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Място на извършване: За резервациите на поръчаните от Възложителя самолетни 

билети, ваучери за хотелско настаняване или документи, удостоверяващи съпътстващи 

услуги автоматично се изпращат от сървъра на резервационната система на посочен от 

Възложителя електронен адрес. 

При необходимост, при поискване от страна на Възложителя или невъзможност за 

изпращане електронно, поръчаните самолетни билети, ваучерите за хотелско 

настаняване или документи, удостоверяващи съпътстващи услуги, се доставят на адреса 

на Възложителя: гр. София, 1113, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 109. 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 69 999,00 (максимална) 

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не 

Обособяването на предмета на обществената поръчка на обособени позиции е 

нецелесъобразно, тъй като предметът на възлагане е неделим по същество. Дейностите 

по осигуряване на самолетни билети, хотелско настаняване и други съпътстващи услуги, 

са фактически обвързани за съответните лица, в чиято полза те се осъществяват и по тази 

причина следва да се разглеждат като комплексна услуга. Евентуалното им възлагане на 

различни изпълнители е нецелесъобразно, тъй като за всеки конкретен случай липсата на 

единна организация и координация при осигуряване на отделните дейности, може да 

компрометира цялостното изпълнение на комплексната услуга по отношение на лицата, 

в чиято полза тя се осъществява. 

 Номер на обособената позиция: [не] 

  

Наименование: [неприложимо] 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [   ] 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние:  
1.1. В обявената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо 

или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което 

отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на изискванията на Възложителя, посочени 

в документацията за обществената поръчка, и има право да изпълнява предмета на 

поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. 

Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице за изпълнение на 

поръчката. 

Самостоятелен участник в поръчката може да бъде и клон на чуждестранно лице, ако 

може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно 

законодателството на държавата, в която е установен.  

1.2. Всеки участник има право да представи само една оферта. Лице, което участва в 

обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да 

подава самостоятелно оферта. Едно физическо или юридическо лице може да участва 

само в едно обединение.  

1.3. Съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗОП свързани лица не могат да бъдат самостоятелни 

участници в настоящата поръчка. Съгласно § 2, т. 45 от допълнителните разпоредби на 
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ЗОП „Свързани лица“ са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните 

разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, а именно:  

§ 1, т. 13 от ДР на ЗППЦК „Свързани лица“ са:  

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно 

дружество;  

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;  

в) лицата, които съвместно контролират трето лице;  

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена 

линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен 

включително.  

§ 1, т. 14 от ДР на ЗППЦК „Контрол“ е налице, когато едно лице:  

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на 

споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на 

едно дружество или друго юридическо лице; или  

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на 

управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или  

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на 

решения във връзка с дейността на юридическо лице.  

При подаване на офертата, липсата на свързаност с друг участник в поръчката 

се декларира от участниците в ЕЕДОП - по чл. 192, ал. 3 от ЗОП, Част III, Раздел Г.   

1.4. На основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици 

(ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, и контролираните от тях лица не могат пряко или косвено да участват в 

поръчката, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва 

дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.  

* Член 3 на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС не се прилага, когато: 

- акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, 

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на 

регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава – членка на 

Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското 

икономическо пространство, или на еквивалентен регулиран пазар, определен с наредба 

на Комисията за финансов надзор, и за дружеството се прилагат изискванията на 

правото на Европейския съюз за прозрачност по отношение на информацията за 

емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар или на 

многостранна система за търговия, или еквивалентни международни стандарти и 
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действителните собственици – физически лица, са разкрити по реда на съответния 

специален закон; 

 - дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е 

част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на 

държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на 

двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация и 

неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 

на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС; 

- дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е 

част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е 

българско местно лице и неговите действителни собственици – физически лица, са 

вписани в регистъра по чл. 6 на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС или се търгува на регулиран 

пазар или многостранна система за търговия в държава – членка на Европейския съюз, 

или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство; 

 - дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни 

произведения и е представило информация за действителните собственици – физически 

лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други 

произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни 

услуги; 

 - дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е 

местно лице за данъчни цели на държава – страна по Споразумението за държавните 

поръчки на Световната търговска организация, както и на държава, с която 

Европейският съюз има сключено двустранно споразумение, гарантиращо достъпа до 

пазара на обществени поръчки в Европейския съюз, и неговите действителни 

собственици – физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 на 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС – за дейностите, за които се прилага споразумението; 

 - дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е 

местно лице за данъчни цели на отвъдморска страна или територия съгласно Решение 

на Съвета 2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни 

и територии към Европейския съюз ("Решение за отвъдморско асоцииране") (OB, L 

344/1 от 19 декември 2013 г.) и неговите действителни собственици – физически лица, 

са вписани в регистъра по чл. 6 – за дейностите, за които се прилага решението; 

 - дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е 

местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено 

международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения 

по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска 

организация, и неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в 

регистъра по чл. 6 на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС; 

 - дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е 

apis://Base=NARH&DocCode=41091&ToPar=Art6&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40001&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40001&Type=201/
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apis://Base=APEV&CELEX=32013D0755&Type=201/
apis://Base=APEV&CELEX=32013D0755&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=41091&ToPar=Art6&Type=201/
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част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на 

държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или 

икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по 

търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни 

собственици – физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 на 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. 

При подаване на офертата, информацията относно наличието или липсата на 

обстоятелства по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС се декларира от участниците в 

ЕЕДОП - по чл. 192, ал. 3 от ЗОП, Част III, Раздел Г.  

1.5. Когато участник в поръчката е обединение, което не е юридическо лице, същото 

представя към офертата си копие от документ, от който да е видно правното основание 

за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната 

обществена поръчка:  

а/ правата и задълженията на участниците в обединението;  

б/ разпределението на отговорността между членовете на обединението;  

в/ дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

1.5.1. В случай, че участникът е обединение, Възложителят поставя изискване да е 

налице солидарна отговорност за участниците в обединението при изпълнението на 

поръчката, което да е видно от представената информация по т. 1.5.  

1.6. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически 

и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като 

изпълнителят представи пред Възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна 

регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение или еквивалентни 

документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е 

установено. 

1.7. Участникът може да се позове на капацитета на трети лица по отношение на 

критериите за подбор. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той 

трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи 

за поетите от третите лица задължения. На основание чл. 65, ал. 6 от ЗОП, в случаите 

когато участникът ще ползва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с 

критериите, свързани с икономическото и финансово състояние, Възложителя изисква 

третите лица, заедно с участника в поръчката да носят солидарна отговорност за 

изпълнението на поръчката.  

1.8. Участникът посочва в офертата си подизпълнителите и дела от поръчката, който ще 

им възложи, ако възнамерява да използва такива. В този случай, той трябва да представи 

доказателство за поетите от подпизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва 

да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, 

който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от поръчката. 

Независимо от възможността за използване на подизпълнители, отговорността за 

изпълнение на договора за обществена поръчка е на Изпълнителя. 

 

2. Лично състояние на участниците  
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2.1. На основание чл. 54, ал. 1 от ЗОП, Възложителят отстранява от участие в 

обществената поръчка участник, когато: 

2.1.1. Е е осъден с влязла в сила присъда за:  

а) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс – тероризъм;  

б) престъпление по чл. 159а – 159г от Наказателния кодекс – трафик на хора;  

в) престъпления против трудовите права на гражданите по чл. 172 от Наказателния 

кодекс;  

г) престъпления по чл. 192а от Наказателния кодекс;  

д) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;  

е) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс;  

ж) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;  

з) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;  

и) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния 

кодекс;  

й) престъпления против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.  

2.1.2. Някое от лицата, които го представляват, членовете на управителни и надзорни 

органи, съгласно регистъра, в който е вписан участникът е осъден с влязла в сила 

присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 2.1.1, в друга държава членка или 

трета страна.  

2.1.3. Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 

162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към 

държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или 

аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган. 

2.1.4. Налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.  

2.1.5. Установено е, че участникът:  

а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната 

липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за 

подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата 

на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.  

2.1.6. Е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, 

нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, 

apis://Base=NARH&DocCode=2023&ToPar=Art162_Al2_Pt1&Type=201/
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ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата 

миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на 

компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен.  

2.1.7. За някое от лицата, които го представляват, членовете на управителни органи, 

надзорни органи както и за лицата упражняващи контрол при вземането на решения при 

тези органи е налице конфликт на интереси с Възложителя, с негови служители или 

наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или 

възлагането на обществената поръчка, или могат да повлияят на резултата от нея, или 

имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, и 

за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост 

във връзка с възлагането на обществената поръчка, който не може да бъде отстранен.  

