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3. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 
 
3.1. Възложител на настоящата поръчка е Община Мирково. 
 
Данни за възложителя и лице за контакт: 
Адрес: с. Мирково, обл. София област 
Ул. Александър Стамболийски № 35 
тел. 07182 /2286, факс 07182 /2550 
Лице за контакт: инж. Цвета Попова 
 
3.2. Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка се осъществява във връзка с 
изпълнението на проект „Средногорие – популяризиране на регионален туристически продукт и 
маркетинг на дестинациите Мирково, Чавдар и Златица“, финансиран по договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-03/2012/007 от дата 
20.02.2013 год. по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 с бенефициент 
Община Мирково, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР) 2007-
2013 г. 
В рамките на проекта са планирани дейности, свързани с изработване и разпространение на 
информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на 
консултации, промоционални прояви, както и дейности по информиране, публичност и 
визуална идентификация. 
Посочените дейности формират предмета на настоящата обществена поръчка и имат за цел чрез 
интегриран подход да развият регионалния туристически продукт и да повишат ефективността 
на регионалния маркетинг, както и да осигурят публичност и визуализация на самия проект. 
 
3.3. Предметът на настоящата поръчка включва предоставянето на услуги във връзка с 
осъществяването на дейности, свързани с изработване и разпространение на информационни, 
маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации, 
промоционални прояви, както и дейности по информиране, публичност и визуална 
идентификация. Поръчката е разделена на обособени позиции. Предвижда се изпълнението на 
следните основни дейности, описани в две самостоятелни обособени позиции: 

Обособена позиция 1: „Изработване и разпространение на информационни, 
маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации и 
промоционални прояви”. 

Обособена позиция 2: „Дейности по информиране, публичност и визуална 
идентификация”. 
 
3.3.1. В рамките на Обособена позиция 1: „Изработване и разпространение на информационни, 
маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации и 



 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
Европейски фонд за 
регионално развити 

 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013  

www.bgregio.eu 
Инвестираме във Вашето бъдеще!  

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на 
Република България 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Средногорие – популяризиране на регионален туристически продукт и 
маркетинг на дестинациите Мирково, Чавдар и Златица”, който се осъществява по договор за безвъзмездна финансова 

помощ № BG161PO001/3.2-03/2012/007 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „ Регионално развитие” 2007-2013 г., 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието 
на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
 

6 

промоционални прояви” следва да бъдат осъществени следните дейности и постигнати следните 
резултати: 

Дейности Очаквани резултати 
Разработване на туристически пакети и/или диверсификация на 
съществуващите 
В рамките на дейността се очаква да бъдат 
разработени нови туристически пакети. 
Насочеността и вида на новите туристически 
пакети трябва да бъде изцяло съобразена с 
разработената Концепция за развитие на 
регионалния туристически продукт 
„Непознатото Средногорие”.  
Изпълнителят трябва да предложи поне 5 нови 
туристически пакета, които да са в съответствие 
и да развиват по подходящ начин регионалния 
туристически продукт.  
Изведените предложения ще бъдат обсъдени 
със заинтересованите страни - партньорите по 
проекта, туроператори, бизнес и др. с цел 
одобряване на туристически пакети, които да 
бъдат подходящо промотирани и рекламирани 
като част от изпълнението на проекта. 

• Изведени конкретни 
предложения за разработване 
на нови или диверсификация 
на съществуващите 
туристически пакети – поне 5 
нови туристически пакета. 

• Работна среща за обсъждане 
на предложенията със 
заинтересованите страни - 
партньорите по проекта, 
туроператори, бизнес и др. и 
одобряване на конкретни 
туристически пакети, които 
да бъдат подходящо 
промотирани и рекламирани 
– 1 бр. 

Рекламни дейности - подготовка и разпространение на информационни и 
рекламни материали за туристически район „Непознатото Средногорие” и 
предложения за подкрепа туристически продукт на територията на общините 
Мирково, Чавдар и Златица” 
Фотографско заснемане на туристически обекти 
от региона и избор на снимки, които да се 
използват в информационните и рекламните 
материали - трябва да бъдат осигурени не по-
малко от 80 бр. висококачествени снимки, 
които да отразяват туристически обекти от 
територията на общините партньори. 
Туристическите обекти, които ще бъдат 
заснети, трябва предварително да бъдат 
съгласувани с Възложителя. 
 
Подготовка (дизайн), изработка и 
разпространение на информационни и рекламни 
материали:  

• Имиджови брошури (обща имиджова 

• Фотографско заснемане - 1 
бр. и избор на снимки от 
региона - не по-малко от 80 
бр. снимки. 

• Имиджови брошури (обща 
имиджова брошура, 
представяща основните 
културно-исторически и 
природни атракции, фолклор, 
занаяти, бит и други) - 8 000 
бр. 

• Брошури за 
конкретизираните 
туристически пакети - 8 000 
бр. 
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брошура, представяща основните 
културно-исторически и природни 
атракции, фолклор, занаяти, бит и други) 
- изпълнителят следва да изготви дизайн, 
предпечат и да отпечата 8000 бр. 
имиджови брошури. Съдържанието и 
дизайнът на брошурите трябва да бъде 
предварително съгласувано с 
Възложителя. 

• Брошури за конкретизираните 
туристически пакети - изпълнителят 
следва да изготви дизайн, предпечат и да 
отпечата 8000 бр. брошури. 
Съдържанието и дизайнът на брошурите 
трябва да бъде предварително 
съгласувано с Възложителя. 

• Листовки за конкретизираните 
туристически пакети - изпълнителят 
следва да изготви дизайн, предпечат и да 
отпечата 25 000 бр. листовки. 
Съдържанието и дизайнът на листовките 
трябва да бъде предварително 
съгласувано с Възложителя. 

• Карта на региона на хартиен носител - 
изпълнителят следва да изготви дизайн, 
предпечат и да отпечата 5000 бр. карти 
на туристическия регион, където да 
бъдат отбелязани туристически 
забележителности, хижи, места за 
почивка, еко пътеки и др. Съдържанието 
и дизайнът на картата трябва да бъде 
предварително съгласувано с 
Възложителя. 

• Публикации в специализирани издания - 
изпълнителят следва да направи 8 
публикации в специализирани 
туристически издания. Съдържанието на 
публикациите и изданията, в които ще се 
публикува, трябва да бъдат 
предварително съгласувани с 
Възложителя. 

• Листовки за 
конкретизираните 
туристически пакети (да 
комуникират новите 
туристически пакети –
варианти за всеки един от 
подготвените пакети) – 25 
000 бр. 

• Туристическа карта на 
хартиен носител (с отразени 
основните обекти и 
маршрути, както и полезна 
информация за региона) - 5 
000 бр. 

• Публикации в 
специализирани издания (в 
рамките на планираната 
рекламна кампания се 
предвижда осъществяването 
на публикации и/или реклами 
в определени 
специализирани издания) - 8 
бр. 

• Изработен рекламен клип за 
регион „Непознатото 
Средногорие”- 1 бр. 

• Разпространение на рекламен 
клип в медии – не по-малко 
от 2 медии. 

• Създадена интерактивна 
туристическа карта - 1 бр. 
(подготовка и разработване 
на карта, даваща информация 
за основните туристически 
маршрути, хижи, 
забележителности и др. на 
територията на целевия 
регион като за всеки обект да 
могат да се изтеглят файлове 
с GPS координати, както и да 
могат да бъдат приложени и 



 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
Европейски фонд за 
регионално развити 

 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013  

www.bgregio.eu 
Инвестираме във Вашето бъдеще!  

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на 
Република България 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Средногорие – популяризиране на регионален туристически продукт и 
маркетинг на дестинациите Мирково, Чавдар и Златица”, който се осъществява по договор за безвъзмездна финансова 

помощ № BG161PO001/3.2-03/2012/007 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „ Регионално развитие” 2007-2013 г., 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието 
на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
 

8 

Информационните и рекламни 
материалите трябва да бъдат изготвени 
на български и на поне един чужд език, 
предварително съгласуван с 
Възложителя. 

• Изработване на рекламен клип и 
разпространението му. Съдържанието на 
рекламния клип трябва да бъде 
предварително съгласувано с 
Възложителя. Изработения рекламен 
клип трябва да бъде разпространен в не 
по-малко от 2 медии. Трябва да бъде 
излъчен не по-малко от 10 пъти. 
Медиите, в които ще бъде излъчен 
клипа, трябва да бъдат предварително 
съгласувани с Възложителя. 

