, увеличена с не повече от 
6% или да заплати неустойка на Възложителя в размер разликата в цените на билетите. 
Условието по предходното изречение не се прилага при сравняване на цени на самолетни 
билети на нискотарифни (нискобюджетни) авиокомпании и високотарифни авиокомпании.  
 

Предлагането от страна на Изпълнителя на цена на самолетен билет с повече от 6% по-висока 
от официалната цена на друго лице съгласно посоченото по-горе в повече от три случая е 
основание за едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя, съгласно 
посоченото в проекта на договора.  
 
 
27. В случай, че участникът (Изпълнителят) предлага медицински застраховки, изисквани 
съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, и тези 
застраховки са изгодни за Възложителя, Възложителят освен закупуването на самолетния 
билет може да закупи от Изпълнителя и медицинска застраховка/и за времето на 
командировката на съответния служител/и съгласно изискванията на Наредбата за 
служебните командировки и специализации в чужбина. 
 
 
 
Забележки:  
 
(1) заличени имена на физически лица на основание чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица 
във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна 
на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). 
 
(2) заличени адреси на електронна поща на основание чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица 
във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна 
на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). 
 
(3) заличени имена на физически лица в електронна поща на основание чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 
2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на 
физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на 
такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). 
 
 



Приложение № 2 – Техническо предложение на Изпълнителя; 
 



(11) - заличени подписи на членове на конкурсната комисия на всяка страница от Техническата оферта.



(5)

(5)

(3) (3) (3) (3)

(1) заличено име

(6) заличен подпис 

Заличени лични данни в Техническата оферта, както следва: 

(11) - заличени подписи на членове на конкурсната комисия на всяка страница от Техническата оферта.
(1), (3) - заличени имена на представители на Изпълнителя; (5) – заличен мобилен телефонен номер на Изпълнителя; 
(6) заличен подпис на представител на Изпълнителя ;

Всички данни, посочени по-горе в (1), (3), (5), (6) и (11) са заличени на основание чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ 
регламент относно защитата на данните).



Приложение № 3 – Ценово предложение на Изпълнителя; 





(6) заличен подпис

(1) заличено име



Заличени лични данни в Ценовата оферта, както следва: 

(1) заличено име на представител на Изпълнителя; 

(6) заличен подпис на представител на Изпълнителя ;

Всички данни, посочени по-горе в (1) и (6) са заличени на основание чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 
2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на 
физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на 
такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).



Приложение № 4 – Гаранция за изпълнение 



(12) заличен номер

(13)

(14) залич. име(23)

(17) заличен адрес на управление(16)

(18) заличено име

(6) заличен подпис
(6) заличен подпис(6) заличен подпис

(21)

(14) залич. име

(15) заличен номер



(20) заличени данни
(20)

(20) (20)

(12) заличен номер (21) 

(14) залич. име

(6) заличен подпис (6) заличен подпис
(6) заличен подпис



(12) заличен номер (21)

(14) залич. име

(6) заличен подпис (6) заличен подпис (6) заличен подпис



(12) заличен номер (21)

(14) залич. име
(6) заличен подпис (6) заличен подпис (6) заличен подпис



(12) заличен номер (21)

(14) залич. име

(6) заличен подпис (6) заличен подпис
(6) заличен подпис

(23)(23)



 
 

 
 
Заличени лични данни в Гаранцията за изпълнение, както следва:  
 
(14) заличено име на представител на Застрахователя;  
(18) заличено име на представител на Застраховащия;  
(6) заличени подписи на представители на Застрахователя, Застраховащия и 
Застрахования; 
 
Всички данни, посочени по-горе в (14), (18) и (6) са заличени на основание чл. 4, т. 1 от 
Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година 
относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и 
относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ 
регламент относно защитата на данните). 
 
 
Заличени други данни в Гаранцията за изпълнение, както следва:  
 
(12), (13), (15) и (21) заличени номера в Застрахователната полица; 
(16) заличен единен регистрационен код на Застрахователя; 
(17) заличен адрес на управление на Застрахователя; 
(20) заличени данни за застрахователната премия; 
(23) заличени данни за електронна поща на Застрахователя; 
 
Всички данни, посочени по-горе в (12), (13), (15) – (17), (20), (21) и (23) са заличени на 
основание чл. 102, ал. 3 от Закона за обществените поръчки – при подписване на договора 
Възложителят ИКИТ-БАН поставя изисквания за защита на информация с конфиденциален 
характер. Посочените данни в (12), (13), (15) – (17), (20), (21) и (23) по-горе са 
предназначени за Възложителя. 
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