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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 
Във връзка с постъпило искане за разяснения по документацията за участие в 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на 
самолетни билети при следните обособени позиции:  

1.Осигуряване  на самолетни билети за  превоз на пътници и багаж при 
служебните пътувания на служители на  Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма; 

 2. Осигуряване  на самолетни билети за превоз на пътници при 
служебните пътувания на служители в чужбина във връзка с управление и 
изпълнение на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика 2007-2013“, и на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за 
обществените поръчки, Ви уведомяваме следното: 

 
Въпрос 1: В точка 1.1. от раздел ІІІ „Предлагана цена” (глава ІV „Необходими 

документи”), стр. 16 от документацията за участие в откритата процедура, се изисква 
представяне на писма от авиокомпании, представени на територията на Република 
България, с конкретни предложения за размер на намалението (отстъпка) от официално 
публикуваните им тарифи и удостоверяващи сключването на  споразумения в полза на 
възложителя за предоставяне на специални преференциални цени за министерството, 
след възлагането на поръчката. 

Ако участникът е авиокомпания, може ли вместо изискуемите писма от 
авиокомпании, да декларира броя на сключените споразумения между него и всички 
представени и непредставени на територията на Република България авиокомпании със 
съответните отстъпки, регламентирани в тях, както и дали комисията ще ги вземе предвид 
при формиране на комплексната оценка на предложенията в частта финансова оценка? 

 
Отговор: Изискванията, поставени от възложителя към ценовата оферта са: 

Участникът следва да представи писма от авиокомпаниите, представени на територията на 
Република България, съдържащи конкретни предложения за размер на намалението 
(отстъпка) от официално публикуваните им тарифи и удостоверяващи сключването 
на споразумения в полза на възложителя за предоставяне на специални 
преференциални цени за министерството, след възлагането на поръчката. 
Писмата следва да бъдат представени в ценовата оферта на участника. 
 
Целта на тези документи е участниците в процедурата да създадат сигурност за 
възложителя, че при закупуването на самолетни билети последният ще ползва 
преференциални цени и отстъпки в посочени размери при пътувания с посочените от 
участника авиопревозвачи. Доколкото такава сигурност биха създали и друг вид 



документи освен писма, то в тежест на участниците е да изберат подходящата форма на 
въпросните документи. За възложителя е достатъчно те да не изхождат едностранно от 
участника, да съдържат конкретика относно авиопревозвачите и размера на 
отстъпките/преференциите, които ще бъдат предмет на бъдещите споразумения в полза 
на МИЕТ.  
 
Въпрос 2: В т. 7.8. от раздел І „Документи за подбор” (глава ІV „Необходими 
документи”), стр. 14 от документацията за участие в откритата процедура, се изисква 
копие от застрахователна полица и/или договор за задължителна застраховка към ИАТА 
за 2011/2012г. със застрахователен лимит не по-малък от 400 000 (четиристотин хиляди) 
лв. 

Превозвачите нямат задължение да поддържат такава застраховка и няма нужда от 
такава, именно съгласно правилата на ИАТА. Нещо повече, такава застраховка се изисква 
от ИАТА само и единствено за агенти/агенции, за да може да се гарантират техните 
задължения към авиокомпаниите. Чрез ИАТА Clearing House самата ИАТА опосредява 
плащанията между агенциите и агентите към превозвачите, като в случай на фалит, ИАТА 
използва застраховката, за да удовлетвори вземанията на съответните авиокомпании. По 
принцип тези разплащания се извършват на всеки 15 дни през системата ИАТА BSP. 

Представянето на съответни сертификати на ИАТА и ИАТА Clearing House за 
членство, ще се приеме ли от Възложителя при разглеждане  и оценка на документите от 
офертата като достатъчно доказателство и адекватен отговор на изискванията в т. 7.8. 
глава ІV „Необходими документи” от документацията? 

Отговор: Поставеното в т. 7.8. изискване на документацията гласи следното: 
„Копие от засрахователна полица и/или договор за задължителна застраховка към 

ИАТА за 2011/2012г. със застрахователен лимит не по-малък от 400 000 (четиристотин 
хиляди) лв. След изтичане на валидността на застраховката, да бъде представена нова, 
покриваща срока на договора, респективно, следващия годишен период от изпълнението 
на договора.” 

Т. Е. изискване за представяне на този документ съществува за лицата, за които е 
налице задължение да имат такъв вид застраховка. 

 
 
С уважение, 
 

ВЛАДИМИР ТУДЖАРОВ 
Главен секретар  
на Министерство на икономиката, 
енергетиката и туризма 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


