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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
Комисия за финансов надзор, ул. Будапеща № 16, За: Мариана Станиславова - 
държавен експерт, Република България 1000, София, Тел.: 029404 803, E-mail: 

  

stanislavova_m@fsc.bg, Факс: 028294 324 
Място/места за контакт: дирекция Правна 
Интернет адрес/и: 
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.fsc.bg. 
Адрес на профила на купувача: http://www.fsc.bg/Profil-na-kupuvacha-bg-740. 
I.2) 
Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни 
подразделения 

Вид на възложителя и основна/и дейност/и 

Друг: съгласно ЗКФН 
Основна дейност на възложителя 

 
РАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА 
ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП 

  

II.2) 
Доставки 

Обект на поръчката 

ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 795-ОП от 25.10.2013 г.  

  

ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00061-2013-0001 

  

ІI.6) 
„Осигуряване на хотелско настаняване на членовете и служителите на Комисията за 
финансов надзор при осъществяване на служебните им пътувания в чужбина” 

Описание на предмета на поръчката 

 
РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА 
ІII.1)
Номер на договора: 9-Д от 18.02.2014 г.  

  

ІII.2) 
Процедура за възлагане на обществена поръчка 

Настоящият договор е сключен след:  

III.3) Изпълнител по договора
Деа Травъл ООД, ЕИК 130950842, ул. Герлово № 4, Република България 1504, София, 
Тел.: 02 9463462, Факс: 02 9463461 

  

ІII.4) 
НЕ 

При изпълнението участват подизпълнители 

ІII.5) 
„Осигуряване на хотелско настаняване на членовете и служителите на Комисията за 
финансов надзор при осъществяване на служебните им пътувания в чужбина” 

Предмет на договора 

ІІI.6) Срок на изпълнение 
Срок в месеци 
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ІII.7) Стойност посочена в договора
0 BGN без ДДС 

  

III.8) 
НЕ 

Договорът е финансиран с европейски средства 

 
РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
договорът е изпълнен 
ІV.1) 
18.02.2015 г.  

Дата на приключване/прекратяване 

ІV.3) 
НЕ 

Договорът е изменян/допълван 

ІV.4) 
ДА 

Договорът е изпълнен в срок 

ІV.5) 
ДА 

Договорът е изпълнен в пълен обем 

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
44951.35 BGN без ДДС 

  

ІV.7) 
ДА 

Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки 

От възложителя, в размер на 2059.45 BGN 
Причини за възникване на задължението за неустойките: Неустойките са изплатени във 
връзка с възникнали непредвидени обстоятелства след направена хотелска резервация и 
издаден ваучер, довели до отпадане на необходимостта от хотелско настаняване. 
 
РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 
 
РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ 
05.03.2015 г.  
 
Възложител 
Трите имена: Стоян Тодоров Мавродиев 
Длъжност: Председател на Комисията за финансов надзор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Информация  

за датите и основанието за освобождаване, усвояването или задържането на гаранцията 
за изпълнение по договор № 9-Д/18.02.2014 г. 

 

Възложител Изпълнител Предмет на 
договора 

Форма на 
гаранцията за 
изпълнение 

Основание за 
освобождаване 
на гаранцията 
за изпълнение 

Дата на 
освобождаване 
на гаранцията 

Комисия за 
финансов 
надзор 

"Деа Травъл" 
ООД 

Осигуряване на 
хотелско 
настаняване на 
членовете и 
служителите на 
Комисията за 
финансов надзор 
при осъществяване 
на служебните им 
пътувания в 
чужбина 

Парична сума 
 

Чл. 15, ал. 5 от 
договора 

26.02.2015 г. 

 

 

 

 


	Информация

