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УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), с адрес гр. 

София 1000, ул. “Славянска” № 8, централен факс: 02/ 987 21 90, на основание 

Решение № РД-16-……………………….. на министъра на икономиката, енергетиката и 

туризма, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открит конкурс 

за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ НА 

КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННИЯ 

ПЛАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007 – 2013”.  

Настоящата документация е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете с 

условията и да подготвите своите оферти за участие в тази процедура, открита по 

реда на глава IV от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП). 

За всички неуредени в настоящата документация за участие въпроси следва да 

се прилагат правилата на Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане 

на малки обществени поръчки. 

От датата на публикуване на обявлението е предоставен пълен достъп по 

електронен път до документацията за участие в процедурата на следните интернет 

адреси (посочен и в обявлението за откриване на процедурата):  

- интернет страницата на МИЕТ - http://www.mее.government.bg, 

рубрика “Обяви и търгове”; 

- интернет страницата на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 - 

http://www.opcompetitiveness.bg; 

- единния информационен портал за обща и специализирана 

информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд 

на Европейския съюз в Република България: http://www.eufunds.bg. 

 

Документацията за участие може да бъде получена до  7 декември 2011 

г. (включително).  
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Участниците в конкурса следва да прегледат и да се съобразят с всички 

указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.  

До 7 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите, всеки 

участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по 

документацията за участие. Възложителят е длъжен да отговори в 

четиридневен срок от постъпване на искането. Разясненията на Възложителя 

ще бъдат своевременно публично оповестени: 

- интернет страницата на МИЕТ - http://www.mее.government.bg, 

рубрика “Обяви и търгове”; 

- интернет страницата на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 - 

http://www.opcompetitiveness.bg; 

- единния информационен портал за обща и специализирана 

информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд 

на Европейския съюз в Република България: http://www.eufunds.bg. 

Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на 

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, гр. София, ул. 

„Славянска” № 8, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа до крайната дата за 

приемане на офертите, посочена в обявлението на поръчката, а именно до 14 

декември 2011 г. (включително). 

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и 

класиране, която ще започне своята работа на първия работен ден, след 

изтичане на срока за подаване на оферти, а именно на 15 декември 2011 г. в 

11.00 часа, в сградата на Министерството на икономиката, енергетиката и 

туризма в зала на ул. “Слaвянска” № 8. 

При промяна на датата и часа на отваряне на офертите, участниците ще 

бъдат уведомени писмено. 

Възложителят ще обяви датата, часа и мястото на отваряне и 

оповестяване на ценовите оферти писмено до всеки участник и чрез 

обявяване на посочения в настоящата документация интернет адрес. 

Отварянето на офертите и отварянето на плика с предлаганата цена е 

публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни 
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упълномощени представители. Представителите се допускат при представяне 

на документ за самоличност и съответното пълномощно (извън случаите на 

законно представителство). 

Всяко лице, желаещо да присъства при отварянето на офертите, 

заявява желанието си на тел. 02 940 72 73 най-късно до 10.00 ч. на 

съответния ден. 

Всеки участник ще бъде уведомен за резултатите от оценяването на 

офертите. 

За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате на телефони: 

02 940 72 73/ 940 7451. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ                     ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
  Европейски фонд                         „Развитие на конкурентоспособността 

                 за регионално развитие                         на българската икономика” 2007-2013  
             Инвестираме във Вашето бъдеще    www.opcompetitiveness.bg 
   

Проект BG161PO003-5.0.01-0004 „Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 по 
Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на 
Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България. 

Настоящият документ е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално 
развитие. Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ носи цялата отговорност за 
съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства той не може да се приеме като 
официална позиция на Европейския съюз или Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. 

 

6 

СЪДЪРЖАНИЕ  

 

  РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ  

II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И УСЛОВИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 

УЧАСТНИЦИТЕ 

III. ПОДГОТОВКА ЗА УЧАСТИЕ 

IV. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ  

V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

VI. РАЗЯСНЕНИЯ И СРЕДСТВА ЗА КОМУНИКАЦИЯ 

VII. ГАРАНЦИИ 

VIII. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ  

IX. ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

X. КРИТЕРИИ И МЕТОДИKA ЗА ОЦЕНКА  

XI. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

XII. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ 

XIII. ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  

XIV. ПРИЛОЖЕНИЯ/ОБРАЗЦИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Оферта  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – Предлагана цена 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 - Декларация по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 - Декларация по чл. 47, ал. 4 от ЗОП 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 - Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 – Списък на изпълнени договори  

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 - Списък на екипа 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 - Декларация на ръководителя на екипа 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 - Декларация на експерт от екипа 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 – Автобиография 



         
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ                     ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
  Европейски фонд                         „Развитие на конкурентоспособността 

                 за регионално развитие                         на българската икономика” 2007-2013  
             Инвестираме във Вашето бъдеще    www.opcompetitiveness.bg 
   

Проект BG161PO003-5.0.01-0004 „Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 по 
Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на 
Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България. 

Настоящият документ е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално 
развитие. Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ носи цялата отговорност за 
съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства той не може да се приеме като 
официална позиция на Европейския съюз или Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. 

 

7 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 – Проект на договор 

ПРИЛОЖЕНИЕ 14 – Банкова гаранция за участие в процедурата 

ПРИЛОЖЕНИЕ 15 - Банкова гаранция за изпълнение на договора 

ПРИЛОЖЕНИЕ 16 - Декларация за избягване конфликт на интереси  

ПРИЛОЖЕНИЕ 17 - Декларация за автономност на офертата  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ                     ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
  Европейски фонд                         „Развитие на конкурентоспособността 

                 за регионално развитие                         на българската икономика” 2007-2013  
             Инвестираме във Вашето бъдеще    www.opcompetitiveness.bg 
   

Проект BG161PO003-5.0.01-0004 „Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 по 
Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на 
Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България. 

Настоящият документ е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално 
развитие. Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ носи цялата отговорност за 
съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства той не може да се приеме като 
официална позиция на Европейския съюз или Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. 

 

8 

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ  

 

1.1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА" 2007-2013 (ОП 

„КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“) 

 

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика" 2007-2013 (ОП „Конкурентоспособност“) е одобрена с Решение № С 

(2007) 4500 от 26.09.2007 г. на Европейската комисия. Тя е една от седемте 

оперативни програми на Националната стратегическа референтна рамка (НСРР) за 

периода 2007-2013 г., съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд 

на Европейския съюз след присъединяването на Република България към Европейския 

съюз. Програмата действа на територията на цялата страна за периода 2007-2013 г., и 

е финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от националния 

бюджет на Република България. Бюджетът на Оперативната програма е 1 162 215 551 

евро.  

Оперативната програма съдържа стратегическите приоритети и насоки за 

развитието на българската икономика като член на Европейския съюз и е насочена 

към разрешаване на основните проблеми и премахване на бариерите в 

икономическото развитие на страната, като предвижда мерки и дейности, спомагащи 

за тяхното преодоляване, успешно справяне с предизвикателствата на Общия пазар и 

развитие на силните страни на българската икономика.  

Общата цел на ОП „Конкурентоспособност” е развитие на динамична икономика, 

конкурентоспособна на европейския и световен пазар. За изпълнението на тази цел 

мерките, предвидени в програмата, стимулират развитие на икономика, базирана на 

знанието и иновациите, конкурентоспособността на българските предприятия, 

увеличаване на инвестициите и експорта и създаване на благоприятна бизнес среда.   

Програмата е структурирана в четири тематични приоритетни оси, пряко 

свързани с приоритетите на Лисабонската и Гьотеборгската стратегии и насочени към 

подкрепа за предприятията, подобряване на бизнес средата и пета приоритетна ос, 
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подпомагаща органите на управление на програмата в процеса на нейното ефективно 

изпълнение.   

Приоритетните оси на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика” 2007-2013 и включените в тях основни дейности, са както следва: 

Приоритетна ос 1: “Развитие на икономика, базирана на знанието и 

иновационни дейности” предвижда, от една страна, подкрепа за разработване и 

внедряване на иновации, както от стартиращи, така и от утвърдени иновативни 

предприятия чрез мерки за защита на индустриалната собственост и повишаване на 

дела на изследователите в предприятията и от друга, стимулиране  развитието на 

свързващите звена в иновационната система – офиси за технологичен трансфер, 

технологични паркове, инкубатори и др. Значителни средства са предвидени за 

модернизиране на оборудването за приложни изследвания и изграждането на 

национална иновационна мрежа.  

Приоритетна ос  2: “Повишаване ефективността на предприятията и 

развитие на благоприятна бизнес среда” цели подпомагане на предприятията 

чрез модернизация на технологиите и управлението, подкрепа за покриване на 

международно признати стандарти, изпълнение на мерки за енергийна ефективност, 

внедряване на възобновяеми енергийни източници, подкрепа за насърчаване на 

бизнес кооперирането и клъстерите. С оглед подобряването на бизнес средата 

Приоритетна ос 2 предвижда създаване на мрежа от организации, предоставящи 

консултантски и информационни услуги за предприятията и изграждане на нови или 

подкрепа на вече съществуващи бизнес инкубатори.  

Приоритетна ос 3: ”Финансови ресурси за развитие на предприятията” е 

насочена към подобряване на достъпа на предприятията до финансов ресурс чрез 

създаване и капитализиране на гаранционни фондове, фондове за рисков капитал, 

микрокредитиране и чрез  подкрепа за създаване или разширяване на дейността на 

мрежи от бизнес ангели в България.  

Приоритетна ос 4: ”Укрепване на международните пазарни позиции на 

българската икономика” е изцяло ориентирана към подобряване на бизнес средата 

предимно чрез подкрепа за развитие на капацитета и предоставяне на нови и/или по- 
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качествени услуги от национални институции като Българска агенция за инвестиции, 

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, 

институциите и организациите от националната инфраструктура по качеството – 

Български инстититут по метрология, Български институт по стандартизация, 

Изпълнителна агенция Българска служба по акредитация и Държавната агенция за 

метрологичен и технически надзор.  

Приоритетна ос 5: „Техническа помощ” има за цел подкрепа на основните 

органи за изпълнението на Оперативната програма (Управляващият орган (УО) – 

дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министерство на 

икономиката, енергетиката и туризма и Междинното звено (МЗ) – Изпълнителна 

агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) по отношение на 

подобряване на административния им капацитет и техническо и финансово 

обезпечаване с необходимия ресурс за тяхната работа.  

 

Подробна информация за оперативната програма може да бъде намерена на 

интернет адрес: www.opcompetitiveness.bg 

 

1.2. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И ПРОЕКТА, В 

РАМКИТЕ НА КОЙТО ТЯ СЕ ИЗПЪЛНЯВА 

 

1.2.1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

 Предмет на настоящата обществена поръчка е ИЗРАБОТВАНЕ НА 

КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННИЯ 

ПЛАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007 – 2013. 

 

Поръчката се открива на основание чл. 4, ал. 1, чл. 5, ал. 1, т. 1 и чл. 35 и сл. 

от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП). 

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 50 000 /петдесет хиляди/ 

лева, без ДДС. 
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Целта е чрез откриването на процедурата по реда чл. 35 и сл. от НВМОП, при 

спазване на основните принципи при възлагане на обществени поръчки, посочени в 

чл. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), а именно – публичност и 

прозрачност; свободна и лоялна конкуренция; равнопоставеност и недопускане на 

дискриминация – да бъде избран Изпълнител, представил икономически най-

изгодното предложение за изпълнение на поръчката. 

 

1.2.2. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА, В РАМКИТЕ НА КОЙТО СЕ 

ИЗПЪЛНЯВА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” (дирекция ЕФК) в 

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), в качеството си на  

Управляващ орган (УО) на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007 – 2013 (ОП „Конкурентоспособност”), е отговорна, по 

смисъла на чл. 69 от Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 г., определящ общите 

разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален 

фонд и Кохезионния фонд, за осигуряването на информация и публичност по всички 

приоритетни оси и операции на оперативната програма за широката общественост, за 

бенефициентите и за потенциалните такива. За реализирането на тези цели е 

разработен Комуникационен план на ОП „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика” 2007 – 2013, който задава стратегическата рамка на 

комуникация за програмния период 2007 – 2013 г.  

 

На базата на Комуникационния план са определени и дейностите по проект № 

BG161PO003-5.0.01-0004 „Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по 

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика” 2007-2013” по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по който 

Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност” - дирекция „Европейски фондове 

за конкурентоспособност“ в МИЕТ, е конкретен бенефициент.  
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Общата цел на проекта е подпомагане на Управляващия орган и Междинното звено 

на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика” 2007-2013 за изпълнението на Комуникационния план на оперативната 

програма и мерките за информиране и публичност на Европейския фонд за 

регионално развитие (ЕФРР) и Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013. 

Конкретните цели на проекта съвпадат с целите и задачите на Комуникационния 

план на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика” 2007 – 2013. 

 

При изпълнението на Комуникационния план е предвидено да бъдат използвани 

разнообразни канали и средства за информация, подходящи за достигане до 

разнородни целеви групи, кореспондиращи на техните нужди от информация и 

комуникационни навици, в т.ч. предоставяне на информация на медиите на 

национално и регионално ниво, на граждани, на национални, областни и общински 

органи, на структури на гражданското общество, браншови и бизнес организации, 

както и на всички останали заинтересовани страни. 

 

В тази връзка, Комуникационният план на ОП „Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007 – 2013 съдържа информационна и 

комуникационна стратегия, изготвена след оценка и анализ на текущото състояние 

на информираност и подготвеност на потенциалните бенефициенти и други 

заинтересовани публики. Стратегията предвижда Комуникационният план да се 

реализира в три последователни и взаимосвързани комуникационни етапа, които 

следват естествения оперативен ход на програмата, за да може най-адекватно да се 

отговори на нуждите от информация на потенциалните бенефициенти и реално това 

да доведе до крайната цел на оперативната програма – максимално усвояване на 

средствата от европейските фондове и постигане на желания ефект на финансираните 

интервенции върху целевите групи на програмата. 
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2. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ – ОБЕКТ НА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА И МЕРКИ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ 

 

При изпълнението на дейностите, обект на обществената поръчка, трябва 

стриктно да се спазват изискванията на действащото общностно и национално 

законодателство и по-специално актовете в областта на Структурните фондове и 

Кохезионния фонд на ЕС. 

Съгласно чл. 69 на Регламент (ЕО) 1083/2006 на Съвета, Управляващият орган 

на ОП „Конкурентоспособност” трябва да предоставя информация и да прави 

публично достояние всички приоритети/мерки/процедури за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ, които се финансират по програмата. Информацията е 

предназначена за гражданите на Европейския съюз и за бенефициентите на 

оперативната програма. Мерките за информиране и публичност имат за цел да 

подчертаят ролята на Общността и да гарантират прозрачност при безвъзмездното 

финансиране от фондовете.  

Специфичните изисквания по отношение на мерките за информиране и 

публичност са посочени в Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията от 8 декември 

2006 година, съгласно който УО е отговорен за изготвянето на Комуникационния план 

на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика“ 2007-2013, като един от задължителните елементи на плана е стратегията 

и съдържанието на действията за информиране и публичност, които трябва да се 

провеждат от държавата-членка или от управляващия орган за сведение на 

потенциалните бенефициенти, на бенефициентите и на широката общественост по 

отношение на добавена стойност от помощта на Общността на национално, 

регионално и местно равнище. 

При изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, 

изпълнителят се задължава да оповести, че договорът се изпълнява по Оперативна 

програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 

2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие, като предприетите за тази цел мерки за информиране и публичност трябва 

да са в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 9 от Регламент (ЕО) № 1828/2006 
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на Комисията от 8 декември 2006 година и приложение I към чл.9 от Регламент (ЕО) 

№ 1828/2006 на Комисията.  