• Създаване на интерактивна туристическа 
карта, която да съдържа информация за 
основните туристически маршрути и 
забележителности в целевата територия 
и разпространението й на електронни 
носители - изпълнителят следва да 
подготови и разработи карта, даваща 
информация за основните туристически 
маршрути, хижи, забележителности и др. 
на територията на целевия регион като за 
всеки обект да могат да се изтеглят 
файлове с GPS координати, както и да 
могат да бъдат приложени и снимки. 
Съдържанието на интерактивната 
туристическа карта трябва да бъде 
предварително съгласувано с 
Възложителя. Изпълнителят следва да 
разпространи интерактивната 
туристическа карта върху 5000 бр. 
електронни носители – CD/DVD. 

• Рекламни сувенири – рекламни торбички 
- изпълнителят следва да изготви дизайн, 
предпечат и да отпечата 5000 бр. 
рекламни торбички. Съдържанието и 
дизайна на торбичките трябва да бъде 

снимки – осигуряване на 
достъпност на информацията 
чрез използване на 
съвременните 
информационни технологии) 
и разпространението й на 
електронни носители - 5 000 
бр. 

• Рекламни сувенири – 
рекламни торбички 5 000 бр. 
и рекламни сувенири тип 
„магнит” 5 000 бр., които да 
рекламират региона. 

• Разработена концепция за 
интернет онлайн реклама и 
приложението й – акцент 
върху новите средства и 
канали за комуникация. 
Изпълнението включва 
изготвянето на цялостна 
концепция за трайно 
позициониране на 
регионалния туристически 
продукт и приложение на 
концепцията - публикации в 
специализирани сайтове и 
електронни медии (банери, 
статии и др.) – 1 бр. 
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предварително съгласувано с 
Възложителя. 

• Рекламни сувенири – изпълнителят 
следва да изработи 5 000 бр. сувенири. 
Дизайнът на рекламния сувенир трябва 
да бъде предварително съгласуван с 
Възложителя. 

Разработване на концепция за интернет онлайн 
реклама и приложението й – публикации в 
специализирани сайтове и електронни медии 
(банери, статии и др.) - изпълнителят следва да 
изработи концепция за онлайн реклама и 
представяне и да я приложи – публикации в 
специализирани онлайн издания, банери, 
рекламни статии и др. Целта на интернет 
кампанията е да се достигне до минимум 60 000 
потребителя, интересуващи се от туристически 
услуги. Изпълнението на изработена концепция 
за онлайн реклама трябва да бъде 
предварително съгласувано с Възложителя. 
 
Всички печатни информационни материали (брошури, листовки, информационни бюлетини и 
др.) за безвъзмездната финансова помощ от ЕС следва да съдържат на корицата:  

- Логото на ЕФРР 
- Логото на ОПРР 
- Името на проекта, който се изпълнява 
- Името на оперативната програма, изписано изцяло – Оперативна програма 

„ Регионално развитие” 2007-2013 
- Изречението „Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално 

развитие и от държавния бюджет на Република България” 
- Флагът на ЕС (препоръчително) Поставя се задължително, когато българският 

национален флаг също присъства, като се разполага на същото ниво, както и 
националния флаг) 

- Интернет сайта на ОПРР – www.bgregio.eu  
 
За информацията, разпространявана по електронен път (например интернет сайтове, 
електронни съобщения и т. н.) или чрез аудио-визуални материали, описаните принципи се 
прилагат по същия начин.  
 
Статии, интервюта – трябва да посочват името на Оперативната програма и на ЕФРР, 
както и името на проекта. 
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За повече информация виж „Насоки за осъществяване на мерките за информация и 
публичност от бенефициентите на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-
2013”. (http://www.bgregio.eu/izpalnenie-na-dogovori/nasoki-za-informatsiya-i-publichnost.aspx) 
3.3.2. В рамките на Обособена позиция 2: „Дейности по информиране, публичност и визуална 
идентификация” следва да бъдат осъществени следните дейности и постигнати следните 
резултати: 
 

Дейности Очаквани резултати 
Информиране, публичност и визуализация на проекта 
Дейността по осигуряване на информация и 
публичност предвижда мерки за 
популяризиране на получената финансова 
подкрепа от Оперативна програма „Регионално 
развитие” (ОПРР) чрез Европейския фонд за 
регионално развитие (ЕФРР) в съответствие с 
правилата на ЕС за комуникация и 
визуализация, (чл. 8 от Регламент (ЕО) № 
1828/2006 г. на Комисията) и с Насоките за 
осъществяване на мерките за информация и 
публичност от бенефициентите по ОПРР. 
Провеждане на пресконференции: изпълнителят 
трябва да организира 2 броя пресконференции и 
да информира местни и национални медии за 
тях. Едната пресконференция е за старт на 
проекта, другата е за завършването на 
дейностите по проекта.  
Изготвяне на транспарант: изпълнителят трябва 
да изготви дизайн, предпечат и да отпечата 1 бр. 
транспарант. Дизайнът на банера трябва да бъде 
предварително съгласуван с Възложителя.  
Изработка на плакати – изпълнителят трябва да 
изготви дизайн, предпечат и да отпечата 50 бр. 
плакати. Дизайнът на плаката трябва да бъде 
предварително съгласуван с Възложителя. 
Изработка на брошури – изпълнителят трябва 
да изготви дизайн, предпечат и да отпечата 1000 
бр. брошури. Брошурите трябва да предоставят 
информация за проекта. Дизайнът на брошурата 
трябва да бъде предварително съгласуван с 
Възложителя.  

• Информационни събития/ 
пресконференции за 
местните и национални 
медии – за старта и 
завършването на дейностите 
по проекта - 2 бр. 

• Банер/ транспарант - 1 бр. 
• Плакати - 50 бр. 
• Брошури - 1000 бр. 
• Информираност по 

отношение финансовото 
участие на ЕС за 
изпълнението на проекта. 
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Всички печатни информационни материали (брошури, листовки, информационни бюлетини и 
др.) за безвъзмездната финансова помощ от ЕС следва да съдържат на корицата:  

- Логото на ЕФРР 
- Логото на ОПРР 
- Името на проекта, който се изпълнява 
- Името на оперативната програма, изписано изцяло – Оперативна програма 

„ Регионално развитие” 2007-2013 
- Изречението „Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално 

развитие и от държавния бюджет на Република България” 
- Флагът на ЕС (препоръчително) Поставя се задължително, когато българският 

национален флаг също присъства, като се разполага на същото ниво, както и 
националния флаг) 

- Интернет сайта на ОПРР – www.bgregio.eu  
 
За информацията, разпространявана по електронен път (например интернет сайтове, 
електронни съобщения и т. н.) или чрез аудио-визуални материали, описаните принципи се 
прилагат по същия начин.  
Плакатите трябва да съдържат същата информация, както и информационните материали. 
Банерите, които се поставят в залите, където се провеждат семинари, конференции, 
работни срещи и др., трябва да включват:  

- Името на проекта, който се изпълнява 
- Стойността на проекта (включително европейското и националното съ-

финансиране)  
- Флагът на ЕС  
- Имената на ЕФРР и ОПРР, изписани изцяло  
- Логото на ЕФРР и ОПРР.  

 
Статии, интервюта – трябва да посочват името на Оперативната програма и на ЕФРР, 
както и името на проекта. 
 
За повече информация виж „Насоки за осъществяване на мерките за информация и 
публичност от бенефициентите на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-
2013” (http://www.bgregio.eu/izpalnenie-na-dogovori/nasoki-za-informatsiya-i-publichnost.aspx) 
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4. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО) 
 
Цели 
Основна цел на проект „Средногорие – популяризиране на регионален туристически продукт и 
маркетинг на дестинациите Мирково, Чавдар и Златица”, в рамките на който се обявява 
настоящата обществена поръчка, е чрез интегриран подход да развие регионалния туристически 
продукт и да повиши ефективността на регионалния маркетинг. Целевият териториален обхват 
на проекта се простира на територията на общините Мирково, Чавдар и Златица. 
Постигането на главната цел на проекта ще бъде способствано от редица специфични подцели, 
които са описани по-долу: 

• Проектът да допринесе за развитието на туристически продукт на територията на трите 
общини, чрез ефективна маркетингова подкрепа; 

• Постигане на равномерно насищане на туристически посещения на цялата територия на 
туристическия регион; 

• Развитие на туристически продукт, който да представлява интерес за широк кръг 
потенциални туристи през цялата година, а не основно в определени годишни сезони; 

• Увеличаване на реализацията на туристическия продукт, следствие на вътрешното 
търсене 

Наблягане на модерни маркетингови подходи, доказани и изведени като добри и работещи 
практики, които да гарантират построяване на правилните послания, както и тяхното 
разпространение сред потенциалните таргет групи. 
 
