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ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

Днес,  ………..2014 г. в гр. София, се сключи настоящият договор 
между: 

1. ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ /ИСС/, 
представляван от Лалко Стойчев Дулевски - председател и Цветана 
Пешова Върбанова - Костова - директор на дирекция "ФССД", с 
адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" 111, БУЛСТАТ 
131178799, наричан накратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и 
 
 2.  ……………………………., със седалище и адрес на 
управление:  ………………………., ЕИК ………………………..   , 
представлявано от  ………………….., на длъжност – ………………, 
наричан накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна. 
 
Страните се споразумяха за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема 
да осигурява доставката на самолетни билети при служебни 
пътувания в чужбина на служителите и членовете на 
Икономическия и социален съвет. 

/1/ Място на изпълнение на поръчката: ИСС, гр.София, 
бул."Цариградско шосе" № 111. 
        /2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва доставките при условията на 
представената от него оферта за участие в процедурата за възлагане на  
обществена поръчка чрез публична покана. 

 
П. СРОК НА ДОГОВОРА 
 

Чл. 2. Настоящият договор се сключва за срок от 22 месеца, 
считано от …………….2014 г.  
    

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 3. /1/ Цената на доставените самолетни билети се формира на 
база най-ниски цени на авиокомпаниите към датата на потвърждаване 
на заявката за пътуване, като се отчита предложената  от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ такса за издаване  на самолетен билет (такса 
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обслужване) от ………лева  /съгласно предложената в офертата такса 
обслужване, която се попълва  при сключване на договора/.   

/2/ Цените на билетите включват дължимите летищни такси, такси 
сигурност и други такси, установени от местните законодателства, ако 
има такива. 

Чл. 4. Цените на билетите се определят в  евро и се заплащат в 
лева по курс 1.956 лв. за 1 евро, съобразено с BSP – IATA.   

Чл. 5. /1/ Плащането на закупените самолетни билети се 
извършва по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 
5/пет/ работни дни след предоставяне на протокол (фактура).   
Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е: 
Банка  …………………………., 
IВАN –  ………………………….,          ВIС:  ……  
       /2/ Анулирането на билети и връщане на суми по напълно или 
частично неизползвани такива се извършва съгласно правилата на 
IАТА и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
       /3/ При всяка конкретна заявка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ информира 
писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за пределните срокове за корекции /замяна 
на билети, промяна в дата и час на пътуване и други/ без настъпване на 
неблагоприятни за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ последици. 
      /4/ Сумите по ал.2 се възстановяват на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 
срок от 24 /двадесет и четири/ часа, след като съответната 
компания потвърди техния размер. 

 
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 
Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

       /1/ Да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимата 
информация във връзка с изпълнението на този договор  
       /2/ Да заплати дължимото възнаграждение съгласно 
договорените условия и в определените срокове. 
 
 V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е член на IАТА/Агенция, 
притежаваща акредитация в IАТА/ и оторизация за работа в системата 
ВSР и със системата Амадеус през целия период на изпълнение на 
договора. 

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява приоритетно обслужване на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително в извън работно време, през 
почивните и празнични дни и определя  агенти за обслужване на 
Икономическия и социален съвет. 
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Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя преференциални цени за 
самолетни билети за групови пътувания. 

Чл. 10./1/ При направена заявка за резервация на самолетни 
билети ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предоставя отговор на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в рамките до 60 минути. 
          /2/   ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни всяка заявка за 
доставка на самолетни билети в срок до 80 минути, считано от 
потвърждаването на заявката, а при извънредни обстоятелства – в срок 
до 40 минути.   
          /3/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми незабавно 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при промяна на ценовите нива по всяка заявка за 
издаване на самолетен билет. 

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предлага директни 
маршрути, а при невъзможност - с минимален брой връзки за 
съответната дестинация, като представя за конкретната поръчка най-
малко два варианта за пътуване. 

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при необходимост и 
направена заявка да осигурява хотелски резервации, съобразени с 
размера на квартирните пари по приложение № 2 от Наредбата за 
служебни командировки и специализации в чужбина. 

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на 
доставката.  

Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не използва 
информация, станала му известна при изпълнение на задължението му 
по настоящия договор за своя изгода или изгода на трети лица.  

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответното възнаграждение за извършената 
доставка на самолетни билети. 

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се задължава да информира 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ регулярно и своевременно за предлагани от 
авиокомпаниите промоционални цени на билети, както и за всякакви 
бонуси и  преференциални или облекчени условия. 

 
 

VІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 

Чл. 17. /1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за 
изпълнение на договора по избор – парична сума или банкова 
гаранция, в размер на 500 (петстотин ) лева, преди сключването на 
договора. 
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          /2/ Паричната сума се внася по сметка на ИСС – BG91 BNBG 
9661 3100 1703 01. Внасянето на сумата се удостоверява с платежно 
нареждане. 
          /3/  Текстът на банковата гаранция се съгласува с 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Безусловната неотменима банкова гаранция, 
издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ влиза в сила от датата на 
издаването й и има срок на действие, равен на срока  на договора по 
чл. 2, удължен с един месец. 
          /4/  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвоява гаранцията при 
условията на чл.чл. 20, 22 и  23. 
         /5/  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията без да дължи 
лихва върху нея, до 7 /седем/ работни дни след изтичане срока на 
договора или неговото прекретяване. 
 

VІI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ОТГОВОРНОСТ 
 

Чл. 18. Настоящият договор може да се прекрати: 
 /1/ Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във всеки момент след 
достигане на  стойност  45 000 лв. на доставените на ИСС самолетни 
билети. 
 /2/ Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с изразено писмено 
едномесечно предизвестие. 
 /3/ По взаимно съгласие между страните, изразено писмено. 

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно 
договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наруши някое 
от условията и изискванията на този договор.  

Чл. 20. При неизпълнение на задълженията по чл.10, ал.2 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5% върху 
стойността на билетите за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от 
тяхната стойност. 

Чл. 21. При забава в плащането на съответната заявка, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.5% върху 
стойността на заявката за всеки просрочен ден, но не повече от 10%. 

Чл. 22. При неизпълнение на приетата заявка 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 30% от цената на 
заявката. 

Чл. 23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване дължимата 
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка от представената гаранция за 
изпълнение на договора. 
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Чл. 24. Страните запазват правото си да търсят обезщетения за 
вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените 
неустойки по реда на този раздел. 

 
 

VІІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
 

Чл. 25. За неуредените в договора въпроси се прилагат 
разпоредбите на ЗЗД и действащите нормативни актове. 

Чл. 26. Всички спорове, възникнали между страните по 
договора, ще се решават по пътя на преговорите, а при непостигане на 
съгласие ще се отнасят до компетентен съд. 

Чл. 27. Отговорник по настоящия договор от страна на 
Възложителя е Христина Вергиева – главен експерт в дирекция 
“Основни дейности”. 

Чл. 28. Адреси за кореспонденция на страните са: 
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
Икономически и социален съвет 
Гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе” № 111      
Телефон: 9398016 
Факс: 9398022 
Ел. поща: hvergieva@esc.bg 
Лице за контакт: Христина Вергиева  
За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
Фирма: 
Адрес: 
Телефон: 
Факс: 
Ел. поща: 
Лице за контакт:  
 
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един  
за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и  за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 
ИЗПЪЛНИТЕЛ:                   ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
 
УПРАВИТЕЛ:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИСС: 
                                                                                                     /проф.д-р Л. Дулевски/ 
 

                                                                              ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ФССД:  
                                        /Цв. Костова/ 
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