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ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 
 
Обект на обществената поръчка е услуга по „Осигуряване на хотелски и други 

резервации при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Българска 
федерация ски”. 

Изпълнителят осигурява хотелските резервации (ваучер за настаняване), съобразени с 
размера на дневните и квартирните средства по приложение № 2 на Наредбата за служебните 
командировки и специализации в чужбина, освен ако не е оказано друго от Възложителя. 
Максимална стойност за настаняване „пълен пансион” на територията на Република 
България не трябва да надвишава 50 лева, а в чужбина 60 евро. 

Срокът за потвърждаване на хотелска резервация е до двадесет и четири часа. При 
заявка на хотелска резервация. Изпълнителят предоставя отговор на Възложителя в рамките 
на до двадесет и четири, който съдържа хотела, условията и цената на пълния пакет услуги. 
Възложителят си запазва правото да потвърди или да откаже заявката. В случай че е 
организирана външна проява с посочен хотел, се резервира настаняване и на по-високи цени. 

Настаняването в България следва да бъде най-малко в 3-звезден хотел (освен в 
случаите, когато изрично е поискано друго), в единични/двойни стаи и junior suit (според 
заявката) пълен пансион. В случай че в конкретния курорт няма хотел категория 3 звезди, 
настъняването може да се извърши и в хотел по-ниска категория.  

Настаняването извън България да бъде най-малко в къщи за гости или 3-звезден хотел 
(освен в случаите, когато изрично е поискано друго), в единични/двойни стаи и junior suit 
(според заявката) пълен пансион. 

Изпълнителят трябва да резервира в хотелите, посочени от Организаторите на 
конкретното мероприятие (освен в случаите, когато изрично е поискано друго). 

Изпълнителят трябва да съобрази мястото за настаняване да бъде в близост до 
мястото на съответното състезание или тренировъчно трасе, в радиус до 2 км (при 
невъзможност за изпълнение на това условие се предоставя доказателство от съответната 
резервационна система), както и трансферни услуги от мястото на пристигане до хотела и 
обратно или до 30 мин. с удобен транспорт. 

Договорът ще бъде сключен за 24 месеца или до достигане на 600 000 лв. без ДДС. 
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