Целеви групи и крайни бенефициенти 
Целеви групи: 
- настоящи и потенциали туристи (изборът е направен на база идентифицираните нужди от 
откриване на нови възможности за туризъм, разнообразяване на туристическото предлагане, 
подобряване на качеството на услугите в туризма. Проектът ще допринесе за получаване на 
нова информация, нови възможности за туризъм и по-висока удовлетвореност, включително от 
нови изживявания. С формирането и промоцията на регионалния туристически продукт ще 
бъдат удовлетворени потребности на целевата група от интерес към нови преживявания, 
опознаване на културно-историческо наследство; положителни емоции от общуване с 
природата, „кратко бягство” от напрегнатото ежедневие (особено за представители на целевата 
група от големите градове); 
- туроператори и туристически агенти (изборът е направен на база приноса на проекта за 
разпространение на информация и популяризиране на регионалния туристически продукт 
„Непознатото Средногорие”, чиято цел е да доведе до повишаване посещаемостта на 
дестинацията през цялата година и до увеличаване на средния престой на туристите. 
Положителните ефекти за туроператорите могат да бъдат разгледани в различни аспекти, 
съобразно конкретните им нужди - разширяване на възможностите за формиране на 
конкурентоспособни пакети, осигурявайки както информация за отделни ресурси и услуги, така 
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и рекламирайки туристическия район; разширяване на кръга на потенциалните потребители на 
туристически пакети чрез популяризирането на възможностите за туризъм, съответно 
провокирането на интерес за пътуване към района, увеличаване на приходите от дейността им. 
Крайни бенефициенти:  
- настоящи и потенциални туристи; 
- местен туристически бизнес; 
- заети в туризма в района; 
- представители на други икономически дейности, които са свързани с туризма; 
- местните общности; 
- общинските администрации. 
 
Дейност и очаквани резултати по всяка обособена позиция 
 
Обособена позиция 1: „Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и 
рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации и промоционални 
прояви” следва да бъдат осъществени следните дейности и постигнати следните резултати: 

Дейности и изисквания Очаквани резултати 
Разработване на туристически пакети и/или диверсификация на 
съществуващите 
В рамките на дейността се очаква да бъдат 
разработени нови туристически пакети. 
Насочеността и вида на новите туристически 
пакети трябва да бъде изцяло съобразена с 
разработената Концепция за развитие на 
регионалния туристически продукт 
„Непознатото Средногорие”.  
Изпълнителят трябва да предложи поне 5 нови 
туристически пакета, които да са в съответствие 
и да развиват по подходящ начин регионалния 
туристически продукт.  
Дейността по разработване на туристически 
пакети включва разработване на маршрути за 
посещения на база разработения туристически 
продукт (карти с маршрути, програми за 
посещения по дни с описание на обектите и 
други). Туристическите пакети не могат да 
включват атракции извън обхвата на 
туристическия район. Отделните туристически 
пакети се базират на подходяща комбинация от 
атракции на територията на общините-
партньори в туристическия район. Изведените 

• Изведени конкретни 
предложения за разработване 
на нови или диверсификация 
на съществуващите 
туристически пакети – поне 5 
нови туристически пакета. 

• Работна среща за обсъждане 
на предложенията със 
заинтересованите страни - 
партньорите по проекта, 
туроператори, бизнес и др. и 
одобряване на конкретни 
туристически пакети, които 
да бъдат подходящо 
промотирани и рекламирани 
– 1 бр. Очаква се от 
изпълнителя да присъства и 
участва н работната среща. 
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предложения ще бъдат обсъдени със 
заинтересованите страни - партньорите по 
проекта, туроператори, бизнес и др. с цел 
одобряване на туристически пакети, които да 
бъдат подходящо промотирани и рекламирани 
като част от изпълнението на проекта. 
Рекламни дейности - подготовка и разпространение на информационни и 
рекламни материали за туристически район „Непознатото Средногорие” и 
предложения за подкрепа туристически продукт на територията на общините 
Мирково, Чавдар и Златица” 
Фотографско заснемане на туристически обекти 
от региона и избор на снимки, които да се 
използват в информационните и рекламните 
материали - трябва да бъдат осигурени не по-
малко от 80 бр. висококачествени снимки, 
които да отразяват туристически обекти от 
територията на общините партньори и да се 
ползват в предвидените за изработка и 
разпространение информационни/ рекламни 
материали. Туристическите обекти, които ще 
бъдат заснети, трябва предварително да бъдат 
съгласувани с Възложителя. 
 
Подготовка (дизайн), изработка и 
разпространение на информационни и рекламни 
материали:  

• Имиджови брошури (обща имиджова 
брошура, представяща основните 
културно-исторически и природни 
атракции, фолклор, занаяти, бит и други) 
- изпълнителят следва да изготви дизайн, 
предпечат и да отпечата 8000 бр. 
имиджови брошури със следната 
минимална спецификация: формат: 
21х21 см, 24 стр., хартия 250 гр. хром; 
печат: 4+4 + двустранен УВ гланц лак. 
Съдържанието и дизайнът на брошурите 
трябва да бъде предварително 
съгласувано с Възложителя. 

• Брошури за конкретизираните 
туристически пакети - изпълнителят 

• Фотографско заснемане - 1 
бр. и избор на снимки от 
региона - не по-малко от 80 
бр. снимки. 

• Имиджови брошури (обща 
имиджова брошура, 
представяща основните 
културно-исторически и 
природни атракции, фолклор, 
занаяти, бит и други) – 8 000 
бр. 

• Брошури за 
конкретизираните 
туристически пакети – 8 000 
бр. 

• Листовки за 
конкретизираните 
туристически пакети (да 
комуникират новите 
туристически пакети –
варианти за всеки един от 
подготвените пакети) – 25 
000 бр. 

• Туристическа карта на 
хартиен носител (с отразени 
основните обекти и 
маршрути, както и полезна 
информация за региона) – 5 
000 бр. 

• Публикации в 
специализирани издания (в 
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следва да изготви дизайн, предпечат и да 
отпечата 8000 бр. брошури със следната 
минимална спецификация: размер 21х21 
см, 12 стр., хартия 250 гр. хром; печат: 
4+4 + двустранен УВ гланц лак. 
Съдържанието и дизайнът на брошурите 
трябва да бъде предварително 
съгласувано с Възложителя. 

• Листовки за конкретизираните 
туристически пакети - изпълнителят 
следва да изготви дизайн, предпечат и да 
отпечата 25 000 бр. листовки със 
следната минимална спецификация: 
размер А4 (3 сгъвки, 2 бига), хартия 130 
гр. хром, печат: 4+4. Съдържанието и 
дизайнът на листовките трябва да бъде 
предварително съгласувано с 
Възложителя. 

• Карта на региона на хартиен носител - 
изпълнителят следва да изготви дизайн, 
предпечат и да отпечата 5000 бр. карти 
на туристическия регион, където да 
бъдат отбелязани туристически 
забележителности, хижи, места за 
почивка, еко пътеки и др. Съдържанието 
и дизайнът на картата трябва да бъде 
предварително съгласувано с 
Възложителя. 

• Публикации в специализирани издания - 
изпълнителят следва да направи 8 
публикации в специализирани 
туристически издания. Съдържанието на 
публикациите и изданията, в които ще се 
публикува, трябва да бъдат 
предварително съгласувани с 
Възложителя. 
Информационните и рекламни 
материалите трябва да бъдат изготвени 
на български и на поне един чужд език, 
предварително съгласуван с 
Възложителя. 

рамките на планираната 
рекламна кампания се 
предвижда осъществяването 
на публикации и/или реклами 
в определени 
специализирани издания) - 8 
бр. 