 

Във всички обяви, публикации, документи, както и при всички публични 

прояви, свързани с изпълнението на договора, изпълнителят е длъжен да спазва 

стриктно горепосочените изисквания, като за тази цел се използват: 

• емблемата на Европейския съюз (ЕС) в съответствие с графичните стандарти, 

установени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията, 

както и позоваване на Европейския съюз; 

• позоваване на съответния фонд - Европейски фонд за регионално развитие; 

• изявлението, избрано от УО на ОП „Конкурентоспособност“ – „Инвестираме във 

Вашето бъдеще“; 

• логото на Националната стратегическа референтна рамка 2007 – 2013 (НСРР); 

• логото и името на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика” 2007 – 2013; 

• изречението: „Проект BG161PO003-5.0.01-0004 „Осигуряване на публичност и 

прозрачност на дейностите по Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013” се осъществява 

с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007 - 2013, (Приоритетна 

ос 5 „Техническа помощ”), съфинансирана от Европейския фонд за регионално 

развитие.”  

• Интернет адрес на сайта на Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност“ 

- www.opcompetitiveness.bg;  

• Интернет адрес на Единния информационен портал за обща информация за 

управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Република 

България - http://www.eufunds.bg/; 

• за всички документи, разработени в изпълнение на дейностите, обект на 

обществената поръчка, се добавя текстът: „Документът е създаден с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана 

от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
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отговорност за съдържанието на документа се носи от ………. (наименование на 

Изпълнителя)……. / УО на ОП „Конкурентоспособност“ в качеството си на 

бенефициент по проект BG161PO003-5.0.01-0004  „Осигуряване на публичност и 

прозрачност на дейностите по Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013” – приоритетна 

ос 5 „Техническа помощ“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че 

този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Договарящия орган.“ 

 

 За информацията, разпространявана по електронен път (напр. уеб сайтове, 

електронни съобщения и т.н.) или за аудио-визуални материали, горепосочените 

изисквания се прилагат аналогично.  

 

Всички действия, които Изпълнителят смята да предприеме по отношение 

спазването на изискванията за публичност и информираност, следва да бъдат 

предварително съгласувани с дирекция „Европейски фондове за 

конкурентоспособност” на МИЕТ – УО на Оперативната програма. 

 

 

В разходооправдателните документи, които ще бъдат издавани във връзка с 

обществената поръчка, следва да се посочват номерът и името на проекта, а именно: 

проект № BG161PO003-5.0.01-0004 „Осигуряване на публичност и прозрачност на 

дейностите по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика” 2007-2013” по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”. 

 

ІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И УСЛОВИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 

УЧАСТНИЦИТЕ. 

 

1. Общи изисквания към участниците 

В открития конкурс може да участва всяко българско или чуждестранно физическо 

или юридическо лице, или обединения на такива лица, които отговарят на 

изискванията, регламентирани от Наредбата за възлагане на малки обществени 
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поръчки, Закона за обществените поръчки и обявените изисквания от Възложителя в 

настоящата документация и обявлението за обществената поръчка.  

Не се допуска до участие в конкурсът участник, който не отговаря на законовите 

изисквания или на някое от условията на Възложителя в тази документация и в 

обявлението за обществената поръчка. 

 

2. Участник - обединение 

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, участниците в 

него сключват споразумение, включително като определят едно лице, което да 

представлява обединението за целите на поръчката („представляващ обединението”), 

което споразумение прилагат към офертата си. 

Споразумението следва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на 

обединението са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението на договора и че 

срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде 

изпълнена.  

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. 

Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение или в 

приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на 

горепосочените условия, или съставът на обединението се е променил след 

подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за 

възлагане на настоящата обществена поръчка.  

 

3. Оферти 

Не се допуска участник да участва в офертата на друг участник за същата поръчка 

под каквато и да е форма, включително участниците да сключват споразумения 

помежду си във връзка с поръчката, както и да си възлагат работи като 

подизпълнители един на друг за целите на изпълнението на тази поръчка. 

Лице, което е дало съгласието си и е посочено като подизпълнител в офертата на друг 

участник, не може да представя самостоятелна оферта. 

Всеки участник може да представи само една оферта, като участва само за целия 

предмет на поръчката. 

Не се допуска представянето на различни варианти в офертата. 
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4. Подизпълнители 

Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка е длъжен да заяви 

в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва подизпълнители, 

дела на тяхното участие и вида на работите, които ще извършват. 

Участникът трябва да представи декларация за съгласие за участие от всеки посочен 

подизпълнител (Приложение № 7). 

Всеки подизпълнител трябва да представи съответните декларации по образец 

(Приложения № 4, 5 и 6), както и изискващите се документи по т. 2.3, 2.9, 2.10 и 2.11 

(в зависимост от вида и дела на тяхното участие) от Раздел V “Съдържание на 

офертата” от настоящата документация.  

В случай че участникът, на който се възложи изпълнението на обществената поръчка, 

използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си или използва 

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му, договорът за 

изпълнение се прекратява незабавно по вина на изпълнителя, ведно с произтичащите 

от това законни и договорни последици. 

Изискванията към подизпълнителите се прилагат съобразно вида и дела на тяхното 

участие. 

 

5. Условия за отстраняване: 

Не се допуска до участие в процедурата участник, който не отговаря на законовите 

изисквания или на някое от условията на Възложителя в тази документация.  

Участник, за който е налице едно от следните обстоятелства, се отстранява от участие 

в процедурата: 

5.1. Представената оферта не отговаря на предварително поставените условия в тази 

документация. 

5.2. Не е представил  документ за внесена гаранция за участие. 

5.3. Гаранцията за участие е представена под формата на банкова гаранция със срок 

на валидност по-кратък от срока на валидност на офертата. 

5.4. Обявен е в несъстоятелност или съответната процедура, съгласно 

законодателството в държавата, в която е установено чуждестранното юридическо 

лице. 
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5.5. Намира се в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура, 

съгласно националните закони и подзаконови актове. 

5.6. Участник – българско физическо лице, управител или член на управителен орган 

на участника – българско юридическо лице е осъден с влязла в сила присъда, освен 

ако е реабилитиран, за: 

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс; 

б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс; 

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс; 

д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс. 

5.7. Участник – чуждестранно физическо лице, управител или член на управителен 

орган на участника – чуждестранно юридическо лице, е осъдено с влязла в сила 

присъда, за някое от деянията по т. 5.6, освен ако е реабилитирано, съгласно 

законодателството в държавата, в което е установено лицето. 

5.8. Намира се в открито производство за обявяване в несъстоятелност или е сключил 

извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския 

закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна 

процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато 

неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил 

дейността си. 

5.9. Лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно 

законодателството на държавата, в която е извършено нарушението. 

5.10. Има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, 

ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт 

на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на 

задълженията или парични задължени, свързани с плащането на вноски за 

социалното осигуряване или на данъци съгласно правната норма на държавата, в 

която участникът е установен. 

5.11. Има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно 

пребиваващи чужденци през последните до 5 (пет) години. 
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5.12. Участник, при който лицата по чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки 

са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с Възложителя или със 

служители на ръководна длъжност в неговата организация. 

5.13. Участник, който е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

5.14. Участник, който е подал самостоятелна оферта и в същото време е посочен като 

подизпълнител в офертата на друг участник и е представил декларация за съгласие 

да участва като подизпълнител. 

Когато участниците са юридически лица, както и по отношение на подизпълнителите 

– юридически лица, изискванията по т. 5.6., 5.7. и 5.9. се отнасят както следва: 

• при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от 

Търговския закон (ТЗ); 

• при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от ТЗ, без ограничено 

отговорните съдружници; 

• при дружества с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал. 2 от ТЗ, а 

при едноличните дружества с ограничена отговорност – за лицата по чл. 147, ал. 1 от 

ТЗ; 

• при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от ТЗ, а при 

липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 1 от ТЗ; 

• при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал. 4 от ТЗ; 

• във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, 

които представляват участника. 

• в горните случаи – и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно 

лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в 

чиято представителна власт е включена територията на Република България. 

5.15. Представената оферта не отговаря на изискванията на чл. 14, ал. 2 от НВМОП. 

5.16. Предлаганата с офертата цена не е представена в отделен плик с надпис 

„Предлагана цена”, поставен в плика с офертата, или пликът с надпис „Предлагана 

цена” е незапечатан, прозрачен, скъсан или с нарушена цялост. 
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5.17. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 

поръчката и по отношение на подизпълнителите не са изпълнени изискванията по т. 

5.4.-5.13. 

5.18. Когато участникът не отговаря на задължителните изисквания за опит, или 

ръководителят или един или повече експерти от екипа на участника не притежават 

необходимото образование и опит, посочени в точка 6 „Изисквания към участниците”, 

от настоящия раздел II „Условия за участие и условия за отстраняване. Изисквания 

към участниците”. 

При подаване на офертата липсата на обстоятелствата по т. 5.4.-5.13. се 

удостоверява с декларации (Приложение № 4, 5 и 6) 

При подписването на договора за обществена поръчка участникът, определен за 

изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за 

удостоверяване на липсата на обстоятелствата по т. 5.4.-5.11., с изключение на тези 

документи, съдържащи информация, която е вписана в търговския регистър. 

Когато участник е чуждестранно лице и в съответната държава, в която лицето е 

установено, не се издават документи, еквивалентни на тези, които се издават на 

български физически или юридически лица за удостоверяване липсата на 

обстоятелствата по т. 5.4.-5.11. или когато те не включват всички случаи по т. 5.4.-

5.11., участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно 

значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената 

декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът 

представя официално заявление, направено пред съдебен или административен 

орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в 

която той е установен.  

 

6. Изисквания към участниците 

6.1. В обявения конкурс може да участва всеки участник, който отговаря на 

предварително обявените условия. 

6.2. Участникът следва да има опит в участие в и/или координация на изпълнението 

на дейности сходни с предмета на  настоящата поръчка.  Участникът следва да е 

изпълнил и/или участвал в изпълнението на най-малко два договора с предмет, 

сходен с предмета на поръчката. Под сходен предмет се разбира: договори, които са 
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свързани с разработване на комуникационни стратегии и планове на публични 

програми и/или политики и/или програми, рекламни кампании, включващи дейности 

по презентация и визуализация. 

 

6.3. Ефективното изпълнение на поръчката изисква участникът да разполага с 

квалифициран екип от експерти, с образование и опит в областта на връзки с 

обществеността/маркетинг/реклама/социология/икономика 

Всички експерти трябва да имат висше образование и съответния опит за позицията, 

за която са предложени. 

 

6.4. Изпълнителят следва да определи Ръководител на екипа от предложените 

експерти, който ще бъде отговорен за цялостното изпълнение на възложените задачи 

и е в качеството на лице за контакт с Възложителя. Ръководителят на екипа 

организира, координира и управлява работата на екипа и отговаря за интегриране на 

работата, необходима за изпълнението на обекта на поръчката.  

 

6.5. Ръководителят на екипа следва да притежава образование и опит, както следва: 

6.5.1. образование – висше образование с минимална образователно-

квалификационна степен „магистър”, в една от следните области: връзки с 

обществеността/маркетинг/социология/икономика; 

6.5.2. минимум 5 години професионален опит в сферата на връзките с обществеността 

и/или рекламата. 

 

6.6. Екипът следва да включва експерти с образование и опит във всяка от областите: 

връзки с 

обществеността/маркетинг/реклама/социология/икономика/финанси/индустриален 

мениджмънт. 

 

6.7. Екипът се състои минимум от експерти в областите по т. 6.6. както следва: 

6.7.1. минимум двама експерти в областта на връзките с обществеността и/или 

рекламата, притежаващи:  
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а) образование – висше образование с минимална образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” в областта на  връзки с 

обществеността/маркетинг/социология/икономика и 

б) опит - най-малко 3 години професионален опит в областта на връзките с 

обществеността и/или рекламата 

6.7.2. експерт в областта на социологическите проучвания, притежаващ: 

а) образование – висше образование с минимална образователно-квалификационна 

степен „бакалавър”, в област връзки с 

обществеността/маркетинг/социология/икономика, и 

б) опит - най-малко 3 години професионален опит в областта на социологическите 

проучвания; 

6.7.3. експерт в областта на маркетинга, притежаващ: 

а) образование – висше образование с минимална образователно-квалификационна 

степен „бакалавър”, в област връзки с 

обществеността/маркетинг/социология/икономика,  и 

б) опит - най-малко 3 години професионален опит в областта на маркетинга. 

6.7.4.  експерт в областта на икономиката, притежаващ: 

а) образование -  диплома за висше образование, с минимална образователна степен 

„бакалавър“ в областта на  икономиката и/или финансите и/или индустриалния 

мениджмънт, и 

б) опит - най-малко 3 години професионален опит в областта на икономиката и/или 

финансите и/или индустриалния мениджмънт. 

6.8. Допуска се ръководителят и експерт от екипа да изпълнява едновременно задачи 

в две от областите, като в този случай по отношение на него трябва бъде доказано, че 

изпълнява изискванията за образование и опит в съответните области. 

6.9. В случай че предложен от Изпълнителя експерт в някоя от областите се налага да 

бъде заменен след подписване на договора поради обективна невъзможност да 

изпълнява задачите по настоящата поръчка - болест, смърт или прекратяване на 

правоотношението на експерта, то Изпълнителят трябва да го замени с експерт, 

притежаващ образование и опит, равностоен на заменения експерт. Когато се налага 

да бъде заменен експерт, който съгласно офертата ще изпълнява задачи в две от 

областите, Изпълнителят може да го замени с един експерт, притежаващ образование 
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и опит, равностоен на заменения експерт (в две области), или с двама експерти, 

отговарящи на изискванията за образование и опит поотделно за всяка от двете 

области, т. е. по един експерт за всяка област. Новият/ите експерт/и следва да 

бъде/бъдат одобрен/и от Възложителя, преди да започне/започнат работа по 

договора.  

 

6.10. Когато в екипа участва лице, което има придобито висше образование в 

чуждестранно висше училище, по отношение на него следва да бъде доказано, че има 

признато висше образование при условията и по реда на Закона за висшето 

образование и Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито 

висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши 

училища, приета с ПМС № 168 от 14.08.2000 г. (обн., ДВ, бр. 69 от 22.08.2000 г., 

посл. изм. и доп. бр. 59 от 31.07.2010 г.). 

6.11. По отношение на изискванията в настоящата т. 6 участникът следва да има 

предвид и следното: 

6.11.1. За „образование” Възложителят приема висше образование и следдипломна 

квалификация в посочените области. 

6.11.2. Професионалният опит на експертите от екипа се доказва с: копие от трудова 

книжка, копие от служебна книжка, копие от граждански договори, копие от 

осигурителна книжка и т.н. 

 

III. ПОДГОТОВКА ЗА УЧАСТИЕ 

 

1. Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в 

тази документация.  

2. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички 

изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на НВМОП и ЗОП. 

3. За разглеждане, оценяване и класиране ще бъдат приети само оферти, които 

отговарят на законовите изисквания и изискванията, предвидени в настоящата 

документация. 

4. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи 

единствено от участниците. 
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5. Всички разходи за подготовка на офертите и участие в процедурата са за сметка на 

участниците.  

Съгласно чл. 24, ал. 5 от НВМОП, в случай на прекратяване на процедурата за 

възлагане на малка обществена поръчка по ал. 1, т. 3, 5 и 6 или ал. 2 Възложителят 

ще възстанови на участниците направените от тях разходи за участие в процедурата в 

14-дневен срок от решението по ал. 1 или ал. 2. 

 

 

IV. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

1. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 

условията, обявени от Възложителя и да спазва изискванията на НВМОП и ЗОП. 

2. Участниците трябва да представят офертите си на български език, без корекции и 

поправки.  

3. Документи, за които в настоящата документация не се изисква да бъдат 

представени в оригинал или нотариално заверено копие, следва да се представят под 

формата на копие, заверено на всяка страница от участника с „Вярно с оригинала” и 

подпис на лицето, представляващо участника. 

4. Всички документи в офертите на участниците, които не са на български език, се 

представят и в превод, а документът за регистрация и копие от документа за 

самоличност се представят - в официален превод. 

