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£ 
Притурка към Официален вестник на Европейския съюз 

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ 

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение 

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП [ g 
Директива 2014/25/ЕС / ЗОП • 

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
I.i) Наименование и адреси 
Официално наименование: Национален регистрационен номер: 2 

Министерство на енергетиката 176789460 
Пощенски адрес: 
ул. Триадица 8 
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава: 
София 00 1000 BG 
Лице за контакт: Телефон: 

, главен юрисконсулт +359 29263329 
Електронна поща: Факс: 
r.aleksieva@me.government.bg +359 29263152 
Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL): 
https://www.me.government.bg/bg 
Адрес на профила на купувача (URL): 
https://www.me.government.bg/bg/competitions/osigurуavane-na-samoletni-
bileti-za-poleti-do-razlichni-destinacii-1158-c3 62-l.html?p=e3 0= 

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ 
Ил) Обхват на обществената поръчка 

II.i.i) Наименование: 
Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж 
при служебни пътувания до други дестинадии за нуждите на Министерството 
на енергетиката 
Референтен номер: 2 

И. 1.2) Основен CPVкод: 63500000 
Допълнителен CPV код: 1 2 

II.1.3) Вид на поръчка 
П Строителство ^Доставки ПУслуги 
II.2) Описание 

11.2.1) Наименование: 2 

Осигуряване на самолетни билети ,за превоз по въздух на пътници и багаж 
при служебни пътувания до други дестинации за нуждите на Министерството 
на енергетиката 
Обособена позиция № : 2 
2 

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 

Основен CPVкод: 1 63500000 
Допълнителен CPV код: 1 2 

11.2.3) Място на изпълнение 
Основно място на изпълнение: 
София 
код NUTS: 1 BG411 

11.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: 
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) 
На основание чл. 82, ал. 4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и 
сключено, Рамково споразумение № СПОР-12 от 05.06.2017 г. за възлагане 
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на централизирана обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на 
самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни 
пътувания в страната и чужбина", Обособена позиция 2: „Осигуряване на 
самолети билети за полети до други дестинации", Министерството на 
енергетиката проведе вътрешен конкурентен избор за възлагане на 
обществена поръчка с предмет „Осигуряване на самолетни билети за полети 
до други дестинации за нуждите на Министерството на енергетиката". 
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за закупуване 
Продължителност в месеци: или Продължителност в дни: 
или 
Начална дата: дд/мм/гггг 
Крайна дата: 31.12.2019 дд/мм/гггг 

В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава 
четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС): 

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да • Не ^ 
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта: 

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА 
IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка 
Номер на обявлението в ОВ на EC: 2017/S 241-500183 
Номер на обявлението в РОП:819471 

РАЗДЕЛ V; ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 
Поръчка №: 39 
Обособена позиция №: 2 2 
Наименование: 
Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж 
при служебни пътувания до други дестинации за нуждите на Министерството 
на енергетиката 
V.2) Възлагане на поръчката 

V.2.1) Дата на сключване на договора 
23.11.2017 дд/мм/гггг 

V.2.2) Информация относно оферти 
Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да ИЗ Н е П 

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя 1 
Официално наименование: Национален регистрационен номер: 2 

КОНСОРЦИУМ БЪЛГАРИЯ ЕР - ПОСОКА ДЗЗД 176990100 
Пощенски адрес: 
Аерогара София, бул. "Брюксел' № 1 
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава: 
София BG411 1540 BG 
Електронна поща: 
bmarinkova@air.bg 

Телефон: 
+359 4020224 

Интернет адрес: (URL) 
www.air.bg 

Факс: 
+359 4020224 

Изпълнителят е МСП Да U He 
(МСП - както е определено е Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) 
Официално наименование: 
Посока Ком ООД 

Национален регистрационен номер: 2 

130979057 
Пощенски адрес: 
ул. Прелом б 
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава: 
София BG411 1113 BG 
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Електронна поща: 
krasimir@posoka.com 

Телефон: 
+359 888657771 

Интернет адрес: (URL) 
www.posoka.com 

Факс: 
+359 888657771 

Изпълнителят е МСП Да ^ Н е |_| 
(МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) 
Официално наименование: 
България ЕР АД 

Национален регистрационен номер: 2 

000633828 
Пощенски адрес: 
Аерогара София, бул. "Брюксел' № 1 
Град: код NUTS: 
София BG411 

Пощенски код: Държава: 
1540 BG 

Електронна поща: 
bmarinkovag air.bg 

Телефон: 
+359 4020224 

Интернет адрес: (URL) 
www.air.bg 

Факс: 
+359 4020224 

Изпълнителят е МСП Да Н е |_| 
(МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) 

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към 
момента на сключване на договора; без да се включва ДДС) 
Обща стойност на обществената поръчка: 2 00000 Валута: BGN 

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
VI.3) Допълнителна информация: 2 

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване 
Официално наименование: 
Комисия за защита на конкуренцията 
Пощенски адрес: 
бул. Витоша № 18 
Град: Пощенски код: Държава: 
София 1000 BG 

Телефон: 
+359 29884070 

Електронна поща: Факс: 
cpcadmin® срс.bg +359 29807315 
Интернет адрес (URL): 
http://www.срс.bg 
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2 

Официално наименование: 

Пощенски адрес: 

Град: Пощенски код: Държава: 

Телефон: 

Електронна поща: Факс: 

Интернет адрес (URL): 

VI.4.3) Подаване на жалби 
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: 
Не подлежи на обжалване. 
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на 
жалби 2 
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Официално наименование: 

Пощенски адрес: 

Град: Пощенски код: Държава: 

Телефон: 