• Изработен рекламен клип за 
регион „Непознатото 
Средногорие”- 1 бр. 

• Разпространение на рекламен 
клип в медии – не по-малко 
от 2 медии. 

• Създадена интерактивна 
туристическа карта - 1 бр. 
(подготовка и разработване 
на карта, даваща информация 
за основните туристически 
маршрути, хижи, 
забележителности и др. на 
територията на целевия 
регион като за всеки обект да 
могат да се изтеглят файлове 
с GPS координати, както и да 
могат да бъдат приложени и 
снимки – осигуряване на 
достъпност на информацията 
чрез използване на 
съвременните 
информационни технологии) 
и разпространението й на 
електронни носители - 5 000 
бр. 

• Рекламни сувенири – 
рекламни торбички 5 000 бр. 
и рекламни сувенири тип 
„магнит” 5 000 бр., които да 
рекламират региона. 

• Разработена концепция за 
интернет онлайн реклама и 
приложението й – акцент 
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• Изработване на рекламен клип и 
разпространението му – клипът трябва да 
бъде с минимална дължина 90 секунди и 
с възможност за представянето му в 
различни формати –5 сек.; 10 сек.; 20 
сек.; 30 сек; 60 сек. Формат PAL 4:3 с 
резолюция 720 на 576 пиксела, 
озвучаване:  48 KHz/стерео, със 
възможност за възпроизвеждане за 
интернет версията: компресирана във 
формат FLV/F4V, резолюция 480х360 
пиксела, VBR, 1Pass и озвучаване: стерео 
с честота 44 KHz и 128 kbps. 
Съдържанието на рекламния клип трябва 
да бъде предварително съгласувано с 
Възложителя. Изработения рекламен 
клип трябва да бъде разпространен в не 
по-малко от 2 медии. Трябва да бъде 
излъчен не по-малко от 10 пъти. 
Медиите, в които ще бъде излъчен 
клипа, трябва да бъдат предварително 
съгласувани с Възложителя. 

• Създаване на интерактивна туристическа 
карта, която да съдържа информация за 
основните туристически маршрути и 
забележителности в целевата територия 
и разпространението й на електронни 
носители - изпълнителят следва да 
подготви и разработи карта, даваща 
информация за основните туристически 
маршрути, хижи, забележителности и др. 
на територията на целевия регион като за 
всеки обект да могат да се изтеглят 
файлове с GPS координати, както и да 
могат да бъдат приложени и снимки. 
Съдържанието на интерактивната 
туристическа карта трябва да бъде 
предварително съгласувано с 
Възложителя. Изпълнителят следва да 
разпространи интерактивната 
туристическа карта върху 5000 бр. 

върху новите средства и 
канали за комуникация. 
Изпълнението включва 
изготвянето на цялостна 
концепция за трайно 
позициониране на 
регионалния туристически 
продукт и приложение на 
концепцията - публикации в 
специализирани сайтове и 
електронни медии (банери, 
статии и др.) – 1 бр. 



 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
Европейски фонд за 
регионално развити 

 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013  

www.bgregio.eu 
Инвестираме във Вашето бъдеще!  

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на 
Република България 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Средногорие – популяризиране на регионален туристически продукт и 
маркетинг на дестинациите Мирково, Чавдар и Златица”, който се осъществява по договор за безвъзмездна финансова 
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официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
 

17 

електронни носители – CD/DVD. 
• Рекламни сувенири – рекламни торбички 

- изпълнителят следва да изготви дизайн, 
предпечат и да отпечата 5000 бр. 
рекламни торбички с минимални 
спецификации: хартия – 120 гр. крафт, 
печат – пълноцветен, дръжки – шнур; 
подложки от 350 гр. картон за 
допълнително укрепване на дъното и 
дръжките. Съдържанието и дизайна на 
торбичките трябва да бъде 
предварително съгласувано с 
Възложителя. 

• Рекламни сувенири – изпълнителят 
следва да изработи 5 000 бр. сувенири с 
минимален размер 60x40 мм от 
полирезин (или еквивалентно), релефни, 
цветни. На гърба на сувенира трябва да 
бъде вграден магнит с цел поставянето 
му на метални плоскости. Дизайнът на 
рекламния сувенир трябва да бъде 
предварително съгласуван с 
Възложителя. 

Разработване на концепция за интернет онлайн 
реклама и приложението й – публикации в 
специализирани сайтове и електронни медии 
(банери, статии и др.) - изпълнителят следва да 
изработи концепция за онлайн реклама и 
представяне и да я приложи – публикации в 
специализирани онлайн издания, банери, 
рекламни статии и др. Целта на интернет 
кампанията е да се достигне до минимум 60 000 
потребителя, интересуващи се от туристически 
услуги. Изпълнението на изработена концепция 
за онлайн реклама трябва да бъде 
предварително съгласувано с Възложителя. 
 
Всички печатни информационни материали (брошури, листовки, информационни бюлетини и 
др.) за безвъзмездната финансова помощ от ЕС следва да съдържат на корицата:  

- Логото на ЕФРР 
- Логото на ОПРР 
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- Името на проекта, който се изпълнява 
- Името на оперативната програма, изписано изцяло – Оперативна програма 

„ Регионално развитие” 2007-2013 
- Изречението „Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално 

развитие и от държавния бюджет на Република България” 
- Флагът на ЕС (препоръчително) Поставя се задължително, когато българският 

национален флаг също присъства, като се разполага на същото ниво, както и 
националния флаг) 

- Интернет сайта на ОПРР – www.bgregio.eu  
 
За информацията, разпространявана по електронен път (например интернет сайтове, 
електронни съобщения и т. н.) или чрез аудио-визуални материали, описаните принципи се 
прилагат по същия начин.  
 
Статии, интервюта – трябва да посочват името на Оперативната програма и на ЕФРР, 
както и името на проекта. 
 
За повече информация виж „Насоки за осъществяване на мерките за информация и 
публичност от бенефициентите на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-
2013”. (http://www.bgregio.eu/izpalnenie-na-dogovori/nasoki-za-informatsiya-i-publichnost.aspx) 
 
 
Обособена позиция 2: „Дейности по информиране, публичност и визуална идентификация” 
следва да бъдат осъществени следните дейности и постигнати следните резултати: 

Дейности и изисквания Очаквани резултати 
Информиране, публичност и визуализация на проекта 
Дейността по осигуряване на информация и 
публичност предвижда мерки за 
популяризиране на получената финансова 
подкрепа от Оперативна програма „Регионално 
развитие” (ОПРР) чрез Европейския фонд за 
регионално развитие (ЕФРР) в съответствие с 
правилата на ЕС за комуникация и 
визуализация, (чл. 8 от Регламент (ЕО) № 
1828/2006 г. на Комисията) и с Насоките за 
осъществяване на мерките за информация и 
публичност от бенефициентите по ОПРР. 
Провеждане на пресконференции: изпълнителят 
трябва да организира 2 броя пресконференции и 
да информира местни и национални медии за 
тях. Едната пресконференция е за старт на 

• Информационни събития/ 
пресконференции за 
местните и национални 
медии – за старта и 
завършването на дейностите 
по проекта - 2 бр. 

• Банер/ транспарант - 1 бр. 
• Плакати - 50 бр. 
• Брошури - 1000 бр. 
• Информираност по 

отношение финансовото 
участие на ЕС за 
изпълнението на проекта. 
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проекта, другата е за завършването на 
дейностите по проекта.  
Изготвяне на транспарант: изпълнителят трябва 
да изготви дизайн, предпечат и да отпечата 1 бр. 
транспарант с минимален размер 150х80 см. 
Дизайнът на банера трябва да бъде 
предварително съгласуван с Възложителя.  
Изработка на плакати – изпълнителят трябва да 
изготви дизайн, предпечат и да отпечата 50 бр. 
плакати с размер не по-малък от 60х90 см, 
пълноцветен печат. Дизайнът на плаката трябва 
да бъде предварително съгласуван с 
Възложителя. 
Изработка на брошури – изпълнителят трябва 
да изготви дизайн, предпечат и да отпечата 1000 
бр. брошури с размер не по-малък от А5, хартия 
130 гр. хром; печат: 4+4. Брошурите трябва да 
предоставят информация за проекта. Дизайнът 
на брошурата трябва да бъде предварително 
съгласуван с Възложителя.  
 