5. В превода следва да е посочен документът, който е преведен, както и да съдържа 

име и подпис на лицето, извършило превода. 

6. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят 

на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в 

процедурата. 

7. Не се допуска участието в картел (по см. на § 1, т.5 от ДР на Закона за защита на 

конкуренцията) и тръжни манипулации по смисъла на Насоките за противодействие 

срещу тръжните манипулации в процедурите за възлагане на обществени поръчки и 

приложения към тях Списък на обстоятелства, наличието на които обуславя съмнение 

за тръжни манипулации, приети с Решение на Комисията за защита на конкуренцията 

№ 570/20.05.2010 г. публикувани на интернет страницата на КЗК: 
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http://www.cpc.bg 

При  участието в тръжни манипулации, лицата следва да имат предвид, че 

неблагоприятните последици, които могат да настъпят по отношение на тях са 

отстраняване от процедурата в предписаните от закона случаи, налагане на глоби и 

имуществени санкции от КЗК в размер до 10 % от оборотите за предходната 

финансова година, предявяване от страна на възложителя на иск за обезщетение на 

вреди, причинени в резултат на извършеното нарушение на правото на 

конкуренцията, реализиране на наказателна отговорност за подаване на декларации 

с невярно съдържание. С повишена бдителност възложителят ще подхожда при 

участие в процедурата на предприятия, които вече са били санкционирани от орган за 

защита на конкуренцията (в страната или друга държава членка на ЕС) за участие в 

тръжни манипулации на обществени поръчки. 

8. За разглеждане, оценяване и класиране ще бъдат приети само оферти, които 

отговарят на законовите изисквания и изискванията, предвидени в настоящата 

документация. 

9. Офертите трябва да бъдат адресирани до Министерството на икономиката, 

енергетиката и туризма, гр. София, ул. „Славянска” № 8  и представени от участника 

лично или от упълномощено от него лице в деловодството на министерството на ул. 

„Славянска” № 8 или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Ако 

участникът изпрати офертата си по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, 

разходите за изпращането, както и рискът от забава или загубване на офертата са за 

сметка на участника. 

Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти, в случай че се използва 

друг начин за представяне.  

Офертите могат да се подават всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч. в срок до 14 

декември 2011 г. (включително). 

10. Всяка оферта трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Оферта за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с 

предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА КОМУНИКАЦИОННИЯ ПЛАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007 – 2013”, 
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който трябва да съдържа три отделни, запечатани, непрозрачни и надписани плика, 

както следва: 

Плик № 1 с надпис “Документи за подбор”; 

Плик № 2 с надпис “Предложение за изпълнение на поръчката” и 

Плик № 3 с надпис “Предлагана цена”. 

Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива 

лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише от 

лицето, което е упълномощено да го представлява.  

11. Оферта, представена след изтичане на крайния срок или в незапечатан, 

прозрачен или скъсан плик, или плик с нарушена по друг начин цялост, не се приема 

от Възложителя и се връща на участника. 

12. Върху големия плик трябва да бъде отбелязана следната информация: 

• адрес: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, гр. София, ул. 

„Славянска” № 8; 

• имена/наименование/фирма, адрес, телефон, факс и електронен адрес на 

участника; 

• означение: „Оферта за участие в открит конкурс за възлагане на малка 

обществена поръчка с предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННА 

СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННИЯ ПЛАН НА ОПЕРАТИВНА 

ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА 

ИКОНОМИКА” 2007 – 2013”; 

• предписание: „Да не се отваря преди разглеждане от страна на комисията за 

оценка”. 

13. Върху плик № 1 се отбелязва следното: 

 12.1. имена/наименование/фирма на участника; 

 12.2. означение: „Документи за подбор”  

14. Върху плик № 2 се отбелязва следното: 

 13.1. имена/наименование/фирма на участника; 

 13.2. означение: „Предложение за изпълнение на поръчката”. 

15. Върху плик № 3 се отбелязва следното: 

15.1. имена/наименование/фирма на участника; 

15.2. „Предлагана цена”. 
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16. При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ 

номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ 

регистър, за което на приносителя се издава документ. Получените оферти се 

съхраняват в деловодството на Възложителя до деня и часа, определени за отваряне 

на офертите. 

17. До изтичане на срока за получаване на оферти всеки участник може да промени, 

допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-

нататъшното участие на лицето в процедурата. Допълнението и промяната на 

офертата трябва да отговаря на изискванията и условията за представяне на 

първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст 

„Допълнение/Промяна на оферта с входящ номер……………….. за участие в открит 

конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ НА 

КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННИЯ 

ПЛАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007 – 2013”. 

Възложителят може да удължи срока за получаване на оферти съгласно чл. 36, ал. 3 

от НВМОП. В този случай гаранциите за участие в процедурата също трябва да се 

удължат със съответния срок. 

18. След изтичане на срока за получаване на оферти участникът може да представя 

допълнително документи към офертата си, само ако те са посочени в подготвения от 

комисията за провеждане на открития конкурс протокол с констатации относно 

наличието и редовността на представените в плик № 1 документи. Документите се 

представят в срока, определен от комисията в протокола, който не може да бъде по-

дълъг от 5 дни, считано от датата на получаването на протокола. 

 

Офертите на участниците трябва да са със срок на валидност – 120 календарни дни, 

считано от крайния срок за представянето им. 

 

V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

 

1. Съгласно изискванията на НВМОП и обявените от Възложителя условия, офертите 

на участниците задължително трябва да съдържат: 
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В големия плик се поставя плик № 1, плик № 2 и плик № 3, съдържащи документите, 

описани в т. 2-4 по-долу. 

 

2. Плик № 1 с наименование „Документи за подбор”, съдържа: 

 

2.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 

2.2. Оферта, попълнена по образец съгласно Приложение № 1, подписана 

задължително от представляващия участника и подпечатана. Когато представителната 

власт се упражнява съвместно от две или повече лица, офертата се подписва от всяко 

от тях. 

2.3. Документи за регистрация на участника: 

а) заверено копие на удостоверение за актуално състояние или декларация за 

регистрация по Закона за търговския регистър с посочен единен идентификационен 

код (ЕИК), по образец съгласно Приложение № 3, в случай че участникът е 

регистриран или прерeгистриран по реда на Закона за търговския регистър. 

Декларацията по Приложение № 3, следва да е подписана задължително от 

представляващия участника и подпечатана. Когато представителната власт се 

упражнява съвместно от две или повече лица, декларацията се подписва от всяко от 

тях.  

Удостоверението за актуално състояние, трябва да е издадено не по-рано от 3 месеца 

от крайния срок за подаване на оферти за участие, ако лицата нямат единен 

идентификационен код (ЕИК). 

б) копие от документ за самоличност – за физически лица, а за чуждестранни 

физически лица – и официален превод на документа за самоличност. 

в) удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния съд по регистрация 

– за юридически лица с нестопанска цел. 

Чуждестранните лица представят в официален превод на български език съответен 

документ, еквивалентен на посочените в б. “а” и “в”, издаден от съдебен или 

административен орган в държавата, в която са установени. „Официален превод” е 

превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на 

външните работи за извършване на официални преводи. 
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В случай че съответното национално законодателство на участника не предвижда 

еквивалентен документ, участникът представя декларация за липсата на 

еквивалентен документ. 

За допускане до участие в процедурата на участниците, установени в друга държава-

членка на Европейския съюз, Възложителят няма право да изисква набавянето на 

сертификат или документ за регистрация от административен орган, ако те представят 

еквивалентен документ, издаден от държавата, в която са установени. 

Представените документи следва ясно да посочват лицата, представляващи 

участника/лицето, участващо в обединението/подизпълнителя. 

2.4. Декларация/и за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 и ал. 4 от ЗОП 

(Приложения № 4 и 5) – подписани от декларатора, в оригинал. 

2.5. Декларация/и за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, (Приложение 

№ 5) – подписани от декларатора, в оригинал.  

2.6. Оригинален документ за внесена гаранция за участие в процедурата по сметката 

на Възложителя или оригинал на банкова гаранция. 

2.7. Документ за упълномощаване – при наличие на представителство при подаване 

на офертата за участие в тази поръчка – оригинал или заверено копие. 

2.8. Декларация за съгласие за участие от всеки подизпълнител (Приложение № 7), в 

която се посочва вида на работите, които ще извършват и дела на участието им, ако 

се предвижда да има подизпълнители. Декларацията по Приложение № 7 следва да е 

подписана задължително от представляващия подизпълнителя и подпечатана. Когато 

представителната власт се упражнява съвместно от две или повече лица, 

декларацията се подписва от всяко от тях.  

2.9. Доказателства относно икономическото и финансовото състояние на участника 

съгласно чл. 50, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП, които включват: 

Заверени от участника копия от счетоводен баланс и Отчет за приходите и разходите 

на участника за 2008 г., 2009 г. и 2010 г. или еквивалентен документ – за участници, 

които не са регистрирани съгласно българското законодателство, в зависимост от 

датата на създаване на участника. Представените от участници, които не са 

регистрирани съгласно българското законодателство, еквивалентни документи, които 

не са на български език, се представят и в превод на български език съгласно Раздел 

ІV., т. 4 и т. 5 от настоящата документация.  
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Минимални изисквания: Участникът следва да има документиран общ оборот от 

дейността в размер не по-малък от 45 000 лв. (четиридесет и пет хиляди лева) общо 

за последните три приключени финансови години (2008 г., 2009 г. и 2010 г.). 

 

Ако участникът е обединение, документите се представят за всяко лице, включено в 

обединението, а минималните изисквания се прилагат общо за всички лица, включени 

в обединението. 

2.10. Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника за 

изпълнение на поръчката по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП, които задължително включват: 

Списък с изпълнените основни договори за дейности, сходни с предмета на 

настоящата поръчка, от 1 юли 2008 г. до 30 юни 2011 г., включително предмет на 

договора, стойностите, период на изпълнение и получателите (Приложение № 8), 

придружен от препоръки за добро изпълнение. 

Договори в процес на изпълнение няма да бъдат разглеждани. 

Изискването е в зависимост от датата на създаване на участника. 

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, Приложение № 8 може 

да бъде представено от един или повече от участниците в обединението. 

Минимални изисквания: Участникът следва да има опит в участие в и/или 

координация на изпълнението на дейности, сходни с предмета на малката обществена 

поръчка. Участникът следва да е изпълнил и/или участвал в изпълнението на най-

малко два договора с предмет, сходен с предмета на поръчката.  

Под „сходна дейност” Възложителят има предвид дейност по осъществяване на 

услуги, свързани с разработване на комуникационни стратегии и планове на публични 

програми и/или политики и/или програми, рекламни кампании, включващи дейности 

по презентация и визуализация. 

За установяване изпълнението на минималните изисквания участникът следва да 

представи – най-малко 2 (два) броя препоръки за добро изпълнение. 

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, минималните 

изисквания се отнасят за обединението като цяло. 

2.11. Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника за 

изпълнение на поръчката по чл. 51, ал. 1, т. 4 и т. 7 от ЗОП, а именно списък на 

екипа, който ще участва в изпълнението на обществената поръчка, в който се 
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включват ръководителят и експертите от екипа. За всеки от тях се посочват, съгласно 

изискванията по Раздел ІІ, т. 6 от настоящата документация, притежавано 

образование и опит.  

Списъкът се изготвя съгласно Приложение № 9, като се подписва и подпечатва от 

участника. 

Към списъка се прилагат: 

- от Ръководителя на екипа: декларация съгласно Приложение № 10 и автобиография 

съгласно Приложение № 12, с приложени към автобиографията заверено/и копие/я на 

документ/и за образование - диплома, сертификат или друг еквивалентен документ, и 

заверени копия на документи за изискуемия опит - трудова или служебна книжка, 

трудов или граждански договор, препоръки от трето лице; 

- от всеки от експертите в екипа: декларация съгласно Приложение № 11 и 

автобиография съгласно Приложение № 12, с приложени към автобиографията 

заверено/и копие/я на документ/и за образование - диплома, сертификат или друг 

еквивалентен документ, и заверени копия на документи за изискуемия опит - трудова 

или служебна книжка, трудов или граждански договор, препоръки от трето лице. 

Минимални изисквания: Участникът трябва да разполага през целия период на 

изпълнение на обществената поръчка с екип за изпълнението й с необходимото 

образование и опит за качествено изпълнение на поръчката. Екипът се състои от 

ръководител и минимум от експерти, съгласно посоченото в Раздел ІІ, т. 6.3-6.7 от 

настоящата документация.  

За „образование” съгласно изискванията в настоящия раздел Възложителят приема 

висше образование и следдипломна квалификация в посочените области.  

Образованието се удостоверява със заверено копие на документ за образование - 

диплома, сертификат или друг еквивалентен документ. 

Когато в екипа участва лице, което има придобито висше образование в чуждестранно 

висше училище, за него следва да бъде представен документ за признато висше 

образование при условията и по реда на Закона за висшето образование и Наредба за 

държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени 

периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с ПМС № 168 от 

14.08.2000 г. (обн., ДВ, бр. 69 от 22.08.2000 г., посл. изм. и доп. бр. 59 от 31.07.2010 

г.). 
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Опитът се удостоверява с декларираните в автобиографията, съгласно Приложение № 

12, обстоятелства, както и със заверени копия на документи за опит, например: 

трудова или служебна книжка, трудов или граждански договор, копие от осигурителна 

книжка или друг еквивалентен документ. 

Между декларираните в автобиографията обстоятелства и данните от заверените 

копия на документи следва да има съответствие. При несъответствие Възложителят 

приема за достоверни данните от заверените копия на документи.  

Когато за доказване на опит се представя трудова или служебна книжка и от тях не се 

установяват по безспорен начин задълженията, които експертът е изпълнявал по 

време на работата си по трудовото, съответно служебното правоотношение, за 

доказването им е необходимо да бъде представен допълнителен документ, от който 

това да е видно: длъжностна характеристика, удостоверение или подобен документ от 

работодателя, съответно органът по назначаване, друг документ от който да се 

установяват функциите на структурното звено, в което експертът е работил. 

Когато за доказване на опит се представя трудов договор и в него не е предвиден 

срок или е предвиден срок, но не е ясно, че експертът е полагал труд през 

предвидения период, за доказването на продължителността на работа по този трудов 

договор е необходимо да бъде представен допълнителен документ, от който това да е 

видно: трудова книжка, осигурителна книжка, документ от НОИ, удостоверение или 

подобен документ от работодателя, от който да е видна продължителността на 

действие на трудовия договор. 

Когато за доказване на опит се представя граждански договор (договор за поръчка, 

договор за услуга или подобен) и в него не е предвиден срок или е предвиден срок, 

но не е ясно, че експертът е извършвал дейност през предвидения период, за 

доказването на срока на действие по този договор е необходимо да бъде представен 

допълнителен документ, от който това да е видно: осигурителна книжка, документ от 

НОИ, удостоверение или подобен документ от възложителя по договора, от който да е 

видна продължителността на действието му. 

Посоченото за доказване на опита с трудов или граждански договор се отнася и за 

представен анекс (допълнително споразумение или подобни) към трудов или 

граждански договор, като такъв анекс (допълнително споразумение или подобни) се 



         
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ                     ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
  Европейски фонд                         „Развитие на конкурентоспособността 

                 за регионално развитие                         на българската икономика” 2007-2013  
             Инвестираме във Вашето бъдеще    www.opcompetitiveness.bg 
   

Проект BG161PO003-5.0.01-0004 „Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 по 
Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на 
Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България. 

Настоящият документ е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално 
развитие. Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ носи цялата отговорност за 
съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства той не може да се приеме като 
официална позиция на Европейския съюз или Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. 

 

33 

допуска като доказателство за опит само когато има минимално изискуемото 

съдържание на трудов, съответно на граждански договор. 

Декларациите съгласно Приложение № 10 и Приложение № 11, както и 

автобиографиите съгласно Приложение № 12 се подписват от ръководителя, 

съответно от експерта в екипа и се представят в оригинал. 

