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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  
„Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в 

страната и чужбина за нуждите на Българска федерация по ски” 
 

Основни дестинации, за които са необходими резервации на билети са от София до 
Европа, Азия и Северна Америка. Възложителят при необходимост може да заявява 
самолетни билети и за други дестинации.  

Изпълнителят трябва да осигурява самолетни билети по редовни и чартърни 
вътрешни и международни линии – икономична или бизнес класа за заявените от 
Възложителя дестинации. Когато е подходящо и целесъобразно, могат да бъдат предложени 
и самолетни билети на нискотарифни авиокомпании с представяне на всички условия на 
пътуване, като предложените цени трябва да включват всички летищни такси, такси за 
сигурност, свръхбагаж и други такси, свързани с осъществяването на превоза на пътници.  

Изпълнителят следва да предлага маршрути с директни полети на авиокомпаниите, а 
когато това е невъзможно – такива с най-подходящи връзки за съответните дестинации. 
Предлаганите маршрути трябва да са с предлаганите най-ниски тарифи на авиокомпаниите 
към датата на заявката, респ. пътуването. Възложителят има право да откаже заявката, в 
случай че нито един от предложените варианти не е подходящ.  

Резервации за осигуряване на самолетни билети от страна на Изпълнителя се 
извършват след подаване на заявки от страна на Възложителя, като заявката може да се 
подава по имейл, факс или по телефона.  

При заявка за резервация на самолетни билети Изпълнителят предоставя отговор на 
Възложителя чрез електронната поща до 60 /шестдесет/ минути след подаване на заявката, 
като следва да предостави минимум три варианта за реализиране на пътуването /директни и 
такива с подходящи връзки/, като посочва авиокомпания, маршрут, часове, престой, цена и 
други. Срокът на валидност на предложените условия и цени на самолетни билети, след 
направената заявка не може да бъде по-кратък от 10 /десет/ дни.  

Възложителят си запазва правото да избере съответен вариант (маршрут и 
превозвач), като потвърди заявката, или откаже възлагането на заявката, в случай че нито 
един от предложените варианти не е подходящ по негова преценка.  

Изпълнителят се задължава да изпълни всяка заявка, включително доставка на 
самолетните билети и придружаващите ги документи в сградата на Българска федерация по 
ски: гр. София, бул. "България" 81 В, ет. 2. Доставката на билетите е за сметка на 
Изпълнителя.  

Доставените билети следва да отговарят на изискванията на Наредба за служебните 
командировки и специализации в чужбина.  

Изпълнителят следва да отбелязва в резервацията при конкретна заявка 
предпочитаното от Възложителя място в самолета, както и получаване на съответно 
потвърждение за това от авиокомпанията, ако съществува такава възможност.  

В случай на извънредни обстоятелства, възникнали след закупуване на самолетен 
билет непозволяващи осъществяване на пътуването, участникът, определен за Изпълнител, е 
длъжен да съдейства за възстановяване на стойността на билета.  

Цените на билетите се определят в български лева, по курса на БНБ в деня на 
закупуването на билета.  

Цената на самолетния билет се определя въз основа на най-ниската предлагана цена 
от всички представени в България авиокомпании, валидна към датата на закупуването му, 
увеличена с договорената такса за издаване на самолетния билет.  
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Изпълнителят се задължава при формиране на цената да прилага всички валидни към 
датата на пътуването отстъпки на авиокомпаниите (седмичен престой, уикенд правило, 
сезонни отстъпки, минимален престой и други промоции), бонусни програми, договорени 
тарифи за групови пътувания, както и на преференциални условия, които авиокомпаниите 
предлагат въз основа на сключени споразумения.  

Цените на билетите включват и дължимите летищни такси, такси за сигурност и 
други такси свързани с осъществяването на превоза на пътници, които се заплащат от 
Възложителя.  

Изпълнителят следва да осигури 24-часова телефонна връзка и възможност за 
обслужване в извън работно време, почивни и празнични дни на услугите предмет на 
обществената поръчка. 

Участникът следва да осигури съдействие на пътниците, пътуващи с билети 
осигурени от него, в случай на загубване на багаж и други проблеми възникнали при и по 
повод на осигуряване на услугата.  

Място на изпълнение на доставката на самолетни билети е сградата на Българска 
федерация по ски на адрес гр. София, бул. "България" 81 В, ет. 2 или по електронен път на  
е-mail адрес, посочен в заявката на Възложителя. 
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