Всички печатни информационни материали (брошури, листовки, информационни бюлетини и 
др.) за безвъзмездната финансова помощ от ЕС следва да съдържат на корицата:  

- Логото на ЕФРР 
- Логото на ОПРР 
- Името на проекта, който се изпълнява 
- Името на оперативната програма, изписано изцяло – Оперативна програма 

„ Регионално развитие” 2007-2013 
- Изречението „Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално 

развитие и от държавния бюджет на Република България” 
- Флагът на ЕС (препоръчително) Поставя се задължително, когато българският 

национален флаг също присъства, като се разполага на същото ниво, както и 
националния флаг) 

- Интернет сайта на ОПРР – www.bgregio.eu  
 
За информацията, разпространявана по електронен път (например интернет сайтове, 
електронни съобщения и т. н.) или чрез аудио-визуални материали, описаните принципи се 
прилагат по същия начин.  
Плакатите трябва да съдържат същата информация, както и информационните материали. 
Банерите, които се поставят в залите, където се провеждат семинари, конференции, 
работни срещи и др., трябва да включват:  
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- Името на проекта, който се изпълнява 
- Стойността на проекта (включително европейското и националното съ-

финансиране)  
- Флагът на ЕС  
- Имената на ЕФРР и ОПРР, изписани изцяло  
- Логото на ЕФРР и ОПРР.  

 
Статии, интервюта – трябва да посочват името на Оперативната програма и на ЕФРР, 
както и името на проекта. 
 
За повече информация виж „Насоки за осъществяване на мерките за информация и 
публичност от бенефициентите на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-
2013” (http://www.bgregio.eu/izpalnenie-na-dogovori/nasoki-za-informatsiya-i-publichnost.aspx) 

5. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОРЪЧКАТА 

5.1. Място и срок за изпълнение на поръчката: 
5.1.1. Мястото за изпълнение на поръчката е територията на общините Мирково, Чавдар и 
Златица, област София - област, Република България. 
5.1.2. Срокът за изпълнение на дейностите по настоящия договор е в календарни дни и започва 
да тече от датата на неговото подписване, но не по-късно от 15.01.2015 г. 

Изпълнителят предлага в офертата си срок за изпълнение на поръчката, който не може да 
бъде по-дълъг от посочения в обявлението срок, а именно 15.01.2015 г.  

Работата на изпълнителя ще се възлага с възлагателно писмо и ще се приема с протокол 
след изпълнение на възложените работи и задачи и съответно постигане на очакваните 
резултати. 

5.2. Срок на валидност на офертите: 
Срокът на валидност на офертите е не по-малко от 180 (сто и осемдесет) календарни дни,  

от крайния срок за получаване на офертите. 
Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на 

офертите до сключване на договора. 

5.3. Финансиране и прогнозна стойност на поръчката 
Финансирането на проекта е осигурено по проект „Средногорие – популяризиране на 

регионален туристически продукт и маркетинг на дестинациите Мирково, Чавдар и Златица”, 
който се осъществява по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.2-
03/2012/007 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
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Прогнозната стойност на поръчката е 287 950 лв. /двеста осемдесет и седем хиляди 
деветстотин и петдесет лева/ без ДДС, от които: 

 
По обособена позиция 1: 
Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, 
реклама в медиите, предоставяне на консултации, промоционални прояви. 
 

286 500 лв. /двеста осемдесет и шест хиляди и петстотин/ лева без ДДС 
 
По обособена позиция 2: 
Дейности по информиране, публичност и визуална идентификация 
 

1450 лв. /хиляда четиристотин и петдесет/ лева без ДДС 
 

Плащането се извършва съгласно условията, посочени в проекта на договора – 
приложение към настоящата документация. 
 

Участникът съставя офертата си въз основа на приложените в документацията за участие 
изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката. 

Посочените цени следва да са в лева, с точност до два знака след десетичната запетая, без 
начислен данък добавена стойност и за изпълнение на всяка от дейностите от поръчката в пълен 
обем, съгласно описанието и изискванията на възложителя. 

Единствено участникът е отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в 
изчисленията на предложените от него цени. 

При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взема в предвид 
изписаната с думи. 

5.4. Документация за участие: 
Документацията за участие може да се закупи в сградата на Община Мирково всеки 

работен ден от 8.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа, в срока посочен в обявлението. 
При поискване от заинтересовано лице документацията може да му бъде изпратена в 

случай, че искането му е придружено с платежен документ за стойността на същата, както и 
необходимите данни за издаване на фактура и адрес за изпращане. Документацията се изпраща 
за сметка на лицето, отправило искането. 

Цената на документацията е 15 лв.  
Сумата следва да бъде внесена в касата на Община Мирково или по банкова сметка на 

Община Мирково: 
IBAN: BG18UNCR75278459464300   
BIC код: UNCRBGSF 
Банка: УниКредит Булбанк, клон Пирдоп   
Код за вид плащане: 447000 
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Документацията за участие може да се закупува до 7 (седем) календарни дни преди 

изтичането на срока за подаване на офертите, посочен в обявлението за обществената поръчка. 
Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят. 
Комплект от документацията за участие се предоставя след представяне на документ 

удостоверяващ, че документацията е платена.  
 

6. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

 В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или 
чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на 
условията, посочени в Закона за обществени поръчки и обявените изисквания от Възложителя в 
документацията за участие. 

Обединение /консорциум/ 
� В обявлението за обществената поръчка не се предвижда изискване за създаване на 

юридическо лице, когато участникът в процедурата, определен за изпълнител е 
неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица. 

� В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е 
регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или 
консорциума) сключват споразумение или анекс към съществуващо такова. Споразумението 
или анекса трябва да съдържа клаузи, които гарантират следното: 

• че всички членове на обединението/консорциума ще са отговорни, заедно и поотделно по 
закон за изпълнението на договора;  

• че представляващия член на обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да 
получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума;  

• че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия 
период на изпълнение на договора;  

  
Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да 

представлява обединението/консорциума за целите на поръчката. Съгласно чл. 56, ал.1, т.2 от 
ЗОП, представляващият обединението следва да бъде посочен в документ /споразумение, 
пълномощно или друг подходящ/, подписан от лицата в обединението. Не се допускат промени 
в състава на обединението след подаването на офертата. 

� Лице (юридическо и/или физическо), което участва в обединение не може да представя 
самостоятелна оферта. 

� Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 
� Критериите за подбор, определени от Възложителя, ще се прилагат към обединението 

участник, а не към всяко от лицата включено в него с изключение на съответна регистрация, 
представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, 
съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на 
дейностите при изпълнение на поръчката между  лицата в състава на обединението, предвидено 
в споразумението или анекса.  
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� Участник в настоящата обществена поръчка, който е обединение, ще бъде отстранен от 
нея, ако към офертата му не е приложено споразумение за създаването на обединение и анекс 
/ако е приложимо/ и/или в приложеното споразумение или анекс липсват клаузи, уреждащи 
всички изисквания, посочени в т. по-горе и/или съставът на обединението се е променил след 
подаването на офертата. 
� Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. 

 Участие на подизпълнители 
� Когато участникът предвижда участието на подизпълнител/и при изпълнение на 

поръчката, изискванията се прилагат и за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното 
участие. 

� Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че 
отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои 
действия, бездействия и работа. 

� Лице, което е дало съгласие да участва като подизпълнител в офертата на друг участник, 
не може да представя самостоятелна оферта.   

� Критериите за подбор, определени от Възложителя, ще се прилагат към 
подизпълнителите съобразно вида и дела на тяхното участие. 

 

От участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка ще бъде отстранен участник, за 
който е налице поне едно от посочените по-долу обстоятелства. 

Ще бъде отстранен участник, който: 

а) е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: 

• престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 
изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;  

• подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;  

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

• престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;  

• престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;  

• престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за 
възлагане на обществени поръчки 

б) е обявен в несъстоятелност; 

в) е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните 
закони и подзаконови актове. 

г) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с 
кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или 
участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и 
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подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или 
кандидатът или участникът е преустановил дейността си; 

д) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален 
кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен 
ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или 
вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът 
или участникът е установен. 

е) е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във 
връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. 

Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка участници: 

а) при които лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от 
допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки, с възложителя или със служители 
на ръководна длъжност в неговата организация; 

б) които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси.  

 Когато се предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, тези 
изисквания се прилагат и за подизпълнителите. 

Не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка чуждестранно 
физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от 
обстоятелствата, описани в този раздел.  

Когато участникът е чуждестранно лице и съгласно законодателството на държавата, в която 
е установен, не се издават документите по чл. 48, ал. 2 от ЗОП или когато те не включват всички 
случаи по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП, участникът представя клетвена декларация, ако такава 
декларация има правна стойност според законодателството 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. 

6.1 Гаранции 
 
6.1.1 Условия и размер на гаранцията за участие  

а). Участникът следва да представи документ за внесена гаранция за участие в размер на:  
- 2800 лева за обособена позиция 1; 
- 14 лева за обособена позиция 2 

 Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: 
- вноска/превод на парична сума, платима по следната банкова сметка на Община Мирково: 
IBAN : BG11UNCR75273359158836 
BIC : UNCRBGSF  
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УниКредит Булбанк, клон Пирдоп 
- оригинал на банкова гаранция за участие, издадена в полза на Възложителя със срок на 
валидност не по-кратък от 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертите. 
Банковата гаранция трябва да бъде неотменима и безусловна. Същата следва да съдържа 
задължение на банката – гарант да извърши безусловно плащане при писмено искане, 
подписано от Възложителя. 

б). Гаранциите за участие се задържат и освобождават от Възложителя по реда на чл. 61 и 62 
от ЗОП.  

6.2.1. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора 

а). При подписването на договора, участникът, определен за Изпълнител на обществената 
поръчка, трябва да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 2 (два) % от 
стойността на договора без ДДС в една от следните форми: 
- вноска/превод на парична сума, платима по следната банкова сметка на Община Мирково: 
IBAN : BG11UNCR75273359158836 
BIC : UNCRBGSF  
УниКредит Булбанк, клон Пирдоп 
- оригинал на банкова гаранция за участие, издадена в полза на Възложителя със срок на 
валидност не по-кратък от 60 (шестдесет) дни след изтичане срока за изпълнение на договора. 
Банковата гаранция трябва да бъде неотменима и безусловна. Същата следва да съдържа 
задължение на банката – гарант да извърши безусловно плащане при писмено искане, 
подписано от Възложителя.  

б). Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава от Възложителя в 
съответствие с условията на проекто-договора.  

Участникът или определеният за изпълнител сам избира формата на гаранцията за 
участие, съответно гаранцията за изпълнение. 

Размерът и валутата на гаранцията за участие или изпълнение са посочени и в 
обявлението за обществената поръчка.  

Когато участник или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, 
всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител 
на сумата по гаранцията. 

Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Участника или 
Изпълнителя. Участникът или Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по 
откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя 
гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.  

Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който 
средствата законно са престояли при него. 
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6.2. Минимални изисквания към участниците 

6.2.1. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците 
 

• Оборот на участника 

Участникът трябва да е реализирал за последните 3 (три) приключени финансови години 
(2010, 2011, 2012 г.) и в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал 
дейността си, специфичен оборот от сходни на предмета на поръчката дейности в размер не 
по-малко от: 

- За обособена позиция 1:  570 000 лв. (петстотин и седемдесет хиляди) лева без 
включен ДДС;  

- За обособена позиция 2: 4 000 (четири хиляди) лева без включен ДДС. 

За сходни на предмета на поръчката дейности се приемат дейности за изработване на 
информационни, маркетингови и рекламни материали и/или консултантски услуги, свързани с 
информационни, маркетингови и рекламни дейности и активности. 

Съответствието с минималните изисквания се доказва със: 
- Справка-декларация за специфичния оборот на участника по образец. 
- Заверени копия на счетоводни баланс и отчет за приходи и разходи за последните 3 

приключени финансови години (2010, 2011 и 2012 г.). В случай, че документите са 
публикувани в Търговския регистър, то същите могат да не се прилагат към офертата, 
като това обстоятелство трябва да бъде отразено. При участие на физически лица, 
възложителят приема за подходящ документ, удостоверяващ дохода, включително 
данъчна декларация и др. 

 
Когато участникът в процедурата е обединение/консорциум, посочените по-горе 

документи се представят само за участниците, чрез които обединението/консорциумът доказва 
съответствието си с критериите за подбор, включващи минимални изисквания на възложителя 
за икономическо и финансово състояние и за технически възможности и квалификация на 
участниците. 

Когато участникът в процедурата предвижда участие на подизпълнители при изпълнение 
на поръчката, документите по тази точка се представят и за тях, съобразно вида и дела на 
участието им на основание чл. 56, ал.2 от ЗОП. 

Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, документите по 
тази точка, които са на чужд език, се представят и в превод.  
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6.2.2. Минимални изисквания за технически възможности и квалификация на 
участниците 
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 

• Участниците трябва да са изпълнили успешно през последните три години, считано от 
датата на подаване на офертата на участника, най-малко 2 (два) договора за изработване 
на информационни, маркетингови и рекламни материали и/или консултантски услуги, 
свързани с информационни, маркетингови и рекламни дейности и активности. 

Съответствието с минималното изискване се доказва със: 
- Списък на договори за изработване на информационни, маркетингови и рекламни 

материали и/или консултантски услуги, свързани с информационни, маркетингови и 
рекламни дейности и активности, изпълнени през последните три години по образец, 
придружен от 

- Препоръки за добро изпълнение за описаните договори; 
 

• Участниците трябва да разполагат с екип от ключови експерти, който включва 
минимум: 

 

Ръководител екип 

Образование, квалификация и умения: Магистърска степен с професионално направление 
икономика, администрация и управление, туризъм или еквивалентни; 

Професионален опит: 

- Минимум 7 (седем) години общ професионален опит в областта на координация и 
управление на проекти и дейности в сферата на туризма или маркетинга; 

- Участие в изпълнението на минимум 2 проекта, свързани с развитие на туризъм. 

Дизайнер 

Образование, квалификация и умения: Минимум бакалавърска степен с професионално 
направление в областта на изящните или приложните изкуства и/или дизайна или еквивалентни; 

Професионален опит: 

- Минимум 5 (пет) години общ професионален опит в областта на дизайна; 

- Минимум 2 (два) изпълнени проекта за изработване на информационни, 
маркетингови и рекламни материали и/или брандиране; 

Експерт в областта на туризма 

Образование, квалификация и умения: Минимум бакалавърска степен с професионално 
направление туризъм или еквивалентно. 

Професионален опит: 
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- Минимум 5 (пет) години  професионален опит в областта на туризма; 

- Минимум 2 (два) изпълнени проекта в областта на туризма. 

Експерт в областта на маркетинга и връзките с обществеността 

Образование, квалификация и умения: Минимум бакалавърска степен с професионално 
направление маркетинг и/или връзки с обществеността и/или журналистика или еквивалнтни. 

Професионален опит: 

- Минимум 5 (пет) години  професионален опит в областта на маркетинга и/или 
връзките с обществеността и/или журналистиката; 

- Минимум 2 (два) изпълнени проекта, свързани с информационни, маркетингови и 
рекламни дейности и активности. 

 

Съответствието с минималното изискване се доказва чрез: 
- Декларация – списък на екипа от ключови експерти за изпълнение на договора (по 

образец 4), придружен с: 
- Професионални автобиографии на експертите (по образец 5); 
- Документи за завършено образование; 
- Документи, доказващи професионален опит и стаж – трудови и осигурителни 

книжки, копия от договори, препоръки и др. 
 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 
 

• Участниците трябва да са изпълнили успешно през последните три години, считано от 
датата на подаване на офертата на участника, най-малко 1 (един) договор за изработване 
на информационни, маркетингови и рекламни материали и/или консултантски услуги, 
свързани с информационни, маркетингови и рекламни дейности и активности. 

 

Съответствието с минималното изискване се доказва със: 
- Списък на договори за изработване на информационни, маркетингови и рекламни 

материали и/или консултантски услуги, свързани с информационни, маркетингови и 
рекламни дейности и активности, изпълнени през последните три години по образец, 
придружен от 

- Препоръки за добро изпълнение за описаните договори; 
 

• Участниците трябва да разполагат с екип от ключови експерти, който включва 
минимум: 

 

Ръководител екип 
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Образование, квалификация и умения: Магистърска степен с професионално направление 
икономика, администрация и управление, туризъм или еквивалентни; 

Професионален опит: 

- Минимум 3 (три) години общ професионален опит в областта на координация и 
управление на проекти и дейности в сферата на туризма или маркетинга; 

- Участие в изпълнението на минимум 1 проект, свързан с развитие на туризъм. 