2.12. Споразумение за обединение, включително и за представителството на 

обединението в процедурата от един от участниците (представляващ обединението), 

ако в процедурата участва обединение, което не е юридическо лице (оригинал или 

нотариално заверено копие). 

2.13. Декларация за избягване конфликт на интереси по образец (Приложение № 16). 

Обстоятелства, посочени в нея се декларират в изпълнение на Общите насоки за 

избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от регламент 1605/2002 и за 

спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление на 

оперативните програми, съфинансирани от структурните и кохезионния фондове на 

ЕС. 

2.14. В изпълнение на Насоките за противодействие срещу тръжните манипулации в 

процедурите за възлагане на обществени поръчки, приети с Решение № 

570/20.05.2010 г. на Комисията за защита на конкуренцията, участникът следва да 

представи Декларация за автономност на своята оферта (Приложение № 17). С 

декларацията участниците следва да разкрият всички съществени факти относно 

комуникациите, които са провеждали с конкуренти във връзка с участието в 

процедурата, както и да заявяват, че са осведомени, че съгласуваното определяне на 

офертите, представлява форма на тръжна манипулация, която е забранена от правото 

на конкуренцията. 

 

2.15. Допълнителни изисквания към документите за подбор: 

2.15.1. Документите, поставени в плик № 1, трябва да бъдат подредени съгласно 

списъка по т. 2.1. 

2.15.2. За по-бързата и своевременна работа на комисията за разглеждане, оценяване 

и класиране на офертите участникът следва да номерира всеки лист, съдържащ се в 
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офертата, на принципа на последващата номерация без прекъсване, като номера на 

страницата съответства на съдържанието и е подреден, съгласно списъка по т. 2.1.  

2.15.3. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 

документите по т. 2.3 и 2.4 се представят от всяко физическо или юридическо лице, 

включено в обединението, както и документите, изрично посочени на други места в 

тази документация.  

2.15.4. При наличие на подизпълнители, същите представят документите по т. 2.3, 

2.4, 2.8, 2.9, 2.10 и 2.11, 2.13 и 2.14, а изискванията към тях се прилагат съобразно 

вида и дела на тяхното участие.  

2.15.5. Когато участникът в конкурса е чуждестранно физическо или юридическо лице 

или техни обединения, офертата се подава на български език, документите, които са 

на чужд език, се представят и в превод, като документите по т. 2.3 се представят в 

официален превод. 

 

3. Плик № 2 с наименование „Предложение за изпълнение на поръчката” съдържа: 

 

3.1. Предложение на участника за изпълнение на дейностите по предмета на 

поръчката. 

Предложението трябва да съдържа информация по всички точки, заложени в 

показателите за оценка, с изключение на предложената цена, която ще бъде посочена 

в ценовото предложение. 

 

3.2. Проект на договор за възлагане на обществената поръчка в два екземпляра, 

подписан и подпечатан от участника без нанесена цена и без допълнения или 

изменения на клаузите (Приложение № 13). 

 

4. Плик № 3 с наименование „Предлагана цена”, съдържа: 

 

Ценовата оферта, попълнена по образец (Приложение № 2), поставена в отделен 

запечатан, непрозрачен плик. 
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Забележка: Извън Плик № 3 с надпис “Предлагана цена” не трябва да е посочена 

никаква информация относно цената. Участници, които по какъвто и да е начин са 

включили някъде в офертата си извън плика “Предлагана цена” информация, 

свързана с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в 

процедурата.      

 

Всеки участник попълва приложения образец (Приложение № 2) на Ценовото 

предложение, като предложената цена включва всички необходими разходи за 

изпълнение на поръчката. Ще се счита, че посочената цена включва разходите за 

всички съпътстващи (спомагателни, доокомплектоващи и др.) материали и дейности, 

необходими за да бъдат изпълнени изискванията на Възложителя за качествено 

изпълнение на възлаганата поръчка. 

Ценовото предложение следва да е подписано задължително от представляващия 

участника и подпечатано. Когато представителната власт се упражнява съвместно от 

две или повече лица, ценовото предложение се подписва от всяко от тях. 

 

VI. РАЗЯСНЕНИЯ И СРЕДСТВА ЗА КОМУНИКАЦИЯ 

 

1. Разяснения 

До 7  декември 2011 г. включително, всеки участник може да поиска писмено от 

Възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителят е длъжен да 

отговори в 4-дневен срок от постъпване на искането. Възложителят оповестява 

разясненията на посочените в настоящата документация интернет адреси. 

2. Средства за комуникация 

2.1. Всички комуникации между Възложителя и участниците, свързани с настоящата 

процедура, са на български език и в писмен вид. Обменът на информация между 

Възложителя и участника може да се извършва по един от следните начини: лично, по 

пощата с обратна разписка или по факс. За получено ще се счита уведомление, което 

е получено лично, на посочения от участника адрес за кореспонденция или номер на 

факс.  
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2.2. Информацията, получена по факс, се съхранява от Възложителя заедно с 

документацията за провеждане на процедурата. 

2.3. Решенията и други уведомления, изпратени по факс от Възложителя, се приемат 

за редовно връчени, ако са изпратени на посочения от адресата номер на факс и е 

получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането. 

Когато адресатът е сменил своя адрес/факс и не е информирал своевременно за това 

ответната страна или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се 

счита това уведомление, което е достигнало до адреса/факса, известен на изпращача. 

 

VII. ГАРАНЦИИ 

 

1. Гаранция за участие 

1.1. Участниците трябва да представят гаранция за участие в размер на 500 лв. 

(петстотин лева). 

1.2. Гаранцията се представя в една от следните форми: 

• безусловна и неотменяема банкова гаранция, съдържаща условията, посочени 

в образец - Приложение № 14 – в оригинал, със срок на валидност 120 дни след 

крайния срок за получаване на офертите или 

• парична сума в български лева, внесени по сметката на Министерството на 

икономиката, енергетиката и туризма: БНБ - ЦУ IBAN: BG17 BNBG 9661 3300 1026 01, 

BIC: BNBGBGSD 

Участникът сам определя формата на гаранцията за участие. 

1.3. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция 

изрично се посочва конкурсът, за който се представя гаранцията. 

1.4. Задържането на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 29, 

ал. 1 от НВМОП, като гаранцията за участие в процедурата се задържа от 

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма в следните случаи: 

а) участникът оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на 

офертите; 

б) участникът обжалва решението на Възложителя за определяне на изпълнител – до 

решаване на спора; 
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в) участникът е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи 

договор за обществена поръчка в срока по чл. 31 от НВМОП. 

1.5. Възложителят освобождава гаранциите за участие на: 

а) отстранените участници в срок 3 работни дни след изтичането на срока за 

обжалване на решението на Възложителя за определяне на изпълнител; 

б) класираните на първо и второ място участници – след сключването на договор за 

обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 3 работни дни 

след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. 

При прекратяване на процедурата за възлагане на малка обществена поръчка 

гаранциите на всички участници се освобождават в срок 3 работни дни след изтичане 

срока за обжалване на решението за прекратяване. 

1.6. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през 

който средствата законно са престояли при него. 

1.7. Участници, които не са представили документ за гаранция или са представили 

гаранция, която не отговаря на изискванията, се отстраняват от участие в 

процедурата. 

 

2. Гаранция за изпълнение на договора. 

2.1. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 3% от стойността на поръчката.  

2.2. Гаранцията следва да бъде представена преди сключване на договора като 

безусловна и неотменяема банкова гаранция, съдържаща условията, посочени в 

образец Приложение № 15 - в оригинал или парична сума в български лева, внесена 

по сметка на МИЕТ: БНБ - ЦУ IBAN: BG17 BNBG 9661 3300 1026 01, BIC: BNBGBGSD  

2.3. При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата 

гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. 

2.4. Договорът за възлагане на малка обществена поръчка не се сключва с участник, 

определен за изпълнител, който при подписването на договора не представи документ 

за гаранция за изпълнение съгласно обявените условия. 

2.5. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за 

изпълнение се уреждат в договора за възлагане на малка обществена поръчка. 
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2.6. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава, без Възложителят да 

дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

 

 

VIII. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

1. Обект на поръчката е актуализиране и доразвиване на информационната и 

комуникационна стратегия от Комуникационния план на ОП “Конкурентоспособност” 

посредством изработване на подробна комуникационна стратегия за изпълнението му, 

подходяща за етапа, на който се намира неговото изпълнение. 

 

2. Технически спецификации  

 

Цел: актуализиране и доразвиване на информационната и комуникационна 

стратегия от Комуникационния план на ОП “Конкурентоспособност”  за целия 

оставащ период на изпълнение на плана, посредством изработване на 

подробна комуникационна стратегия за успешното му изпълнение и 

подходяща за етапа, на който се намира. 

 

Изработването на подходяща стратегия за комуникация относно принципите и 

механизмите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и относно цялостния 

ефект от Оперативна програма “Конкурентоспособност” трябва да създаде оптимална 

насоченост и ефективност при използването на информационните и комуникационни 

средства, които предстои да се изработят в рамките на изпълнението на проект 

BG161PO003-5.0.01-0004 „Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по 

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика” 2007-2013” за реализиране на дейностите, заложени в Комуникационния 

план.  

 

Изработването на такава стратегия следва да бъде базирано върху оценката и 

качествения анализ на текущото състояние на информираност и подготвеност на 

потенциалните бенефициенти и другите заинтересовани публики посредством 



         
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ                     ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
  Европейски фонд                         „Развитие на конкурентоспособността 

                 за регионално развитие                         на българската икономика” 2007-2013  
             Инвестираме във Вашето бъдеще    www.opcompetitiveness.bg 
   

Проект BG161PO003-5.0.01-0004 „Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 по 
Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на 
Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България. 

Настоящият документ е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално 
развитие. Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ носи цялата отговорност за 
съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства той не може да се приеме като 
официална позиция на Европейския съюз или Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. 

 

39 

предварително проведено социологическо проучване. Стратегията следва да има за 

цел осигуряване на по-добро планиране на бъдещите комуникационни дейности, за да 

се изпълнят първоначалните цели на Комуникационния план. На изпълнителя ще 

бъдат предоставени резултатите от социологическо проучване, изготвени в рамките 

на открита процедура по реда на Закона за обществени поръчки с предмет: 

„Социологически проучвания за изпълнение, мониторинг и оценка на 

Комуникационния план на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007 – 2013”. 

 

Разработената комуникационна стратегия следва да бъде фокусирана върху 

информационните канали и техники, ориентирани към съответните целеви групи, 

които са най-подходящи за предоставяне на информация и публичност и постигане 

целите и задачите на Комуникационния план на Оперативната програма, включително 

и медийните канали, които най-точно да доставят посланията до определената целева 

група.  

 

Изработването на комуникационната стратегия е основополагаща и базова дейност за 

задаване на адекватни и ефективни мерки за осигуряването на информация и 

публичност по оперативната програма. Стратегията следва да обхваща целия 

инструментариум по реализация на Комуникационния план – всички информационни 

и комуникационни средства.  

 

Комуникационната стратегия трябва да обхваща: 

1. Ситуационен анализ на средата; 

2. SWOT-анализ; 

3. Определяне на приоритети и анализ на комуникационните цели и методи за 

разрешаване на дефинирани проблеми; 

4. Анализ на трите основни целеви групи съгласно Комуникационния план и 

определяне на посланията към съответните целеви групи; 

5. Комуникационни канали, тактики за комуникиране и разпределението на 

дейностите във времето; 

6. Информационни и комуникационни методи и средства; 
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7. Дейности; 

8. План за действие. 

 

Стратегията трябва да представи ясна визия и очертае рамката за изпълнението на 

Комуникационния план на ОП „Конкурентоспособност“, както и да предложи начини 

за постигане на всички предвидени в него цели и очаквани резултати от съответните 

дейности, като осигури и постигането на ефикасност, ефективност, устойчивост и 

въздействие на изпълняваните комуникационни мерки в контекста на поставените 

цели. 

 

Комуникационната стратегия трябва да:  

- предложи начини за оптимално достигане до трите основни целеви групи съгласно 

Комуникационния план чрез използване на необходимите и подходящи информационни 

и комуникационни средства; 

- идентифицира рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху 

изпълнението на целите и задачите на Комуникационния план и мерки за тяхното 

управление и неутрализиране; 

- предложи начини за осъществяване на целите и задачите на Комуникационния 

план; 

- предложи начини за осъществяване на дългосрочните цели на Комуникационния 

план и постигане на очакваните резултати, както и на целите и приоритетите на 

Комуникационната стратегия на Националната стратегическа референтна рамка, 

осъществявани посредством изпълнението на Комуникационния план на ОП 

„Конкурентоспособност“. 

 

Комуникационната стратегия трябва да бъде предоставена на български и 

английски език. 

 

Участникът следва да изготви и представи в своята оферта цялостна 

концепция за актуализиране и доразвиване на информационната и 
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комуникационна стратегия от Комуникационния план на ОП 

“Конкурентоспособност”  за целия оставащ период на изпълнение на плана, 

посредством изработване на подробна комуникационна стратегия за 

успешното му изпълнение и подходяща за етапа, на който се намира. 

 

Участникът следва да предложи подробно разработена методология за 

изпълнение на Техническите спецификации. 

 

Участникът следва да предложи и план график, съдържащ подробно 

описание, логическа последователност, хронология и т.н. на предвидените за 

изпълнение дейности, свързани с изпълнение на задачата съгласно 

Техническите спецификации. 

 

Преди окончателното представяне на актуализираната и доразвита информационна и 

комуникационна стратегия, Изпълнителят следва да представи на Възложителя неин 

работен вариант с оглед обсъждане и коментиране, препоръки и указания, най-късно 

на 45-ия  ден от датата на влизане на договора в сила. 

 

Окончателната стратегия  подлежи на одобрение в срок от 15 дни от получаването й. 

При необходимост от корекции преди окончателното одобрение, стратегията следва 

да бъде ревизирана и внесена в срок, указан от Възложителя, но не повече от 10 

работни дни, за което не се дължи възнаграждение. Стратегията се счита за 

окончателно одобрена след подписване на двустранен приемо-предавателен 

протокол.  

 

2. Срокът за разработване на Комуникационната стратегия е 2 (два) месеца 

от влизане в сила на договора. 

 

3. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:  

 

3.1. Актуализирана и доразвита комуникационна стратегия и направени 

изводи и препоръки за подобряване качеството на комуникационните мерки 
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на ОП „Конкурентоспособност”, включително за постигане на целите и 

приоритетите на Комуникационната стратегия на Националната 

стратегическа референтна рамка, осъществявани посредством изпълнението 

на Комуникационния план на ОП „Конкурентоспособност”. 

 

3.2. Изработената комуникационна стратегия трябва да осигури също и 

начини за постигане на очаквания цялостен ефект върху целевите групи при 

реализирането на дейностите по проект „Осигуряване на публичност и 

прозрачност на дейностите по Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013”.  

 

Ефектът се изразява в следното: 

 

В резултат на изпълнението на мерките, заложени в проекта до 2013 г., 

преобладаващата част от българските граждани да бъдат информирани относно 

целите и приоритетите на ЕФРР и Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 и обхвата на помощта, 

която България получава. В частност потенциалните бенефициенти и лицата, към 

които е насочена подкрепата от ЕФРР да получават регулярна и изчерпателна 

информация относно конкретните възможности, които предоставя оперативната 

програма, условията и документите за кандидатстване и координати за връзка с 

отговорните лица и институции. В резултат на изпълнението на мерките от 

Комуникационния план се очаква активиране на целевите групи за участие в 

дейности, финансирани от Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 и постигане на 

индикаторите за обхванати лица, заложени в програмата. 

 

Очакваните ефекти от реализирането на проекта по целеви групи са 

следните: 

 

3.2.1. За основната целева група: 
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С мерките, предвидени по проекта, се очаква да се постигне висока степен на 

информираност на потенциалните бенефициенти на Оперативна програма „Развитие 

на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 за същността и 

целите й, както и навременно и подробно да бъдат осведомени за актуални търгове и 

процедури за конкурентен подбор на проекти по различните приоритетни оси на 

Оперативната програма. Очаква се качеството и количеството на подаваните проектни 

предложения да се увеличи и да се постигнат първи резултати от вече успешно 

реализирани проекти. 