Забележка: Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по 

т. 2.1. се попълва в ЕЕДОП - по чл. 192, ал. 3 от ЗОП, както следва:  

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.1. се 

попълва:  

В Част III, Раздел А участникът следва да предостави информация относно 

присъди за следните престъпления:  

1. Участие в престъпна организация - по чл. 321 и 321а от НК;  

2. Корупция - по чл. 301 - 307 от НК;  

3. Измама - по чл. 209 - 213 от НК;  

4. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с 

терористични дейности - по чл. 108а, ал. 1 от НК;  

5. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм - по чл. 253, 253а, или 253б от 

НК и по чл. 108а, ал. 2 от НК;  

6. Детски труд и други форми на трафик на хора - по чл. 192а или 159а - 159г от 

НК.  

В Част III, Раздел Г участникът следва да предостави информация относно 

присъди за престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213 а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260 от 

НК.  

Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на посочените в 

т. 2.1.1 при наличие на присъда в друга държава членка или трета страна.  

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.3. се 

попълва в Част III, Раздел Б от ЕЕДОП - по чл. 192, ал. 3 от ЗОП.  

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.4., 
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2.1.5., 2.1.6. и 2.1.7. се попълва в Част III, Раздел В от ЕЕДОП - по чл. 192, ал. 3 от ЗОП.  

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.1 за 

престъпления по чл. 172 и чл. 352 - 353е от НК се попълва в Част III, Раздел В, поле 1 

от ЕЕДОП - по чл. 192, ал. 3 от ЗОП. При отговор „Да“ участникът посочва:  

• Дата на влизане в сила на присъдата и фактическото и правното основание за 

постановяването й;  

• Срока на наложеното наказание.  

2.2. На основание чл. 55, ал. 1 от ЗОП, Възложителят отстранява от участие в 

обществената поръчка участник, за когото е налице, някое от следните обстоятелства:  

2.2.1. Обявен е в несъстоятелност или  

2.2.2. Е в производство по несъстоятелност, или  

2.2.3. Е в процедура по ликвидация, или  

2.2.4. Е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от 

Търговския закон, или  

2.2.5. Е преустановил дейността си, или  

2.2.6. Е чуждестранно лице и се намира в подобно положение, произтичащо от сходна 

процедура (по т. 2.2.1 – 2.2.5), съгласно законодателството на държавата, в която е 

установен.  

2.2.7. Сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, което е 

установено с акт на компетентен орган.  

2.2.8. Доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка, 

довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или 

други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-

малко от 50 на сто от стойността или обема на договора. 

2.2.9. Някое от лицата, които го представляват, членовете на управителни и надзорни 

органи, съгласно регистъра, в който е вписан участникът е опитало да:  

- повлияе на вземането на решение от страна на Възложителя, свързано с 

отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна 

или заблуждаваща информация, или  

- получи информация, която може да му даде неоснователно предимство при 

възлагането на обществената поръчка.  

Забележка: Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по 

т. 2.2. се попълва в Част III, Раздел В от ЕЕДОП - по чл. 192, ал. 3 от ЗОП.  

2.3. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изброените по-

горе основания за отстраняване се прилагат за всеки член на обединението поотделно.  
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2.4. Когато при изпълнение на поръчката, участникът ще ползва капацитета на трети 

лица или подизпълнители, за тях не следва да е налице някое от основанията за 

отстраняване, посочени в т. 2.1. и т. 2.2.  

2.5. Участниците в поръчката са длъжни да уведомят писмено Възложителя в тридневен 

срок от настъпване на обстоятелствата по т. 2.1. и т. 2.2.  

2.6. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове:  

а) пет години от влизането в сила на присъдата – по отношение на обстоятелства по 

чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП, освен ако в присъдата е посочен друг срок на наказанието; 

б) три години от датата на: 

- влизането в сила на решението на Възложителя, с което кандидатът или 

участникът е отстранен за наличие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква "а" от 

ЗОП; 

- влизането в сила на акт на компетентен орган, с който е установено наличието на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 и чл. 55, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП, освен ако в акта е 

посочен друг срок; 

- влизането в сила на съдебно решение или на друг документ, с който се доказва 

наличието на обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП. 