Дизайнер 

Образование, квалификация и умения: Минимум бакалавърска степен с професионално 
направление в областта на изящните или приложните изкуства и/или дизайна или еквивалентни; 

Професионален опит: 

- Минимум 3 (три) години общ професионален опит в областта на дизайна; 

- Минимум 1 (един) изпълнен проект за изработване на информационни, маркетингови 
и рекламни материали и/или брандиране; 

 
 

Когато участникът в процедурата е обединение/консорциум, посочените по-горе 
документи се представят само за участниците, чрез които обединението/консорциумът доказва 
съответствието си с критериите за подбор, включващи минимални изисквания на възложителя 
за икономическо и финансово състояние и за технически възможности и квалификация на 
участниците. 

Когато участникът в процедурата предвижда участие на подизпълнители при изпълнение 
на поръчката, документите по тази точка се представят и за тях, съобразно вида и дела на 
участието им на основание чл. 56, ал.2 от ЗОП. 

Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, документите по 
тази точка, които са на чужд език, се представят и в превод.  

7. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА 
 
7.1. Критерият за оценка на офертите в настоящата процедура е „икономически най-изгодна 
оферта”. 

Преди началото на подробното разглеждане на офертите, комисията извършва 
предварителна проверка на окомплектоваността на подадените предложения и съответствието 
им с изискванията, обявени в документацията за участие. 

Всички оферти, които отговарят на обявените от Възложителя условия и бъдат 
допуснати до разглеждане, ще бъдат оценявани при посочените условия за определяне на 
комплексната оценка. 
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Методиката за определяне на комплексната оценка на офертата съдържа точни указания 
за определяне на оценката по всеки показател и подпоказател и за определяне на комплексната 
оценка на офертата, включително за относителната тежест, която възложителят дава на всеки от 
показателите за определяне на икономически най-изгодната оферта. 

Комисията прилага методиката по отношение на всички, допуснати до оценка оферти, 
без да я променя.  

7.2. Методика за оценка  
 
1) Показателите за определяне на комплексната оценка на офертата и относителната им тежест 
са: 

Показател 1 (П1) – Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 
изискванията на Възложителя, заложени в документацията и техническата спецификация. 

Показател 2 (П2) – Предложена от участника цена в лева без ДДС. 

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до 
втория знак след десетичната запетая. 

2) Съгласно обявения критерий, офертата ще бъде оценена по следната формула:  

Комплексната оценка (КО) се изчислява по формулата: (КО) = (П1) + (П2); 

КО има максимална стойност 100 точки. 

На първо място се класира участникът събрал най-много точки от КО. 

 

3) Относителни тегла на показателите за оценяване:  

(П1) = 70 точки, максимална стойност 

(П2) = 30 точки, максимална стойност 

 

4) Показател П1 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 
изискванията на Възложителя, заложени в документацията и техническата спецификация се 
изчислява по следния начин: 

Показателят включва оценка на съответствието на предложеното от участника подробно 
описание на организацията, методологията и стратегията на работата му с указанията и 
изискванията на Възложителя в документацията и техническата спецификация, съгласно целите 
и дейностите на поръчката. 

Показателят се изчислява по формулата: (П1) = (П1.1) + (П1.2) + (П1.3), където: 

(П1.1) е обосновката на участника; 

(П1.2) е стратегията на участника и 
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(П1.3) е графикът за изпълнение на договора 

Максимален брой точки по показателя – 70. 

Точките по съответните под-показатели на показател (П1) се определят съгласно:  

Показател Максимум 
точки 

(П1.1) Обосновка на участника: 21 т. (6 + 9 + 6) 

Описанието на структурата за управление на договора, 
вътрешните взаимовръзки на екипа и външните взаимовръзки с 
представителите на екипа на Възложителя гарантират във 
висока степен качественото изпълнение на договора. 

6 т. 

Описанието на структурата за управление на договора е добро, но 
не са ясно разписани вътрешните взаимовръзки на екипа и 
външните взаимовръзки с представителите на екипа на 
Възложителя или те не гарантират качественото изпълнение на 
договора. 

4 т. 

Описанието на структурата за управление на договора е 
незадоволително, както и не са ясно разписани вътрешните 
взаимовръзки на екипа и външните взаимовръзки с 
представителите на екипа на Възложителя или те не гарантират 
качественото изпълнение на договора. 

1 т. 

Рисковете, оказващи влияние върху изпълнението на договора, 
са изчерпателно идентифицирани, анализирани, оценени и е 
предложена стратегия за тяхното преодоляване. 

9 т. 

Рисковете, оказващи влияние върху изпълнението на договора, са 
задоволително идентифицирани, анализирани и оценени и е 
предложена стратегия за тяхното преодоляване. 

5 т. 

Рисковете, оказващи влияние върху изпълнението на договора, са 
незадоволително идентифицирани, анализирани, оценени и 
предложената стратегия за тяхното преодоляване също е 
незадоволителна. 

2 т. 

Подходът за достигне до целевите групи е отлично и 
изчерпателно разработен. 

6 т. 

Подходът за достигне до целевите групи е добър, не всички 
предложени мерки гарантират достигане до всички целеви групи 
по проекта. 

4 т. 
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Подходът за достигне до целевите групи не е ясен и не обхваща 
целевите групи. 

1 т. 

(П1.2) Стратегия на участника: 40 т. (8 + 8 + 12 
+ 12) 

Отлично и изчерпателно описание на дейностите и очакваните 
резултати съгласно документацията и техническата 
спецификация, включващо начини и методи за изпълнението. 

8 т. 

Добро описание на дейности и очакваните резултати, с добре 
описани начини и методи за изпълнението. 

4 т. 

Описанието на дейности и очакваните резултати не е разработено 
подробно и начините и методите за изпълнението не са 
изчерпателни. 

1 т. 

Подходът за разработването на туристически пакети и/или 
диверсификация на съществуващите е аргументиран и 
обоснован и гарантира високо качество при постигането на 
очакваните резултати. 

8 т. 

Подходът за разработването на туристически пакети и/или 
диверсификация на съществуващите е добре описан и гарантира 
постигането на очакваните резултати. 

4 т. 

Подходът за разработването на туристически пакети и/или 
диверсификация на съществуващите не е добре аргументиран и 
обосновани и не може да се гарантира постигането на очакваните 
резултати. 

1 т. 

Графично-текстовата концепция за дизайн на 
информационните/ маркетинговите и рекламните материали е 
логична и целенасочена – оригинална е, има съвременно 
звучене, притежава художествена стойност, въздейства върху 
ключовите целеви групи /аудитории/ и изразява единна 
концепция на туристически бранд към подкрепения за развитие 
туристически регион. 

12 т. 

Графично-текстовата концепция за дизайн на информационните/ 
маркетинговите и рекламните материали е целенасочена и 
изразява единна концепция на туристически бранд към 
подкрепения за развитие туристически регион. Творческата идея 
не е оригинална и съвременна. Използваните визуални средства 
не са съобразени в максимална степен с ключовите целеви групи/ 
аудитории. 

7 т. 
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Графично-текстовата концепция за дизайн на информационните/ 
маркетинговите и рекламните материали не е логична и 
целенасочена – не изразява единна концепция на туристически 
бранд към подкрепения за развитие туристически регион. 
Творческата идея не е достатъчно оригинална и съвременна. 
Използваните визуални средства не са съобразени в максимална 
степен с ключовите целеви групи/ аудитории 

4 т. 

Предложените идейни проекти на информационните/ 
маркетинговите и рекламните материали от техническата 
спецификация, са съобразени с концепцията и техническите 
параметри на спецификацията. Творческата идея има изчистена 
визия, единна е и обединява графично всички рекламни 
материали. 

12 т. 

Предложените идейни проекти на информационните/ 
маркетинговите и рекламните материали от техническата 
спецификация, са съобразени с концепцията и техническите 
параметри на спецификацията. Материалите съдържат различни 
визуални и комуникационни изразителни средства. 