 

 

3.2.2. За външните публики: 

След извършване на дейности, насочени към втората целева група на Оперативна 

програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-

2013, се очаква да се подобри нивото на сътрудничество и качеството на отразяване 

на обща информация и на постигнатия напредък по реализиране на Оперативната 

програма от страна на медиите. Желан резултат е голяма част от широката 

общественост да свързва Оперативната програма с успешно реализирани проекти и 

добри практики, подобряващи условията на работа и живот за гражданите на 

страната. 

 

3.2.3. За вътрешните публики: 

По време и след изпълнение на проекта, тази целева група да бъде добре 

информирана за стратегическото и оперативно развитие на Оперативна програма 

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, както и 

за постигнатия по нея напредък и степен на осъществяване на поставените цели. 

 

4. МАКСИМАЛНА СТОЙНОСТ 

 

Максимална прогнозна стойност на поръчката възлиза на 50 000 (петдесет хиляди) 

лева без ДДС. 
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5. СРОК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА 

 

Срокът за изпълнение на дейностите е 2 (два) месеца от датата на влизане в сила 

на договора. 

 

Договорът влиза в сила след предоставяне от страна на възложителя на 

резултатите от социологическо проучване, изготвени в рамките на открита 

процедура по реда на Закона за обществени поръчки с предмет: 

„Социологически проучвания за изпълнение, мониторинг и оценка на 

Комуникационния план на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013”. 

 

 

6. НОРМАТИВНА И РЕГУЛАТОРНА РАМКА 

 

Изпълнението на настоящата поръчка следва да се съобрази със следния минимум от 

нормативни документи:  

- Регламент на Съвета и Комисията № 1083/2006 относно основните положения 

за финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, 

Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, който отменя Регламент на 

Комисията № 1260/1999 и всички негови изменения; 

- Регламент (ЕО) № 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 

2006 година относно Европейския фонд за регионално развитие и за отмяна на 

Регламент (ЕО) № 1783/1999; 

- Регламент на Комисията № 1828/2006 относно правилата за прилагане на 

Регламент на Съвета и Комисията № 1083/2006 относно основните положения 

за финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, 

Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и Регламент № 1080/2006 на 

Европейския парламент и на Съвета за Европейския фонд за регионално 

развитие и всички негови изменения; 
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- Стратегически насоки на Общността за сближаване за периода 2007–2013 г. 

www.eufunds.bg; 

- Национална стратегическа референтна рамка на България 2007-2013 г.  

www.eufunds.bg; 

- Комуникационна стратегия на Националната стратегическа референтна рамка 

на Република България, одобрена на Второто заседание на Комитета за 

наблюдение на НСРР на 20 юни 2008 г. - www.eufunds.bg; 

- Консолидирана версия на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013" (на английски 

език) след изменението й съгласно РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 20.7.2011 г. и 

приложенията към нея, по-специално Приложение 5 „Информационен и 

комуникационен план“ - www.opcompetitiveness.bg; 

- Комуникационен план на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” за програмния период 

2007–2013 - www.opcompetitiveness.bg; 

- План Д – „По-широк и задълбочен дебат за Европа” - новият подход на 

Комуникационната стратегия на Европейската комисия и новите изисквания за 

прозрачност, отразени в Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1995/2006 г. на Съвета от 

13 декември 2006 г. за изменение на Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 

относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските 

общности.  

- Описание на системите за управление и контрол на Оперативна програма 

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 

(СУК) в съответствие с изискванията на чл.21 на Регламент (ЕО) № 1828/2006; 

- Наръчник по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика" 2007-2013; 

- Насоки за противодействие срещу тръжните манипулации в процедурите за 

възлагане на обществени поръчки, приети с Решение № 570/20.05.2010 г. на 

Комисията за защита на конкуренцията; 



         
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ                     ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
  Европейски фонд                         „Развитие на конкурентоспособността 

                 за регионално развитие                         на българската икономика” 2007-2013  
             Инвестираме във Вашето бъдеще    www.opcompetitiveness.bg 
   

Проект BG161PO003-5.0.01-0004 „Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 по 
Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на 
Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България. 

Настоящият документ е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално 
развитие. Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ носи цялата отговорност за 
съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства той не може да се приеме като 
официална позиция на Европейския съюз или Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. 

 

46 

- Общи насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от 

регламент 1605/2002 и за спазване принципа на безпристрастност и 

независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от 

Структурните и Кохезионния фондове на ЕС. 

 

 

Нормативни актове на Министерския съвет 

- Постановление № 121 на МС от 31.05.2007 г. за определяне на реда за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, 

съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския 

съюз (Загл. изм. - ДВ, бр. 44 от 11.06.2010 г.) (Обн. - ДВ, бр. 45 от 08.06.2007 

г., посл. изм. и доп. бр. 54 от 15.07.2011 г.); 

- ПМС № 6 от 19.01.2007 г. за създаване на Единен информационен портал за 

обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния 

фонд на ЕС в Република България (обн. ДВ. бр.10 от 30 януари 2007 г., посл. 

изм. и доп. бр. 54 от 15.07.2011 г.); 

-   ПМС № 55 от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от 

страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от 

Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната 

оперативна програма за трансгранично сътрудничество "Черно море 2007 - 

2013 г." и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство (Загл. изм. и доп. - ДВ, бр. 68 от 2009 г., в сила от 25.08.2009 г., 

изм., бр. 93 от 2010 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. и доп., бр. 93 от 

26.11.2010 г.) 

 

Допълнителни документи, с които изпълнителят следва да се запознае: 

European Transparency Initiative (ETI): 

http://ec.europa.eu/transparency/eti/index_en.htm 
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Документи и материали, публикувани на интернет страницата на Главна дирекция 

„Регионална политика” на Европейската комисия на следния интернет адрес:  

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/country/commu/index_en.cfm?nmenu=1 

 

7. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ, НА КОИТО 

ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ УЧАСТНИЦИТЕ 

Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 години не по-малко от 2 (два) 

договора с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка. 

 

Под сходен предмет се разбира: договори, които са свързани с разработване на 

комуникационни стратегии и планове на публични програми и/или политики и/или 

програми, рекламни кампании, включващи дейности по презентация и визуализация. 

 

Договорите трябва да са приключили към датата на подаване на офертата по 

настоящата поръчка. 

 

8. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕКИПА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА 

 

Всички дейности, включени в предмета на настоящата обществена поръчка, 

следва да се извършват при стриктно спазване на изискванията за 

информация и публичност на Регламент (ЕО) № 1828/2006 г. на Комисията от 

8 декември 2006 г. относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) 

№ 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския 

фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния 

фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета 

относно Европейския фонд за регионално развитие, както и на Регламент 

(ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за 

Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и 

Кохезионния фонд. 
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Изпълнителят трябва да осигури необходимия eкип със съответния опит на членовете 

му, за да гарантира качественото изпълнение на възложените му задължения в 

съответствие с Техническите спецификации и да бъде способен да извърши 

предвидените дейности с необходимото качество. Екипът трябва да включва най-

малко ръководител на проекта и петима ключови експерта, които трябва да отговарят 

на минималните изисквания, посочени по-долу. 

 

След сключване на договор за изпълнение с възложителя, участникът няма право да 

променя състава на предложения екип без изрично писмено одобрение от страна на 

възложителя. 

 

Членовете на екипа за изпълнение на поръчката трябва да отговарят на 

следните изисквания за квалификация и опит и имат следните функции:  

 

Ръководител на проекта: 

 

Ръководителят на проекта следва да бъде лице за контакт с възложителя. 

 

Основни функции: 

• Да управлява цялостното изпълнение на договора и да координира ключовите 

експерти при изпълнението на техните дейности; 

Ръководителят на проекта: 

- притежава диплома за висше образование, степен магистър, в една от следните 

области: връзки с обществеността/маркетинг/социология/икономика; 

- притежава минимум 5 години професионален опит в сферата на връзките с 

обществеността и/или рекламата. 

 

Ръководителят на проекта ще отговаря за организацията, контрола и цялостното 

управление на проекта, като гарантира неговото своевременно и ефективно 
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изпълнение в съответствие с Техническата спецификация и предложената техническа 

оферта.  

 

Ключови експерти: 

 

Отговарят за изпълнението на конкретните дейности, предмет на договора. 

 

Минимум двама ключови експерта, които: 

- притежават най-малко 3 години професионален опит в областта на връзките с 

обществеността и/или рекламата; 

- притежават диплома за висше образование, степен бакалавър в областта на  

връзки с обществеността/маркетинг/социология/икономика. 

 

Минимум един ключов експерт, който:  

- притежава най-малко 3 години професионален опит в областта на 

социологическите проучвания; 

- притежават диплома за висше образование, степен бакалавър в областта на  

връзки с обществеността/маркетинг/социология/икономика. 

 

 

Минимум един ключов експерт, който: 

- притежава най-малко 3 години професионален опит в областта на маркетинга; 

- притежават диплома за висше образование, степен бакалавър в областта на  

връзки с обществеността/маркетинг/социология/икономика. 

 

 

Минимум един ключов експерт, който:  

- притежава най-малко 3 години професионален опит в областта на икономиката 

и/или финансите и/или индустриалния мениджмънт; 
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- притежават диплома за висше образование, степен бакалавър в областта на  

икономиката и/или финансите и/или индустриалния мениджмънт. 

 

9. МЕРКИ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ 

 

При изпълнението на дейностите, предмет на обществената поръчка, 

изпълнителят се задължава да оповести, че договорът се изпълнява по Оперативна 

програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 

2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие, като предприетите за тази цел мерки за информиране и публичност трябва 

да са в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 9 от Регламент (ЕО) № 1828/2006 

на Комисията от 8 декември 2006 година и приложение I към чл.9 от Регламент (ЕО) 

№ 1828/2006 на Комисията.  

 

Във всички обяви, публикации, документи, както и при всички публични 

прояви, свързани с изпълнението на договора, изпълнителят е длъжен да спазва 

стриктно горепосочените изисквания, като за тази цел се използват: 

• емблемата на Европейския съюз (ЕС) в съответствие с графичните стандарти, 

установени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията, 

както и позоваване на Европейския съюз; 

• позоваване на съответния фонд - Европейски фонд за регионално развитие; 

• изявлението, избрано от УО на ОП „Конкурентоспособност“ – „Инвестираме във 

Вашето бъдеще“; 

• логото на Националната стратегическа референтна рамка 2007 – 2013 (НСРР); 

• логото и името на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика” 2007 – 2013; 

• изречението: „Проект BG161PO003-5.0.01-0004 „Осигуряване на публичност и 

прозрачност на дейностите по Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013” се осъществява 

с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 
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конкурентоспособността на българската икономика” 2007 - 2013, (Приоритетна 

ос 5 „Техническа помощ”), съфинансирана от Европейския фонд за регионално 

развитие.”  

• Интернет адрес на сайта на Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност“ 

- www.opcompetitiveness.bg;  

• Интернет адрес на Единния информационен портал за обща информация за 

управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Република 

България - http://www.eufunds.bg/ 

• за всички документи, разработени в изпълнение на дейностите, обект на 

обществената поръчка, се добавя текста: „Документът е създаден с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз, чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието 

на документа се носи от ………. (наименование на Изпълнителя)……. / УО на ОП 

„Конкурентоспособност“ в качеството си на бенефициент по проект BG161PO003-

5.0.01-0004  „Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по 

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика” 2007 – 2013” – приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз и Договарящия орган.“ 

 

 За информацията, разпространявана по електронен път (напр. уеб сайтове, 

електронни съобщения и т.н.) или за аудио-визуални материали, горепосочените 

изисквания се прилагат аналогично.  

 

Всички действия, които Изпълнителят смята да предприеме по отношение спазването 

на изискванията за публичност и информираност, следва да бъдат предварително 

съгласувани с дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” на МИЕТ – УО 

на Оперативната програма. 

 

В разходооправдателните документи, които ще бъдат издавани във връзка с 

обществената поръчка, следва да се посочват номерът и името на проекта, а именно: 
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проект № BG161PO003-5.0.01-0004 „Осигуряване на публичност и прозрачност на 

дейностите по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика” 2007-2013” по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”. 

 

 

IX. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА  

 

Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”. 

Съотношението между показател „Цена“ и показател „Техническа оферта“ е 40:60 %. 

 

№   Оценка 

Показател „Техническа оценка”  Максимум 14 

точки 

1.  Степен на познаване на Комуникационния 

план на ОП “Конкурентоспособност” и 

концепция на участника за актуализиране и 

доразвиване на информационната и 

комуникационна стратегия от плана 

Обща тежест: 

1-3 х 2 

 Минимално съответствие: Участникът 

демонстрира слабо познаване на целите, задачите и 

дейностите на Комуникационния план на ОП 

“Конкурентоспособност”.  

Съдържанието на цялостната концепция покрива 

минимума, разписан в Техническите спецификации. 

Участникът не е представил и обосновал в цялост 

основните дейности за изпълнението на задачата 

1 
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№   Оценка 

съгласно Техническите спецификации. 

Средно съответствие: Участникът демонстрира 

добро познаване на целите, задачите и дейностите 

на Комуникационния план на ОП 

“Конкурентоспособност”.  

Предложеното съдържание на концепцията 

съответства във висока степен на разписаното в 

Техническите спецификации.  

Участникът е описал в достатъчна степен основните 

дейности за изпълнението на задачата съгласно 

Техническите спецификации. 

2  

Пълно съответствие: Участникът демонстрира 

отлично познаване на целите, задачите и 

дейностите на Комуникационния план на ОП 

“Конкурентоспособност”.  

Предложено е съдържание на концепцията, 

надграждащо обосновано разписаното в 

Техническата спецификация, като допълнителните 

компоненти са добавени аргументирано.  

Участникът е описал подробно и мотивирано 

необходимите дейности за изпълнението на 

задачата съгласно Техническите спецификации. 

3 

2.  Идентифициране на рисковете и 

предпоставките, които могат да окажат 

влияние върху изпълнението на целите и 

задачите на Комуникационния план, 

адекватност на предложените мерки за тяхното 

1-3 х 2  
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№   Оценка 

управление и неутрализиране 

 Минимално съответствие: Рисковете и 

предпоставките, които могат да окажат влияние 

върху изпълнението на целите и задачите на 

Комуникационния план, както и мерките за тяхното 

управление са неясни и/или необосновани или са 

описани рискове и предпоставки без да са 

предложени мерки за тяхното управление. 

1 

 
Средно съответствие: Рисковете и предпоставките, 

които могат да окажат влияние върху изпълнението 

на целите и задачите на Комуникационния план, са 

задоволително описани, но не добре обосновани. 

Предложени са адекватни мерки за управлението на 

риска. 

2 

 Пълно съответствие: Рисковете и предпоставките, 

които могат да окажат влияние върху изпълнението 

на целите и задачите на Комуникационния план, са 

ясно идентифицирани и обосновани и 

класифицирани по определен признак. Предложени 

са реалистични и адекватни мерки за управление на 

риска. 

3 

3.  
Подходящо разпределение на дейностите във 
времето според план-графика 

1-2  

 Времевият обхват на дейностите не е планиран 

адекватно от гледна точка на подготовката и 

изпълнението на всички дейности. 

1 

 План-графикът е изпълним от гледна точка на 2 
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№   Оценка 

подготовката и изпълнението на всички дейности 

като времевият обхват на всяка дейност е 

реалистично планиран. 

 ОБЩО:  Максимум 14 

точки 

 

Оценката на техническите оферти се извършва от членовете на комисията за 

провеждане на обществената поръчка и се отразява в таблицата – лист за оценка, 

като всеки член на комисията попълва отделен оценъчен лист. Общата оценка на 

комисията за всеки критерий се получава като сбора от индивидуалните оценки се 

раздели на броя на членовете на комисията.  