2.7. Освен на основанията посочени в т. 2.1. и т. 2.2., Възложителят отстранява от 

поръчката:  

2.7.1. Участник, за когото важат забраните по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен 

ако за него не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон.  

Забележка: Информацията относно наличието или липсата на обстоятелства 

по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС се декларира от участниците в Част III, 

Раздел Г на ЕЕДОП - по чл. 192, ал. 3 от ЗОП.  

2.7.2. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на:  

а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;  

б) 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, които са изброени в 

Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.  

2.7.3. Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или 

чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3-5 от ЗОП.  

2.7.4. Участници, които са свързани лица.  

Забележка: Информацията относно наличието или липсата на обстоятелства 

по смисъла §2, т. 45 от ДР на ЗОП се декларира от участниците в Част III, Раздел Г на 
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ЕЕДОП - по чл. 192, ал. 3 от ЗОП. 

2.7.5. Участник, подал оферта за участие, която не отговаря на условията за представяне, 

включително за форма, начин, срок и валидност. 

2.7.6. Лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП, а именно лице, 

което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг 

участник, не може да подава самостоятелно оферта, както и в обществената поръчка 

едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

2.8. Възложителят отстранява от обществената поръчка участник, за когото са налице 

основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от Възложителя обстоятелства по чл. 

55, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на поръчката. Отстраняването по 

настоящата точка се прилага и когато участник е обединение от физически и/или 

юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за 

отстраняване.     

2.9. Участник, за когото са налице основания по т. 2.1. и обстоятелства по т. 2.2. има 

право да представи доказателства, че е предприел мерки съгласно чл 45, ал. 2 от ППЗОП, 

които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за 

отстраняване. За тази цел, участникът може да докаже, че:  

а) е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително 

начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;  

б) е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, 

настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;  

в) е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на 

компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, 

организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или 

нарушения.  

г) е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от 

Кодекса на труда. 

2.10. Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и 

конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. В случай, че 

предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата 

надеждност, Възложителят не го отстранява от обществената поръчка.  

2.11. Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и представените 

доказателства се посочват от Възложителя.  

 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:  

1. Участниците в обществената поръчка следва да имат право да извършват дейност като 

туроператор или туристически агент съгласно законодателството на държавата, в която 

са установени - да са вписани в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти – 

част от Националния туристически регистър, в съответствие с чл. 61, ал. 4 от Закона за 

туризма. За чуждестранни лица – да са вписани в аналогичен регистър съгласно 
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законодателството на държавата членка, в която са установени. 

За удостоверяване съответствието си с горното изискване, участниците попълват Част 

IV, Раздел А от ЕЕДОП - по чл. 192, ал. 3 от ЗОП, където предоставят информация с 

посочване на номера на удостоверението за регистрация на вписването, като 

туристически агент в Националния туристически регистър по чл. 166, ал. 1, т. 1 от 

Закона за туризма или аналогичен регистър в съответната държава. 

2. Участниците трябва да членуват или да са акредитирани агенти на IATA 

(Международна асоциация за въздушен транспорт); 

За удостоверяване съответствието си с горното изискване участниците попълват Част IV, 

Раздел А от ЕЕДОП - по чл. 192, ал. 3 от ЗОП, където предоставят информация 

удостоверяваща членство в IATA (Международна асоциация за въздушен транспорт). 

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може по всяко време да изиска от 

участниците представяне на документите, чрез които се доказва посочената информация, 

когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на поръчката. 

 
Икономическо и финансово състояние:  

Участниците следва да имат сключена застраховка „Отговорност на туроператора“ по 

чл. 97, ал. 1 от Закона за туризма или еквивалентна /за чуждестранните участници/ за 

срока на изпълнение на договора. 

За удостоверяване съответствието си с горното изискване участниците попълват Част IV, 

Раздел Б от ЕЕДОП - по чл. 192, ал. 3 от ЗОП, където предоставят информация за 

сключената застраховка „Отговорност на туроператора“ по чл. 97, ал. 1 от Закона за 

туризма или еквивалентна /за чуждестранните участници/. 

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може по всяко време да изиска от 

участниците представяне на документите, чрез които се доказва посочената информация, 

когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на обществената поръчка. 

 

  

Технически и професионални способности:  
1. През последните три години, считано от датата на подаване на офертата, участниците 

следва да са изпълнили минимум една дейност с предмет, идентичен или сходен с 

предмета на поръчката, без значение на обема. 

