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BG-София:  

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически) 

I.1) Наименование и адрес 

Министерство на туризма, ул. Съборна 1, За: Мария Йочева, Р България 1000, София, 

Тел.: 02 9046824, E-mail: M.Yocheva@tourism.government.bg 

Място/места за контакт: дирекция Връзки с обществеността и протокол 

Интернет адрес/и: 

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tourism.government.bg. 

Адрес на профила на купувача: 

http://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/archive//bg/competitions/osi

guryavane-na-samoletni-bileti-za-prevoz-napatnici-i-bagaj-i-sapatstvashti-uslugi-pri-

slujebnite-patu-940-c341-1.html%3Fp=e30=.html. 

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и 

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни 

подразделения 

Основна дейност на възложителя 

Друг: туризъм 

 

РАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА 

ІI.1) Вид на процедурата 

Открита процедура по реда на ЗОП 

II.2) Обект на поръчката 

Услуги 

ІI.3) Процедурата е открита с решение 

№: РД-02-27-7 от 06.02.2015 г.  

ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки 

05024-2015-0002 

ІI.6) Описание на предмета на поръчката 
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Чрез процедурата за възлагане на обществена поръчка се цели сключване на договор за 

предоставяне на възложителя - Министерството на туризма (МТ) на услуга по 

осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж и съпътстващи услуги 

при служебните пътувания на служителите му. Услугата, предмет на възлагане, следва 

да обхваща превоз до всички дестинации в страната и в чужбина. При изпълнение на 

услугата, предмет на възлагане, изпълнителят трябва да има възможност да осигури 

при поискване от възложителя следните съпътстващи услуги: • Хотелски резервации и 

настаняване без дължима от възложителя комисионна, съобразени с размера на 

определените лимити за квартирните пари съгласно Наредбата за служебните 

командировки и специализации в чужбина и Наредбата за командировките в страната; • 

Да предоставя медицински застраховки на пътуващите, съобразени с изискваните за 

всяка държава застрахователни покрития; • Осигуряване на наземен транспорт – наем 

на автомобили, трансфер от летище до местоназначение и обратно; • Организиране на 

делови мероприятия и съпътстващи дейности. 

 

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА 

ІII.1)  

Номер на договора: РД-02-29-81 от 13.08.2015 г.  

ІII.2) Настоящият договор е сключен след:  

Процедура за възлагане на обществена поръчка 

III.3) Изпълнител по договора 

Атлас Травелс ЕООД, ЕИК 130026450, ул. Симеоновско шосе № 276, България 1000, 

София, Тел.: 02 9046812 

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители 

НЕ 

ІII.5) Предмет на договора 

„Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж и съпътстващи услуги 

при служебните пътувания на служителите на Министерство на туризма“ 

ІІI.6) Срок на изпълнение 

Срок в месеци 

12 

ІII.7) Стойност посочена в договора 

150000 BGN без ДДС 

III.8) Договорът е финансиран с европейски средства 

НЕ 



 

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

договорът е изпълнен 

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване 

17.11.2015 г.  

ІV.3) Договорът е изменян/допълван 

НЕ 

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок 

ДА 

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем 

ДА 

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора 

149980 BGN без ДДС 

ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки 

НЕ 

 

РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

Срокът за изпълнение на услугата, предмет на договора, е от подписването му и е със 

срок 12 (дванадесет) месеца или до изчерпване на общия финансов ресурс по договора, 

съгласно чл. 3, ал. 1 от договора. Договорът е прекратен поради изчерпване на общия 

му финансов ресурс. Общата стойност на изплатените по договора суми е 149 979, 52 

лева без ДДС. 

 

РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ 

30.11.2015 г.  

 

Възложител 

Трите имена: Николина Панайотова Ангелкова 

Длъжност: Министър на туризма 



 