 

Критерият за класиране на офертите е икономически най-изгодна оферта. Оценяват се 

офертите на всички участници, които отговарят на задължителните изисквания. 

 

Комисията оценява съответствието между предложението на участника и техническата 

спецификация, по всеки от критериите.  

Отделните показатели са с различна тежест. Всеки участник трябва да опише 

конкретната реализация в таблицата. Участникът може да предложи и подробни 

описания, извън посочената таблица. 

 

  

1. По отношение на показател Т (техническа оценка) - с коефициент на 

тежест - 60%; 

 

Комисията оценява техническата оферта на база степента на съответствие на 

предложения продукт и техническите спецификации, съгласно документацията, в 

точки от 1 до 3, както следва: 
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 Т= П1+П2+П3 

 

2. По отношение на показател F (предлагана цена) - с коефициент на 

тежест – 40%; 

 

Комисията оценява ценовите оферти като, максималният брой точки се присъжда на 

най-ниската предложена цена – 5 точки. Точките на останалите кандидати се 

определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула: 

 

 
n
C

C
F

min5×=   където, 

5– максималните точки на показателя 

min
C  - най-ниската предложена цена  

n
C  - цената на кандидата  

 

3. Обща оценка за всяко предложение „КО”  

  

Комплексната оценка (КО) представлява сбор от получените оценки на 

предложението по всеки един от показателите, отнесени към тежестта на всеки един 

от тях в комплексното оценяване и се изчислява по следната формула: 

 

КО = Тх60%+Fх40% 

 

Офертата, която получи най-висока оценка, ще се класира на първо място и 

кандидатът ще бъде избран за изпълнител на договора. 

 

XІ. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. СКЛЮЧВАНЕ НА 

ДОГОВОР. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 
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1. Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и 

участника, определен за изпълнител в срок от 5 работни дни след приключване 

работата на комисията. 

В решението Възложителят посочва и отстранените от участието в процедурата 

участници и оферти и мотивите за отстраняването им. 

Възложителят уведомява участниците за резултатите от разглеждането, 

оценяването и класирането на офертите им най-късно в 3-дневен срок от издаването 

на решението си за класирането на участниците и определянето на изпълнител на 

поръчката. 

По писмено искане от страна на участник, участващ в процедурата 

Възложителят е длъжен да осигури достъп до протокола за разглеждане, оценяване и 

класиране на офертите в 3-дневен срок от получаването на искането за достъп. 

Възложителят може да откаже достъп до някои данни, съдържащи се в протокола, 

когато предоставянето им противоречи на нормативен акт или предотвратява, 

ограничава или нарушава конкуренцията. 

При писмено искане от участник Възложителят е длъжен в 3-дневен срок от 

получаването на искането да предостави копие от протокола. 

2. Възложителят сключва писмен договор за малка обществена поръчка с 

участника, определен за изпълнител на поръчката в резултат на проведената 

процедура. 

3. Договорът се сключва при спазване изискванията на чл. 31 и чл. 32 от 

НВМОП. 

Офертата на участника ще бъде неразделна част от договора за обществена 

поръчка. 

4. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на малка обществената 

поръчка при наличие на някое от обстоятелствата по чл. 24, ал. 1 от НВМОП, а 

именно когато: 

- не е подадена нито една оферта или няма участник, който отговаря на 

изискванията на чл. 47 - 53а ЗОП, или не се е явил нито един участник за 

договаряне; 

- всички оферти не отговарят на предварително обявените от Възложителя 

условия; 
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- всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя 

условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури; 

- първият или вторият класиран участник откаже да сключи договор; 

- отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на 

съществена промяна в обстоятелствата, както и при невъзможност да се осигури 

финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е 

могъл да предвиди; 

- са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат 

да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена 

процедурата; 

- поради наличие на някое от основанията по чл. 32 от НВМОП не сключва 

договор за малка обществена поръчка. 

 

XІІ. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ 

Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва: 

1. Когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на 

посочения период. 

2. Когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или 

почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът 

изтича в края на първия работен ден, следващ почивния. 

За неуредените в настоящите указания въпроси се прилагат разпоредбите на 

НВМОП и ЗОП. 

 

XIIІ. ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

Към настоящата документация е приложен проект на договор (Приложение 

№ 13).  

Клаузите на договора участниците приемат безусловно и нямат право да 

предлагат допълнения или изменения. 
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XІV. ПРИЛОЖЕНИЯ/ОБРАЗЦИ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

ДО  

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, 

ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА 

 

 

О Ф Е Р Т А 

за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с 

предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА КОМУНИКАЦИОННИЯ ПЛАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007 – 2013” 

 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА 

 

Настоящата оферта е подадена от  

 

……………………………………………………………………………………………........................................... 

/наименование на участника/ 

 

Регистрирано с решение от …………………………….., на…………………………………, по ф. дело 

№……………, парт. № ……….…, том ………, стр. ……… от …………………………….., с адрес на 

управление: …..………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……….., ЕИК /БУЛСТАТ ………………………………………………………….., идентификационен номер 

по ДДС ………………………………………………………………….банкова 
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сметка…………………………………………………………, банков код……………………………………….., 

банка……………………………………………………………………….., и подписана от 

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

….. 

     /трите имена и ЕГН/  

 

в качеството му на 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

     /длъжност/ 

2. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Адрес 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   /код, град, община, квартал, улица, бл., ап./ 

телефон №: ……………………………………  факс №:………………………………………… 

e-mail :…………………………………………… 

 

2.2. Лице за контакти 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

длъжност: ……………………………………………………………………………………  

телефон / факс № ………………………………………… 

Данни от личната карта: № ………………………………………, издадена на 

……………………………………… от …………………………………………, ЕГН ………………………………………. 

 

2.3. Обслужваща банка 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Сметка, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие в процедурата:  

 



         
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ                     ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
  Европейски фонд                         „Развитие на конкурентоспособността 

                 за регионално развитие                         на българската икономика” 2007-2013  
             Инвестираме във Вашето бъдеще    www.opcompetitiveness.bg 
   

Проект BG161PO003-5.0.01-0004 „Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 по 
Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на 
Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България. 

Настоящият документ е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално 
развитие. Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ носи цялата отговорност за 
съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства той не може да се приеме като 
официална позиция на Европейския съюз или Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. 

 

62 

IBAN ……………………………………………………………………, банков код – BIC 

………………………………………, 

 

Титуляр на сметката:……………………………………………….. 

 

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът 

бъде определен за изпълнител на поръчката: 

 

IBAN ……………………………………………………………………, банков код – BIC 

………………………………………, 

 

Титуляр на сметката ………………………………………………………………………………………. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Заявяваме, че желаем да участваме в открит конкурс за възлагане на малка 

обществена поръчка с предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННА 

СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННИЯ ПЛАН НА ОПЕРАТИВНА 

ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА 

ИКОНОМИКА” 2007 – 2013”, при условията, обявени в документацията и приети от 

нас. 

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в 

обявената процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги 

приемаме без възражения. 

Заявяваме, че ако бъдем определени за изпълнител, ще изпълним 

обществената поръчка съобразно условията на документацията за участие и 

клаузите на договора.  

Декларираме, че ако нашата оферта бъде приета, предложената от нас цена ще 

остане непроменена по време на изпълнението на обществената поръчка. 

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем 

определени за изпълнител ще сключим договор в законоустановения срок. 
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Заявяваме, че при изпълнението на поръчката няма да използваме/ще 

използваме/ подизпълнител/и. 

Подизпълнителят 

……………………………………………………………………………………………………………………. (идентификация 

на подизпълнителя), ще участва за вид дейност ………………………………… 

…………………………………………………………………. и ………………………………………………….. дял от 

стойността на обществената поръчка. Прилагаме изрична декларация за неговото 

съгласие по образец.  

 

Забележка: Когато подизпълнителите са повече от един, участникът посочва 

идентификацията, вида и дела на участието на всеки от тях. За всеки от 

подизпълнителите задължително се попълва Приложение № 7. 

Съгласни сме и приемаме, че при и по повод на изпълнението на задълженията 

ни по договора за възлагане на обществената поръчка ще отговаряме безусловно 

пред Възложителя и трети лица за действията, бездействията и работата на 

посочените по-горе подизпълнители като за свои действия, бездействия и работата. 

Съгласни сме, че ако при изпълнение на обществената поръчка използваме 

подизпълнители без да сме декларирали това в настоящата си оферта, договорът ни 

за изпълнение да се прекрати незабавно по наша вина, заедно с произтичащите от 

това законни последици. 

Поетите с настоящата оферта задължения са валидни за срок от 120 

календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.  

Приемаме, че изборът на Възложителя е единствено и изключително негово 

право. 

Като неразделна част от настоящата оферта, представяме изготвени 

съгласно изискванията на документацията за участие: 

1. Плик № 1 „Документи за подбор”; 

2. Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” 

3. Плик № 3 „Предлагана цена”. 
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Дата:………………………………                            Подпис и печат:…………………………………………  

                                                                                  

                                                                                                              (име и 

фамилия) 

                                            (длъжност) 

 

 

 

 

 

Офертата следва да е подписана задължително от представляващия 

изпълнителя и подпечатана. Когато представителната власт се упражнява 

съвместно от две или повече лица, офертата се подписва от всяко от тях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

 

 

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА 

 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

„ИЗРАБОТВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

КОМУНИКАЦИОННИЯ ПЛАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007 – 2013” 

 

от 

 

……………………………………………………………………………………………............................................. 

(наименование на участника) 

 

 

След запознаване с документацията за участие в открит конкурс за възлагане на 

малка обществена поръчка с предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННА 

СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННИЯ ПЛАН НА ОПЕРАТИВНА 

ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА 

ИКОНОМИКА” 2007 – 2013”, предлагаме да изпълним поръчката като предлаганата от 

нас цена е, както следва: 

 

Цена в лева без ДДС: 

................................................................................................. 

 

Посочената цена е в лева, без ДДС, не подлежи на промяна и включва всички 

разходи за изпълнение на поръчката, включително разходите за всички съпътстващи 
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(спомагателни, доокомплектоващи и др.) материали и дейности, такси и други 

присъщи разходи, съгласно действащото законодателство. 

Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално 

допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложената от нас цена. 

 

Дата:……………………………….   Подпис и печат:……………………………. 

           (име и фамилия) 

   

     

 ………….…………………………………………………………. 

      (длъжност на представляващия 

участника) 

 

 

Ценовото предложение следва да е подписано задължително от 

представляващия участника и подпечатано. Когато представителната власт се 

упражнява съвместно от две или повече лица, ценовото предложение се 

подписва от всяко от тях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР 

 

Долуподписаният (ата) 

…………………………………………………………………………………………………………….……, 

лична карта № …………………………………, издадена на ………………………… от 

…………………………………, с ЕГН ……………………………, в качеството ми на (посочете 

длъжността) ……………………………………, на (посочете наименование на участника) 

………………………………………………………………………………… - участник в открит конкурс за 

възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ НА 

КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННИЯ 

ПЛАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007 – 2013”, 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е : 

 

 

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и 

неговият единен идентификационен код (ЕИК) е 

…………………………………………………………………… 
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Дата: …………………………    ДЕКЛАРАТОР: …………………………… 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

за отсъствие на обстоятелствата по  

чл. 47, ал. 1 и 2 от Закона за обществените поръчки 

 

 

Долуподписаният(ата): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (собствено, бащино, фамилно име), 

притежаващ/а лична карта №. . . . . . . . . . . . . . , издадена на . . . . . . . . . . . . .  

(дата на издаване) от МВР - гр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . (място на издаване) адрес:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (постоянен адрес), представляващ . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , в 

качеството си на  . . . . . . . . . . . . . . . . (длъжност) на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . (наименование на юридическото лице, физическо лице - 

ЕТ), седалище . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . , адрес на управление:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , тел./факс. . . . . . . . . . . . . . , вписано 

в търговския регистър при . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . съд по ф.д. №. . . . . . . . . /. . . . . . . . . . г., БУЛСТАТ / ЕИК . . . . . . . 

. . . . . . . . . . , участник в процедура за възлагане на малка обществена поръчка с 

предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

КОМУНИКАЦИОННИЯ ПЛАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007 – 2013”, 
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      ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

1. Представляваното от мен юридическо лице не е обявено в несъстоятелност. 

2. Представляваното от мен юридическо лице не е в производство по ликвидация и 

не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови 

актове. 

3. Представляваното от мен юридическо лице не е в открито производство по 

несъстоятелност и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по 

смисъла на чл. 740 от Търговския закон и не се намира в подобна процедура 

съгласно националните закони и подзаконови актове. Дейността му не е под 

разпореждане на съда и не е преустановена. 

4. Представляваното от мен юридическо лице . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(има/няма) парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 

162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в 

сила акт на компетентен орган. 

5. Представляваното от мен юридическо лице . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(има/няма) парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 

162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, за които с акт на 

компетентен орган е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или 

парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване 

или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която съм установен. 

6. Представляваното от мен юридическо лице . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(има/няма) наложено административно наказание за наемане на работа на 

незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 (пет) години. 

 

    г.                    Декларатор:     

(дата на подписване)                                                                              
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

по чл. 47, ал. 4 от ЗОП за обстоятелствата по  

чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки 

(попълва се от участник/подизпълнител) 

 

 

Долуподписаният(ата): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (собствено, бащино, фамилно име), 

притежаващ(а) лична карта №. . . . . . . . . . . . . . , издадена на . . . . . . . . . . . . .  

(дата на издаване) от МВР - гр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(място на издаване) адрес:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (постоянен адрес), представляващ . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , в качеството си 

на (наименование на юридическото лице, физическо лице - ЕТ) . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (длъжност), седалище . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , адрес на управление:. . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

, тел./факс. . . . . . . . . . . . . . , вписано в търговския регистър при . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . съд по ф.д. №. . . . . . . . . /. . . . . . 

. . . . г., БУЛСТАТ / ЕИК . . . . . . . . . . . . . . . . . , участник в открит конкурс за 

възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ НА 

КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННИЯ ПЛАН НА 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА 

БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007 – 2013”, 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
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1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за: 

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.  

 

2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност 

съгласно законодателството на държавата, в която упражнявам или съм упражнявал 

професията или дейността.  

 

 

 

    г.                    Декларатор:     

(дата на подписване)                                                                               
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6  

 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 

от Закона за обществените поръчки 

 

 

 

Долуподписаният(ата): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (собствено, бащино, фамилно име), 

притежаващ(а) лична карта №. . . . . . . . . . . . . . , издадена на . . . . . . . . . . . . .  

(дата на издаване) от МВР - гр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (място на 

издаване), в качеството си на  . . . . . . . . . . . . . . . . (длъжност) на . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (наименование на юридическото лице, физическо 

лице - ЕТ) - участник в процедура за възлагане на малка обществена поръчка с 

предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

КОМУНИКАЦИОННИЯ ПЛАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007 – 2013”, 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 
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1. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на 

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с възложителя 

или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. 

 

2. Участникът, когото представлявам, не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от 

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

 

 

 

 

    г.                    Декларатор:     

(дата на подписване)                                                                                        
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

по чл. 13, ал. 1, т. 5, във връзка с чл. 12, ал. 4 от НВМОП 

 

 

Долуподписаният (ата) 

……………………………………………………………………………………………………………………, 

лична карта № …………………………………, издадена на ………………………… от 

……………………………………, с ЕГН ……………………………, в качеството ми на (посочете 

длъжността) ………………………………………., на (посочете лицето, което представлявате) 

……………………………………………………………………………………..,  

във връзка с обявения открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с 

предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

КОМУНИКАЦИОННИЯ ПЛАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007 – 2013”, 

 

Д Е К Л А Р И Р А М,    Ч Е : 

 

Представляваното от мен лице 

……………………………………………………………………………………………………,  

     /посочете лицето, което представлявате/ 

изразява   съгласие   да   участва   при   изпълнение   на   горепосочената   поръчка  

като  

подизпълнител на 

…………………………………………………………………………………………………………………………  



         
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ                     ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
  Европейски фонд                         „Развитие на конкурентоспособността 

                 за регионално развитие                         на българската икономика” 2007-2013  
             Инвестираме във Вашето бъдеще    www.opcompetitiveness.bg 
   

Проект BG161PO003-5.0.01-0004 „Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 по 
Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на 
Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България. 