Под „сходни дейности“ се разбира предоставяне на туроператорска/и услуга/и. Под 

„идентични дейности“ се разбира предоставяне на услуга/и свързана/и с осигуряване на 

самолетни билети и/или организиране на хотелско настаняване, включително други 

съпътстващи услуги. 

За удостоверяване съответствието си с горното изискване участниците попълват част IV, 

Раздел В в ЕЕДОП - по чл. 192, ал. 3 от ЗОП, където представят информация за 

изпълнените услуги, които са идентични или сходни с предмета на обществената 
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поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите. 

В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може по всяко време да изиска от 

участниците представяне на документите, чрез които се доказва посочената информация, 

съгласно чл. 64, ал. 1 от ЗОП, когато това е необходимо за законосъобразното 

провеждане на поръчката. 

2. Участникът в обществената поръчка трябва да прилага система за управление на 

качеството EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен (с обхват, сходен с предмета на 

обществената поръчка).  

Под сходен предмет, следва да се има предвид дейности - услуги, свързани с 

туристическа и туроператорска дейност, включително продажба на самолетни 

билети и хотелско настаняване. 

Забележка: Съгл. чл. 64, ал. 6 и 7 от ЗОП – се приемат еквивалентни сертификати, 

издадени от органи на установени в други държави членки, както и други, еквивалентни 

мерки за осигуряване на качеството. 

За удостоверяване съответствието си с горното изискване участниците попълват част IV, 

Раздел Г в ЕЕДОП - по чл. 192, ал. 3 от ЗОП, където представят информация за 

сертификата, сертифициращия орган, сертифицираното лице, както и срок на валидност 

и обхват на сертификация. 

Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и 

професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който 

може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 

 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

 

 

 

 

 

 

 
Критерий за възлагане: 

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[х] Най-ниска цена  

  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име:  

Име:  



Cpox:a [oryqaBaHe na oQeprure:

fiara: (dd/uailzzze) 02.03.2020 r.

Cporc Ha BaJrr{AHocr Ha oQeprure:

flara: (dd/am/eeee) 01 .09.2020 r.

(qq:MM)

t{ac: (uv:run,t)

[ara u qac Ha orBapqHe ua oQeprure:

flara: (dd/uu/zzzz) 04.03.2020 r. or 13:00 q.

Mgcro Ha orBaprHe Ha o$eprure: rp. Co$ua, 1l yn. AKaA. feopru Bou.ren,6l.

lIHSopmaurfl orHocHo cpeAcrBa or EnponeilcKns cr,ro3:

O6rqecrseHara nop'brrKa e Br,B Bpb3Ka c [poeKr nlutu nporpanra, $nuaucupaula cr,c cpeAcrBa or

enponeftcxnre $oHgose u npofpaMH: [] Aa [x] He

l44euruQurcaL\Afl Ha npoeKTa, Koraro e nplrnoxaMo: [......]

Apyra nuQopmauun (xoeamo e npunocruuo):

louuulrrenHa uu$opMalll4fl 14 roKyMeHTI4, cBbp3aHL{ c nop'brrKara Morar Aa 6rlar nonyrreH[
Ha nocor{eHHs no-fope r4r{TepHeT alpec.
IJ-alara AoKyMeHrarJufl 3a o6urecreeHara nopr,r{Ka e ny6ruryBaHa n llpo$ula Ha KynyBaqa Ha

I4ucruryr ro orrr.rqecKu MarepuaJrtr v rexHoJrorr4u IVIOMTlAraAeunr IZ. Ma,ruuoBcKr.r KbM

EAH na [ocoqeHlrq no-fope r4HTepHer aApec
http : //www. iomt.bas. b gl %D}%BF %D 1%80%D0%BE%D 1%8 4%D 0%88%D 0%BB -

%D}%BD%D0%B0-
%D 0%B A%D r %8 3 %D 0 %BF %D 1 %8 3 %D 0%B2%D 0%B 0%D 1 %87 %D 0%B 0 I

Aara ua Hacroflutara o6sna

bd/nu/zeez ) 20.02.2020 r.

Tpnre LIMeHa: (Wdnuc u neuarffipo$.A-p Fiffia Kpynrona Eadena

{,rrxnocr: AuperTop ua tr4OMT rcr,ru FAH
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