Електронна поща: Факс: 

Интернет адрес (URL): 

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление 
Дата:^.0б.2019 дд/мм/гггг 

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА 
VII. i) Описание на обществената поръчка след измененията 

VII.i.i) Основен CPV код: 
Допълнителен CPV код: 1 2 

63500000 

VII. 1.2) Допълнителни CPV кодове 2 

VII.1.3) Място на изпълнение 
Основно място на изпълнение: 
гр. София, ул. Триадица 8 
код NUTS:1 BG411 

VII.1.4) Описание на обществената поръчка: 
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) 
Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж 
при служебни пътувания до други дестинации за нуждите на Министерството 
на енергетиката 
VII. 1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за закупуване 
Продължителност в месеци: или Продължителност в дни: 
или 
Начална дата: дд/мм/гггг 
Крайна дата: 31.12.2019 дд/мм/гггг 

В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава 
четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС): 

VII. 1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се 
включва ДДС) 
Обща стойност на поръчката/обособената 2 0 0000 Валута: BGN 
позиция: 

Поръчката е възложена на група от икономически оператори ДаЕЗ Н е Д 

VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя 
Официално наименование: 
КОНСОРЦИУМ БЪЛГАРИЯ ЕР - ПОСОКА ДЗЗД 

Национален регистрационен номер: 2 

176990100 
Пощенски адрес: 
Аерогара София, бул. 'Брюксел' № 1 
Град: 
София 

код NUTS: 
BG411 

Пощенски код: 
1540 

Държава: 
BG 

Електронна поща: 
b m a r i n k o v a g a i r . b g 

Телефон: 
+359 4020224 

Интернет адрес: (URL) 
www.air.bg 

Факс: 
+359 4020224 

Да U He ^ Изпълнителят е МСП 
(МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) 
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Официално наименование: 
Посока Ком ООД 

Национален регистрационен номер: 2 

130979057 
Пощенски адрес: 
ул. Прелом 6 
Град: 
София 

код NUTS: 
BG411 

Пощенски код: 
1113 

Държава: 
BG 

Електронна поща: 
krasimir@posoka.com 

Телефон: 
+359 888657771 

Интернет адрес: (URL) 
www.ро s о ka.com 

Факс: 
+359 888657771 

Изпълнителят е МСП Да Не |_Ц 
(МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) 
Официално наименование: 
България ЕР АД 

Национален регистрационен номер: 2 

000633828 
Пощенски адрес: 
Аерогара София, бул. "Брюксел' № 1 
Град: 
София 

код NUTS: 
BG411 

Пощенски код: 
1540 

Държава: 
BG 

Електронна поща: 
bma rinkovadair.bg 

Телефон: 
+359 4020224 

Интернет адрес: (URL) 
www.air.bg 

Факс: 
+359 4020224 

Изпълнителят е МСП Да Не • 
(МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията) 

VII.2) Информация относно изменения 

VII.2.1) Описание на измененията 
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката): 
На основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП с допълнително споразумение № 
2 от 19.04.2019 г. към Рамково споразумение № СПОР-12/05.06.2017 г. за 
възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет „Осигуряване 
на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни 
пътувания в страната и чужбина" - Обособена позиция № 2 „Осигуряване на 
самолетни билети за полети до други дестинации" и писмо № Е-04-19-
108/22.04.2019 г. на Министерството на финансите, срокът на рамковото 
споразумение е удължен до 31.12.2019 г. В тази връзка срокът на Договор 
№ 39 от 23.11.2017 г. е удължен до 31.12.2019 г. с допълнително 
споразумение № 39-2017-2/30.05.2019 г. 
На основание чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП и писмо № Е-04-19-
288/03.12.2018 г. на Министерството на финансите и допълнително 
споразумение № 1 от 27.11.2018 г. към Рамково споразумение № СПОР-
12/05.06.2017 г., срокът на Договор № 39/23.11.2017 г. е удължен 
първоначално до 31.05.2019 г. 
VII.2.2) Причини за изменение 
Ц Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния 

изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от 
Директива 2014/25/ЕС) 
Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или 
удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя: 

^Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ 
орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 
2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС) 
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на 
непредвиденото естество на тези обстоятелства: 
С Решение № РМФ-29/04.05.2018 г. на министъра на финансите и Централен орган за покупки 
(ЦОП) е обявена процедура за сключване на рамково споразумение за осигуряване на самолетни 
билети за органите на изпълнителната власт за период от 24 месеца, за 2019-2020 г. 
Решение № РМФ-15/05.03.2019 г. на министъра на финансите и Централен орган за покупки за 

определяне на изпълнителите по рамковото споразумение се обжалва. С Определение № 
484/11.04.2019 г. на КЗК производството по Преписка № КЗК-297/2019 г. е спряно. 
С оглед изтичането на срока на действащите рамкови споразумения и неусвоения ресурс по тях, 
ЦОП повторно удължи срока на действието им до 31.12.2019 г. или до възлагането на новата 
обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на 

УНП: 7ad3486b-1 d30-4174-88d9-9142a4bfl c7f 5 

mailto:krasimir@posoka.com
http://www.air.bg


Партида О Б Я В Л Е Н И Е ЗА И З М Е Н Е Н И Е (версия 7) 

пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина", което от двете събития настъпи 
първо. 

VII.2.3) Увеличение на цената 
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание 
възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената) 
Стойност, без да се включва ДДС: 2 0 0 0 0 0 Валута: BGN 

Обща стойност на поръчката след измененията 
Стойност, без да се включва ДДС: 2 0 0 0 0 0 Валута: BGN 

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на 
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони. 

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо 
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