Настоящият документ е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално 
развитие. Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ носи цялата отговорност за 
съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства той не може да се приеме като 
официална позиция на Европейския съюз или Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. 

 

76 

    /посочете участника, на който сте подизпълнител/ 

при изпълнение на горепосочената поръчка. 

 

Дейностите, които ще изпълнявам като подизпълнител, са: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………… 

 

Забележка: Избройте конкретните дейности от поръчката, които ще бъдат изпълнени 

от Вас, и дела на Вашето участие. 

 

Запознат съм, че заявявайки желанието си да бъда подизпълнител, нямам право да 

участвам в горепосочената процедура със самостоятелна оферта. 

 

 

Дата: …………………………    ДЕКЛАРАТОР: …………………………… 

                                                                                                            (подпис и 

печат) 

 

                                                                                              

………………………………………………… 

                                                         (име, фамилия и длъжност на представляващия 

подизпълнителя) 

Декларацията следва да е подписана задължително от представляващия 

подизпълнителя и подпечатана. Когато представителната власт се упражнява 

съвместно от две или повече лица, декларацията се подписва от всяко от тях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

 

С П И С Ъ К   Н А   И З П Ъ Л Н Е Н И   Д О Г О В О Р И 

по  чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП 

Долуподписаният (ата) 

……………………………………………………………………………………………………………………, 

лична карта № …………………………………, издадена на ………………………… от 

……………………………………., с ЕГН ……………………………, в качеството ми на (посочете 

длъжността) ……………………………………, на (посочете наименованието на участника) 

……………………………………………..……………………………… 

……………………………………………………………………………………… - участник в открит конкурс за 

възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ НА 

КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННИЯ 

ПЛАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007 – 2013”, 

заявявам, че през периода от 1 юли 2008 г. до 30 юни 2011 г., от страна на 

 

……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………

……… 

(посочете наименованието на участника) 

са изпълнени следните договори за услуги: 

№ 

по 

ред 

Предмет на договора 

Дата на 

сключване и 

срок на 

действие 

Получател на 

услугата 

(наименование, 

адрес и телефон) 

Стойност на 

договора 

1.     

2.     

3.     

4.     
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5.     

6.     

 

Приложения:   

Препоръки за добро изпълнение - най-малко 3 (три) броя. 

 

Забележка:  

Минимални изисквания: Участникът следва да има опит в дейности, сходни с 

предмета на малката обществена поръчка. Участникът следва да е изпълнил най-

малко три договора с предмет, сходен с предмета на поръчката.  

 

Под „сходна дейност” Възложителят има предвид дейност по осъществяване на 

услуги, свързани с разработване на комуникационни стратегии и планове на публични 

програми и/или политики и/или програми, рекламни кампании, включващи дейности 

по презентация и визуализация. 

 

 

 

 

Дата: …………………………    Подпис и печат: 

……………………………………. 

         (име и фамилия) 

      

 ………….…………………………………………………………. 

       (длъжност на представляващия 

участника) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

 

СПИСЪК НА ЕКИПА, КОЙТО УЧАСТВА В ИЗПЪЛНЕНИЕТО  

НА УСЛУГАТА ПО ЧЛ. 51, АЛ. 1, Т. 7 ОТ ЗОП 

 

 

 

Долуподписаният (ата) 

……………………………………………………………………………………………………………………, 

лична карта № ……………………………………, издадена на ………………………… от 

……………………………………………, с ЕГН ……………………………, в качеството ми на 

……………………………………(посочете длъжността), на  

 ……………………………………………………………………………….. (посочете наименованието на 

участника) 

участник в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: 

„ИЗРАБОТВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

КОМУНИКАЦИОННИЯ ПЛАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007 – 2013” 

заявявам, че осигурявам екип от експерти с необходимите образование и опит за 

осъществяване на предмета на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя. 

 

1. За Ръководител на екипа е определен:  

 

................................................................................................,  

    (име, презиме,фамилия) 

2. Списък на ръководителя и експертите в екипа, определен да изпълни обществената 

поръчка  

№ 
Експерт в 

областта на: 

Име, презиме, 

фамилия  

Образование  

(образователно-

квалификационна 

Професионален 

опит 
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степен и 

специалност) 

 

1.   

 
 

  

2.   

 
 

  

3.  

 
 

  

4.  

 
 

  

5.  

 

 

  

 

 

 

Приложения:  

1. Декларация от ръководителя на екипа (съгласно Приложение № 10); 

2. Декларации от експертите, които ще участват в изпълнението на услугата 

(съгласно Приложение № 11) - ……… броя; 

3. Автобиографии на ръководителя и експертите в екипа (съгласно Приложение № 12) 

- ……… броя. 

Към списъка се прилагат: 

Документи, доказващи образованието на експертите от екипа: 
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- заверено копие на документ за образование - диплома, сертификат или друг 

еквивалентен документ 

 

Документи, доказващи професионалния опит на експертите от екипа:  

- копие от трудова книжка, копие от служебна книжка, копие от осигурителна 

книжка, копие от граждански договори и т.н. 

 

 

Дата: ......................... 2011 г.                   Подпис и 

печат:……………………………. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 

10 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

Долуподписаният/та 

……………………………………………………………………………………………………………………, 

лична карта № …………………………………, издадена на ………………………… от 

………………………………………, с ЕГН ………………………………………., в качеството ми на 

Ръководител на екипа, предложен от  

 ……………………………………………………………………………….. (посочете наименованието на 

участника) 

 участник в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: 

„ИЗРАБОТВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

КОМУНИКАЦИОННИЯ ПЛАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007 – 2013”,  

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. Съгласен съм да изпълнявам определените ми функции на Ръководител на екипа 

и отговарям на изискванията на Възложителя за образование и опит. 

2. Задължавам се да участвам в изпълнението на поръчката и да бъда на 

разположение през целия срок на изпълнение на поръчката – до окончателното 

приемане от Възложителя. 

3. Задължавам се да работя, в съответствие с офертата на настоящия участник за 

качественото изработване на предмета на поръчката и българското законодателство. 

4. Заявените от мен в представената автобиография данни и посочената информация 

са верни. 

 

Дата: .................... 2011 г.                    Декларатор: 

............................... 

                                  (подпис) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 

11 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 

Долуподписаният/та 

……………………………………………………………………………………………………………………, 

лична карта № …………………………………, издадена на ………………………… от 

…………………………………, с ЕГН ……………………………, в качеството ми на експерт в областта 

на …………………………………………… 

…………………………………………. (посочете областта съгласно изискванията на Възложителя), 

на  

 ……………………………………………………………………………….. (посочете наименованието на 

участника) 

 участник в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: 

„ИЗРАБОТВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

КОМУНИКАЦИОННИЯ ПЛАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007 – 2013”,  

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. Съгласен съм да изпълнявам определените ми функции за изпълнение на 

настоящата обществена поръчка и отговарям на изискванията на Възложителя за 

образование и опит. 

2. Задължавам се да участвам в изпълнението на поръчката и да бъда на 

разположение през целия срок на изпълнение на поръчката – до окончателното й 

приемане от Възложителя. 
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3. Задължавам се да работя, в съответствие с офертата на настоящия участник за 

качественото изработване на предмета на поръчката и българското законодателство. 

4. Заявените от мен в приложената автобиография данни и посочената информация са 

верни. 

 

 

 

 

 

Дата: .................... 2011 г.                   Декларатор: ............................... 

                         (подпис) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

 

Е В РОП Е Й С К И  

Ф О РМА Т  Н А  

А В Т О Б ИО Г Р АФИ Я  

 

 

 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Име  [ФАМИЛНО, ЛИЧНО, БАЩИНО] 

Адрес  [ул., №, гр./с., пощ. код, държава ] 

Телефон   

Факс   

E-mail   

 

Националност   

 

Дата на раждане  [ ден, месец, година ] 

 

ТРУДОВ СТАЖ 

  

• Дати (от-до)   [ Добавете отделен параграф за всяка длъжност, която сте 

заемали, като започнете с последната ] 

• Име и адрес на 

работодателя 

  

• Вид на дейността или   
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сферата на работа 

• Заемана длъжност   

• Основни дейности и 

отговорности 

  

 

• Дати (от-до)   [ Добавете отделен параграф за всяка длъжност, която сте 

заемали, като започнете с последната ] 

• Име и адрес на 

работодателя 

  

• Вид на дейността или 

сферата на работа 

  

• Заемана длъжност   

• Основни дейности и 

отговорности 

  

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

 

• Дати (от-до)  [Добавете отделен параграф за всеки курс, който сте 

завършили, като започнете с последния ] 

• Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация 

  

• Основни 

предмети/застъпени 

професионални умения 

  

• Наименование на 

придобитата 

квалификация 

  

• Ниво по националната   
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класификация (ако е 

приложимо) 

 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Придобити в жизнения 

път или в професията, 

но не непременно 

удостоверени с 

официален документ или 

диплома. 

 

МАЙЧИН ЕЗИК   

 

ДРУГИ ЕЗИЦИ 

 

  [Език] 

• Четене  [Определете нива: отлично, добро, основно] 

• Писане  [Определете нива: отлично, добро, основно] 

• Разговор  [Определете нива: отлично, добро, основно] 

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Координация,  

управление и 

администрация на хора, 

проекти и бюджети в 

професионалната среда 

или  на доброволни 

начала (например  в 

областта на културата и 

 [Опишете тези компетенции и посочете къде са 

придобити.] 
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спорта) у дома и др. 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Работа с компютри, със 

специфично оборудване, 

машини и др. 

 [Опишете тези компетенции и посочете къде са 

придобити.] 

 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА МПС 

  

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА 

ИНФОРМАЦИЯ 

 [ТУК ВКЛЮЧЕТЕ ВСЯКАКВА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ 

ДА Е УМЕСТНА, НАПР. ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ, ПРЕПОРЪКИ И ДР.] 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  Заверено/и копие/я на документ/и за образование - 

(посочете вид на документа/ите) 

…………………………………………….;  

 

  Заверени копия на документи за удостоверяване на опит 

(посочете вид на всеки от приложените документи) - 

…………………………………………….. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

 

ДОГОВОР № ............................................ / ................... 2011 г. 

 

ЗА „ИЗРАБОТВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

КОМУНИКАЦИОННИЯ ПЛАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007 – 2013”  

  

Днес,…………………… 2011 г., в гр. София се сключи настоящият договор, между:  

 

1) МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА, с адрес: гр.  София 

1000, ул.”Славянска” № 8, ЕИК 130169256, идентификационен номер по 

ДДС………………………………, представлявано от Трайчо Трайков – Министър на 

икономиката, енергетиката и туризма, и Елена Карапаунова – началник на отдел 

„Финансов” - главен счетоводител, наричано по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от 

една страна,  

и  

2) ……………………………………………………., със седалище и адрес на управление: 

…………………………………………………………………………. БУЛСТАТ ………………………, рег. с Решение 

№ ……….. г. по ф.д. …………. по описа на …………съд,, парт. № ………….том…….., 

стр………от………………г., или ЕИК………………………………………………..; данъчна 

регистрация……………………………………….., идентификационен номер по ДДС……………………, 

банкова сметка – IBAN ……………………………………………, код – BIC ………..…………………… при 

банка………………….……………………………………………, тел./факс: ……………………………….., 

представлявано от ……………………………………………………………………………………………, определен за 

Изпълнител с Решение №…………………………………………………/ …………………г. на министъра на 

икономиката, енергетиката и туризма, наричано по-долу за краткост 

„ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна, като  

 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 
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I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение 

да предостави услуга с предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННИЯ ПЛАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ 

НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007 – 2013”, като 

разработи комуникационната стратегия съгласно документацията за участие в 

открития конкурс и предложението за изпълнение на поръчката. 

 

(2) Поръчката се изпълнява съгласно клаузите на настоящия договор, нормативните 

изисквания и условията на Документацията за проведената процедура за възлагане 

на малка обществената поръчка, както и съгласно представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

участие в процедурата оферта, представляваща неразделна част от този договор. 

 

(3) Изпълнението на поръчката, се приема от определена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Комисия.  

(4) На основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, 

страните се съгласяват, че изключителните имуществени и неимуществени авторски 

права за България и чужбина върху всички доклади с включените в тях база данни, 

информация, анализи и др., получени при изпълнението на всяка една от дейностите, 

приложенията към тях и всички останали материали, създадени по и/или във връзка с 

изпълнението на настоящия договор, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в същия 

обем, в който биха принадлежали на автора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правото да ги 

използва за целта, за която са поръчани, да ги усъвършенства, и да ги използва за 

всякакви свои цели, без да са необходими допълнителни разрешения за това от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

ІІ. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила след предоставяне от страна на 

възложителя на резултатите от социологическо проучване, изготвени в рамките на 

открита процедура по реда на Закона за обществени поръчки с предмет: 

„Социологически проучвания за изпълнение, мониторинг и оценка на 
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Комуникационния план на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007 – 2013” и е със срок на изпълнение 2 месеца от 

датата на влизането му в сила. 

Чл. 3. (1) Преди окончателното представяне на актуализираната и доразвита 

информационна и комуникационна стратегия, Изпълнителят следва да представи на 

Възложителя неин работен вариант с оглед обсъждане и коментиране, препоръки и 

указания, най-късно на 45-ия  ден от датата на влизане на договора в сила. 

(2) Окончателната стратегия  подлежи на одобрение в срок от 15 дни от получаването 

й. При необходимост от корекции преди окончателното одобрение, стратегията следва 

да бъде ревизирана и внесена в срок, указан от Възложителя, но не повече от 10 

работни дни, за което не се дължи възнаграждение. Стратегията се счита за 

окончателно одобрена след подписване на двустранен приемо-предавателен 

протокол.  

 

ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл. 4. (1) Цената на поръчката, предмет на договора, съгласно Ценовото предложение 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представляващо неразделна част от договора, е в размер на  

…………… (....................................................................................) лева, без включен 

ДДС и не подлежи на увеличаване за срока на договора.  

Цената е окончателна, не подлежи на увеличение за срока на договора и 

включва всички необходими разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на услугата, 

включително всякакви и всички допълнителни разходи, свързани със смяната на 

негови експерти, включително разходите за назначаване на временен експерт до 

одобряването на новия експерт, свързани с осигуряването на управленска и 

логистична подкрепа. 

 (2) Плащането се извършва с платежно нареждане по банковата сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: банкова сметка – IBAN………………………………………………….., код – 

BIC…………………………….при банка……………………..……………………………………………………………, клон  

(3) Плащането се извършва в срок от 10 календарни дни след представяне в отдел 

„Финансов” на МИЕТ на данъчна фактура, издадена от Изпълнителя, и подписан 

приемо-предавателен протокол . 
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(4) В разходооправдателните документи, които ще бъдат издавани във връзка 

с обществената поръчка, следва да се посочват номерът и името на проекта, а 

именно: проект № BG161PO003-5.0.01-0004 „Осигуряване на публичност и 

прозрачност на дейностите по Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013” по 

Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да получи услугата по чл. 1, ал. 1 от настоящия договор в срока и при 

условията, договорени между страните; 

2. да осъществява контрол по изпълнението предмета на договора в 

присъствие на упълномощен представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без с това да пречи на 

работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. да дава препоръки и указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с цел подобряване 

изпълнението на договора; 

4. да прекрати едностранно договора, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни 

задачата в обема, срока и при условията на настоящия договор. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да заплати уговорената цена в сроковете и при условията, предвидени в 

договора; 

2. да приеме изпълнението при условията на чл. 3.   

 

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. да получи уговорената цена в сроковете и при условията, предвидени в 

договора; 

2. да иска съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение на задълженията си. 

