
BG-София:  

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт  

Комисия за финансов надзор, ул. Будапеща № 16, За: Мариана Станиславова – 

държавен експерт, Република България 1000, София, Тел.: 029404 803, E-mail: 

stanislavova@abv.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/bg/profil-na-kupuvacha/. 

Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна 

информация: На горепосочения адрес за контакти. 

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

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни 

подразделения 

Основна дейност на възложителя 

Друг: съгласно ЗКФН 

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и 

НЕ 

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ) 

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя 

„Осигуряване на хотелско настаняване на членовете и служителите на Комисията за 

финансов надзор при осъществяване на служебните им пътувания в чужбина” 

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата 

Услуги 

Категория услуга:№ 

17 - Услуги на хотели и ресторанти 



Основно място на изпълнение или на доставка 

гр. София 

код NUTS 

BG411 

II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или 

услугите 

Осигуряване на хотелско настаняване на членовете и служителите на Комисията за 

финансов надзор при осъществяване на служебните им пътувания в чужбина в 

зависимост от конкретните нужди на възложителя. 

Прогнозна стойност  
80000 BGN 

Обособени позиции 

НЕ 

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 

55110000 

Описание:  

Услуги по хотелско настаняване  

II.5) Планирана дата за начало на процедурите по възлагане 

15.08.2016 г.  

II.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на 

Световната търговска организация 

НЕ 

РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ) 

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя 

„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при 

служебни пътувания на членовете и служителите на Комисията за финансов надзор” 

II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата 

Услуги 

Категория услуга:№ 



03 - Услуги на въздушния транспорт за превоз на пътници и товари 

Основно място на изпълнение или на доставка 

гр. София 

код NUTS 

BG411 

II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или 

услугите 

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при 

служебни пътувания на членовете и служителите на Комисията за финансов надзор в 

зависимост от конкретните нужди на възложителя. 

Прогнозна стойност  
95000 BGN 

Обособени позиции 

НЕ 

II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) 

63510000 

Описание:  

Услуги на туристически агенции и спомагателни туристически услуги  

II.5) Планирана дата за начало на процедурите по възлагане 

31.10.2016 г.  

II.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на 

Световната търговска организация 

НЕ 

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА 

ИНФОРМАЦИЯ 

III.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката 

III.1.1) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към 

приложимите разпоредби, които ги уреждат 

Бюджетно финансиране. Плащане по банков път. 

III.2) Условия за участие 

III.2.1) Запазени поръчки 



ДА 

Поръчката е ограничена до кандидати – специализирани предприятия или кооперации 

на лица с увреждания 

РАЗДЕЛ VІ: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

VI.1) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на 

ЕС 

НЕ 

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка 

Интернет страници на правителството, от които може да се получи информация  

Данъчно законодателство:    

Законодателство за опазването на околната среда:    

Защита на трудовата заетост и условия на труд:  . 

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление 

22.02.2016 г.  

 
 