 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:  

1. да спази и изпълни поетите задължения, посочени в офертата и конкурсната 

документация, представляващи неразделна част от настоящия договор; 
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2. да изпълни предмета на поръчката в съответствие с действащата нормативна 

уредба; 

3. да спазва препоръките и указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

4. да осигури за своя сметка управленска и логистична подкрепа за 

изпълнението на договора;  

5. да представи: 

- работния вариант на хартиен носител, подписан от ръководителя на екипа, 

както и на магнитен носител, в срока и при условията на настоящия договор; 

- окончателната стратегия за преглед и приемане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на 

хартиен носител, подписан от ръководителя на екипа, както и на магнитен носител, в 

срока и при условията на настоящия договор; 

6. да не предоставя документи и информация на физически и юридически лица 

относно изпълнението на поръчката без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

7. да уведоми предварително в писмена форма ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай, че при 

изготвянето на стратегията е възникнала необходимост от замяна на някой от 

експертите, включени в офертата му с посочване на причините, налагащи това. 

Замяна на експерт от екипа може да се извърши само поради обективна невъзможност 

този експерт да изпълнява задачите по настоящата поръчка - болест, смърт или 

прекратяване на правоотношението на експерта, само с предварително писмено 

съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и без увеличение на цената по чл. 4, ал. 1 от настоящия 

договор. 

8. Изпълнителят следва да предоставя възможност на Договарящия орган на 

ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, 

националните одитиращи органи, Сертифициращия орган, Дирекция „Вътрешен одит” 

на МИЕТ, Сметната палата, Европейската комисия, Европейската служба за борба с 

измамите (OLAF), Европейската сметна палата, Съвета за координация в борбата с 

правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности – 

Република България и външни одитори да извършват проверки на документацията 

относно възлагането на обществената поръчка. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да предявява претенции пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

увеличаване на цената, поради каквито и да било причини. 
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Чл. 7. (1) При изпълнението на дейностите, предмет на малката обществена поръчка, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да спазва МЕРКИ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ, както 

следва: 

 

1. Да оповести, че договорът се изпълнява по Оперативна програма „Развитие 

на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, като 

предприетите за тази цел мерки за информиране и публичност трябва да са в 

съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 9 от Регламент (ЕО) № 1828/2006 на 

Комисията от 8 декември 2006 година и приложение I към чл.9 от Регламент (ЕО) № 

1828/2006 на Комисията.  

 

2. Във всички обяви, публикации, документи, както и при всички публични 

прояви, свързани с изпълнението на договора, изпълнителят е длъжен да спазва 

стриктно горепосочените изисквания, като за тази цел се използват: 

• емблемата на Европейския съюз (ЕС) в съответствие с графичните стандарти, 

установени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията, 

както и позоваване на Европейския съюз; 

• позоваване на съответния фонд - Европейски фонд за регионално развитие; 

• изявлението, избрано от УО на ОП „Конкурентоспособност“ – „Инвестираме във 

Вашето бъдеще“; 

• логото на Националната стратегическа референтна рамка 2007 – 2013 (НСРР); 

• логото и името на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика” 2007 – 2013; 

• изречението: „Проект BG161PO003-5.0.01-0004 „Осигуряване на публичност и 

прозрачност на дейностите по Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013” се осъществява 

с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007 - 2013, (Приоритетна 

ос 5 „Техническа помощ”), съфинансирана от Европейския фонд за регионално 

развитие.”  
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• Интернет адрес на сайта на Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност“ 

- www.opcompetitiveness.bg;  

• Интернет адрес на Единния информационен портал за обща информация за 

управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Република 

България - http://www.eufunds.bg/; 

• за всички документи, разработени в изпълнение на дейностите, обект на 

обществената поръчка, се добавя текстът: „Документът е създаден с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана 

от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 

отговорност за съдържанието на документа се носи от ………. (наименование на 

Изпълнителя)……. / УО на ОП „Конкурентоспособност“ в качеството си на 

бенефициент по проект BG161PO003-5.0.01-0004  „Осигуряване на публичност и 

прозрачност на дейностите по Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013” – приоритетна 

ос 5 „Техническа помощ“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че 

този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Договарящия орган.“ 

 

3. За информацията, разпространявана по електронен път (напр. уеб сайтове, 

електронни съобщения и т.н.) или за аудио-визуални материали, горепосочените 

изисквания се прилагат аналогично.  

 

(2).  Изпълнителят се зздължава всички действия, които предприема по отношение 

спазването на изискванията за публичност и информираност, да бъдат предварително 

съгласувани с дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” на МИЕТ – УО 

на Оперативната програма. 

 

V. ГАРАНЦИИ. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ 

 

Чл. 8. (1) Най-късно към датата на сключване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя 

документ за гаранция за изпълнение на договора - парична или безусловна и 
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неотменима банкова гаранция (в оригинал) в размер на 3 (три) % от договорената 

цена. Паричната гаранция се внася по  банкова сметка на Министерство на 

икономиката, енергетиката и туризма: 

 IBAN, BG 17 BNBG 9661 3300 1026 01, BIC: BNBGBGSD, банка 

....................................... 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не 

изпълнява някое от задълженията си по договора; изпълнението му е некачествено и 

не отговаря на уговореното и изискванията на Възложителя; когато прекъсне или 

забави изпълнението на договора с повече от тридесет дни след договорените 

срокове; както и при прекратяване на договора по чл. 11, т. 3. 

(3) Гаранцията се освобождава в срок от 10 календарни дни след приемането от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на изпълнението съгласно чл. 3 на настоящия договор.  

(4) Възложителят освобождава гаранцията, без да начислява лихва върху нея. 

 

Чл. 9. (1) При забавяне изпълнението на услугата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в 

размер на 0,5 % от стойността по чл. 4, ал. 1 на договора за всеки просрочен ден, но 

не повече от 10 % от същата стойност. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване дължимата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка от 

цената при плащането по чл. 4, ал. 3. 

(3) При забавяне, продължило повече от 30 календарни дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 

право едностранно да прекрати договора и да търси обезщетение за нанесени вреди. 

(4) При прекратяване на договора на основание чл. 11, т. 3 от договора, включително 

при частично неизпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в 

размер на 10 % от договорената  цена. 

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 10. Настоящият договор може да се прекрати: 

1. с изпълнение на задълженията на страните по него; 

2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 

3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без предизвестие, когато изпълнението не 

отговаря на уговореното; когато не са спазени препоръките и указанията, дадени от 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението на предмета на договора 

с повече от тридесет дни; 

4. едностранно от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - ако в резултат на обстоятелства, 

възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни задълженията си. 

VІІ. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 11. Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са направени в 

писмена форма, включително и по факс от страните или упълномощени техни  

представители. 

 

Чл.12. (1) Адресите и факсовете на страните по договора са, както следва: 

 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Седалище и адрес на  управление: 

…………………………………………………………………………….. 

Факс: 

…………………………………………………………………………….. 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

гр. София, ул. „Славянска” № 8; централен факс: 02/ 987 2190. 

(2) Когато някоя от страните е променила адреса си/посочения факс, без да уведоми 

другата страна за новия си адрес/факс, съобщенията ще се считат за връчени и 

когато са изпратени на стария адрес/факс. 

VІІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл. 13. Възникнали след подписването на договора спорове се уреждат чрез 

преговори между страните, а при непостигане на съгласие - по съдебен ред.  
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Чл. 14. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото българско законодателство. 

 

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 

 1. Документация за процедурата за възлагане на малката обществена 
поръчка; 

 2. Предложение за изпълнение на поръчката на Изпълнителя; 

 3. Ценово предложение на Изпълнителя.  

 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по 

един за всяка от страните. 

 

 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:        За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

 

..............................                                             …………………………………………….. 

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ                                        

Министър на икономиката,           

енергетиката и туризма 

 

................................. 

Eлена Карапаунова 

Началник на отдел „Финансов”- 

Главен счетоводител на МИЕТ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 

Банкова гаранция за участие в 

процедурата  

Образец 

ДО 

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, 

ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА 

ул. Славянска № 8 

гр. София 

 

Известени сме, че нашият Клиент,    [наименование и 

адрес на участника], наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, ще участва в откритата 

с Ваше Решение №   /  г. [посочва се № и дата на Решението за 

откриването на процедурата] процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет:       [описва се предмета]. 

Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и 

разпоредбите на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и Закона на 

обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ трябва да представи в офертата си банкова 

гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за сумата в размер на 

  (словом:      ) [посочва се цифром и словом 

стойността и валутата на гаранцията съгласно обявлението по процедурата]. 

Като се има предвид гореспоменатото, ние     [наименование и 

адрес на Банката], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да 

заплатим по посочената от Вас банкова сметка, сумата от    (словом:   

    ) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на 

гаранцията], в срок до 3 (три) работни дни след получаване на първо Ваше писмено 

искане, съдържащо Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил едно от следните 

действия: 

- оттегли офертата си след изтичане на срока за представяне на офертите; 
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- обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител - до решаване на 

спора; 

- е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за 

обществената поръчка в срока по чл. 31, ал. 4 от Наредбата за възлагане на малки 

обществени поръчки. 

Тази гаранция влиза в сила, от   часа на   г. [посочва се 

датата и часа на крайния срок за представяне на офертите]. 

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в   часа на    

г. [посочва се дата и час съобразени с валидността на офертата на участника], до 

която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата 

гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е 

изпратено обратно или не. 

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е 

необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-

рано. 

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна. 

 

Подпис и печат,  (БАНКА) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 

Банкова гаранция за изпълнение на 

договора 

Образец 

 

ДО  

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, 

ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА 

ул. Славянска № 8 

гр. София 

 

Известени сме, че нашият Клиент,    [наименование и 

адрес на участника], наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Ваше Решение №  

 /  г. [посочва се № и дата на Решението за класиране] е класиран 

на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет:   

      [описва се предмета], с което е определен за 

Изпълнител на посочената обществена поръчка. 

 Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и 

разпоредбите на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и Закона на 

обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на 

обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на Възложител 

на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за добро изпълнение 

открита във Ваша полза, за сумата в размер на    % [посочва се размера от 

Обявлението] от общата стойност на поръчката, а именно    (словом:   

  ) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], за 

да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с 

договорените условия. 

 Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [Банка], с 

настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка 
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сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават    (словом:  

    ) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на 

гаранцията], в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено 

поискване, съдържащо Вашата декларация, че Изпълнителят не е изпълнил някое от 

договорните си задължения. 

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване. Отговорността ни 

по тази гаранция ще изтече на    [посочва се дата и час на валидност на 

гаранцията съобразени с договорените условия], до която дата какъвто и да е иск по 

нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става 

невалидна, независимо дали това писмо -гаранция ни е изпратено обратно или не. 

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно, веднага след като вече не е 

необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-

рано. Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна. 

 

Подпис и печат,  (БАНКА) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗБЯГВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 

 

  

Долуподписаният/ата...............................................................................................

.......................................................................................................,  

  /собствено                      бащино                        фамилно име/ 

ЕГН....................................,притежаващ лична карта 

№......................................…........., 

издадена на .................................от МВР-

гр..............................................................…....., 

/ дата на издаване/                                                    /място на издаване/ 

адрес:.....................................................................................................................

.......…....., 

/ постоянен адрес/ 

представляващ.........................................., в качеството си на 

................................…....., 

/наименование на юрид.лице,физ.лице., ЕТ/ 

..........................................................................седалище......................................

....…........ 

/длъжност / 

......................................, ЕИК: ............................ *регистриран по ф.д. № 

…....../................... по описа на ...................................... съд,  *Булстат 

..…...........................................................,  

____________________________________________________________________ 

*В случаите, в които участникът има съответната регистрация. 

 

 

участник в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: 

„ИЗРАБОТВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

КОМУНИКАЦИОННИЯ ПЛАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007 – 2013” 

   

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

1. Представляваният от мен участник в процедурата за възлагане на обществена 

поръчка не се представлява от лице, което през последната една година, считано от 

датата на подаване на оферта от участника, е било назначено на трудово или 

служебно правоотношение в Управляващия орган на Оперативна програма 

„Конкурентоспособност”; 

2. Представляваният от мен участник в процедурата за възлагане на обществена 

поръчка няма сключен трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или 

контролни функции с лице, което през последната една година, считано от датата на 

подаване на оферта от участника, е било назначено на трудово или служебно 

правоотношение в Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика“2007-2013 ”; 

3. В случай, че представляваният от мен участник бъде обявен за изпълнител на 

обществената поръчка се задължавам да предприема всички необходими мерки за 

избягване на конфликт на интереси*, както и да уведомявам незабавно 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика 

подобен конфликт; 

4. В случай, че представляваният от мен участник бъде обявен за изпълнител на 

обществената поръчка се задължавам да предприема всички необходими мерки за 

недопускане на нередности и измами, които имат или биха имали като последица 

нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз и/или националния 

бюджет, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което 

предизвиква или може да предизвика нередност или измама. 

 

    г.    Декларатор:     

(дата на подписване)  
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 Конфликт на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно 

осъществяване на функции във връзка с участието в процедурата по възлагането на 

обществената поръчка и/или изпълнението на Договора от което и да е лице, е 

изложено на риск поради причини, свързани със семейството, емоционалния живот, 

политическата или националната принадлежност, икономически интереси или други 

общи интереси, които това лице има с Възложителя или изпълнителя, съгласно чл. 52 

от Регламент (ЕО, Евратом) 1605/2002 г., относно финансовите разпоредби, 

приложими за общия бюджет на Европейската общност, изменен с Регламент на 

Съвета (EO, Евратом) № 1995/2006 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17 

 

    Д Е К Л А Р А Ц И Я  

   ЗА АВТОНОМНОСТ НА ОФЕРТАТА 

 

 

Долуподписаният/-

ата........................................................................................................,  

  /собствено                      бащино                        фамилно име/ 

ЕГН....................................,притежаващ лична карта 

№......................................…........., 

издадена на .................................от МВР-

гр..............................................................…....., 

/ дата на издаване/                                                    /място на издаване/ 

адрес:.....................................................................................................................

.......…....., 

/ постоянен адрес/ 

представляващ.........................................., в качеството си на 

................................…....., 

/наименование на юрид.лице,физ.лице., ЕТ/ 

..........................................................................седалище......................................

....…........ 

/длъжност / 

......................................, ЕИК: ............................ *регистриран по ф.д. № 

…....../................... по описа на ...................................... съд,  *Булстат 

..…...........................................................,  

________________________________________________________________________

_________ 

*В случаите, в които участникът има съответната регистрация. 

 

участник в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: 

„ИЗРАБОТВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
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КОМУНИКАЦИОННИЯ ПЛАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007 – 2013” 

     

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Съм запознат с Насоките за противодействие срещу тръжните манипулации в 

процедурите за възлагане на обществени поръчки и приложения към тях Списък на 

обстоятелства, наличието на които обуславя съмнение за тръжни манипулации, 

приети с Решение на Комисията за защита на конкуренцията № 570/20.05.2010 г. 

публикувани на интернет страницата на КЗК: 

 

http://www.cpc.bg/storage/file/CPC%20Guidelines%20Bid-rigging%20final.doc 

  

 и Списък на обстоятелствата, които обуславят съмнение за тръжни манипулации, 

публикуван на интернет страницата на КЗК 

 

http://www.cpc.bg/storage/file/CPC%20Check%20list%20Bid-rigging%20final.doc 

 

и съм осведомен, че съгласуваното определяне на офертите представлява форма на 

тръжна манипулация, която е забранена от правото на конкуренцията. 

 

По повод на участието на представлявания от мене участник в настоящата процедура1 

□ не съм участвал в тръжни манипулации или картел по см. на § 1, т.5 от ДР на Закона 

за защита на конкуренцията 

□ съм провеждал следните комуникации с конкуренти във връзка с участието в 

процедурата:...........................................................................................  

 

    г.    Декларатор:     

(дата на подписване)  

  

                                                 
1
 Вярното се отбелязва със знак „Х” 