7 т. 

Предложените идейни проекти на информационните/ 
маркетинговите и рекламните материали от техническата 
спецификация, не са съобразени с концепцията и техническите 
параметри на спецификацията. Материалите съдържат различни 
визуални и комуникационни изразителни средства и липсва 
креативност в разработките. 

4 т. 

(П1.3) График за изпълнение на договора: 9 т. 

Отлично разпределение на дейностите във времето, ясни 
взаимовръзки между дейностите, гарантиращи качествено 
изпълнение на договора, постигане на очакваните резултати и 
ефективното му управление. 

9 т. 

Добро разпределение на дейностите във времето. 5 т. 

Нелогично разпределение на дейностите във времето, 
застрашаващо качественото изпълнение на договора, постигането 
на очакваните резултати и ефективното му управление. 

2 т. 

 

5) Показател П2 - Предложена от участника цена 

Преди извършване на финансовата оценка, ценовите предложения се проверяват, за да се 
установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на Възложителя за 
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участие в процедурата. До оценка по този показател се допускат само оферти, които 
съответстват на изискванията на Възложителя. Максимален брой точки по показателя – 30 
точки. Най–ниското ценово предложение получава максимален брой точки, а именно 30 точки. 
Точките на всяко едно от останалите ценови предложения се изчисляват поотделно по следната 
формула:  

П2 = (минимална предложена цена / цена, предложена от оценявания участника) х 30,  

Където „минималната предложена цена” е най-ниската предложена цена от участник, допуснат 
до участие и класиране. 

 

Забележка: Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване 
с максималната стойност на осигурения бюджет за съответната обособена позиция. От 
участие в процедурата се отстранява участник, предложил цена за изпълнение на 
обособената позиция по-висока от максималната прогнозна стойност, а именно:  
 
По обособена позиция 1: 286 500 лв. /двеста осемдесет и шест хиляди и петстотин/ лева без 
ДДС 
По обособена позиция 2: 1450 лв. /хиляда четиристотин и петдесет/ лева без ДДС 

 

8. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ 
 
8.1. При изготвяне на офертите всеки участник трябва да се придържа точно към обявените 
условия. 
 !!! Всеки участник може да подаде оферта само за едната обособена позиция или и за 
двете обособени позиции. 

Всеки участник има право да подаде само една оферта в рамките на настоящата 
обществена поръчка. Не се допускат варианти на офертите.  

Лице, което участва в обединение или като подизпълнител в офертата на друг участник  
не може да представя самостоятелна оферта, съгласно чл. 55, ал. 5 от ЗОП.  

Всички документи от офертите на участниците се представят на български. Документи, 
които са на чужд език следва да бъдат придружени от превод на български език. Официален 
превод се изисква само за документите по чл. 56, ал. 1, т.1 от ЗОП – копие от документ за 
регистрация или ЕИК.  

Всички документи на участника следва да бъдат подписани от представляващото го лице 
и подпечатани от него или от упълномощено за целта лице чрез нотариално заверено 
пълномощно. 

Документи, издадени от трети лица, се представят в оригинал или в заверено копие – в 
съответствие с изискванията на настоящата документация. 
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             Когато за някои от изискуемите документи е определено, че може да се представят чрез 
„заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на 
документа се съдържа: 

- текста „Вярно с оригинала”;  
- собственоръчен подпис на представляващия участника и положен печат (ако има 

такъв).  
Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях са 

задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по представените образци, 
възложителят може да отстрани участника от процедура, поради несъответствие на офертата с 
изискванията на документацията за участие. 

Срокът на валидност на офертите е не по-малко от 180 календарни дни, считано от 
крайния срок за получаване на офертите.  
 
8.2. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик/кашон/кутия от участника лично или 
от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, 
или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва следното: 
 

ДО ОБЩИНА МИРКОВО 
с. Мирково, обл. София област 
ул. Александър Стамболийски № 35 
 

ОФЕРТА  
за участие в открита процедура с предмет:  

„Популяризиране на регионален туристически продукт и маркетинг на 
дестинациите Мирково, Чавдар и Златица с обособени позиции: 

Обособена позиция 1: Изработване и разпространение на информационни, 
маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на 

консултации, промоционални прояви.  
Обособена позиция 2: Дейности по информиране, публичност и визуална 

идентификация” 
 
УЧАСТНИК: 
(име на участника) 
(адрес за кореспонденция) 
(телефон, факс и електронен адрес) 
(лице за контакт) 

 
Запечатаният и непрозрачен плик/кашон/кутия на свой ред трябва да съдържа следните 
запечатани и непрозрачни пликове: 

• Плик № 1 с надпис „Документи за подбор” ;  
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• Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” ;  

• Плик № 3 с надпис „Ценово предложение”  

ВАЖНО !!! Пликове № 1, 2 и 3 се представят за всяка от обособените позиции. Всеки един 
от отделните пликове следва да е надписан за коя от обособените позиции се подава. В 
общия плик/кашон/кутия, в който се подава офертата, когато участникът кандидатства за 
една обособена позиция, следва да се съдържат три отделни запечатани, непрозрачни 
плика, а когато участникът кандидатства и за двете обособени позиции, в общия 
плик/кашон/кутия следва да се съдържат шест отделни запечатани, непрозрачни плика. 
Възложителят ще отстрани участник, чиято оферта не е съобразена с по-горното 
изискване. 

ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДРЕЖДАТ В ПЛИКОВЕТЕ ПО РЕДА, ОПИСАН ПО-ДОЛУ И 
СЕ НОМЕРИРАТ  ПОСЛЕДОВАТЕЛНО !!! 

8.2.1. Плик № 1 „Документи за подбор” трябва да има следното съдържание: 
 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, който следва да бъде подписан от 
участника. Описват се съдържащите се документи, като се посочва и номера на 
страницата, на която се намира съответния документ. 

2. Начален документ – Оферта – Образец 11. 
3. Административни сведения за участника - Образец 1. 
4.  Регистрационни документи за участника: 

 - За юридически лица – копие от документ за регистрация или ЕИК, съгласно чл. 23 от 
ЗТР, а в случай на участие на чуждестранно лице – копие от документа за регистрация, съгласно 
националното му законодателство; 
 - За физически лица – копие на документ за самоличност. 
При участие на подизпълнители – документите по тази точка се представят и за тях. 
При участие на обединение/консорциум – документите по тази точка се представят за всяко 
едно от лицата, участващи в обединението/консорциума. 

5.  Документ за създаване на обединение/консорциум и анекс (ако е приложимо), съгласно 
чл. 56, ал.1, т. 2 от ЗОП. В случай, че участникът участва като обединение (или 
консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава 
участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение или анекс към 
съществуващо такова. Споразумението или анекса трябва да съдържа клаузи, които 
гарантират следното: 

• че всички членове на обединението/консорциума ще са отговорни, заедно и поотделно по 
закон за изпълнението на договора;  

• че представляващия член на обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да 
получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума;  
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• че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия 
период на изпълнение на договора;  

Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да 
представлява обединението/консорциума за целите на поръчката. Съгласно чл. 56, ал.1, т.2 от 
ЗОП, представляващият обединението следва да бъде посочен в документ /споразумение, 
пълномощно или друг подходящ/, подписан от лицата в обединението. Не се допускат промени 
в състава на обединението след подаването на офертата. 

 
6. Документ за внесена гаранция за участие, съгласно обявлението за обществена поръчка и 

настоящата документация - оригинал. 
 

7. Документи за икономическо и финансово състояние на участниците. 
- Справка-декларация за специфичния оборот на участника – Образец 2. 
- Заверени копия на счетоводни баланс и отчет за приходи и разходи за последните 3 

приключени финансови години (2010, 2011 и 2012 г.). В случай, че документите са 
публикувани в Търговския регистър, то същите могат да не се прилагат към офертата 
като това обстоятелство трябва да бъде отразено. При участие на физически лица, 
възложителят приема за подходящ документ, удостоверяващ дохода, включително 
данъчна декларация и др. 

 
Когато участникът в процедурата е обединение/консорциум, посочените по-горе 

документи се представят само за участниците, чрез които обединението/консорциумът доказва 
съответствието си с критериите за подбор, включващи минимални изисквания на възложителя 
за икономическо и финансово състояние и за технически възможности и квалификация на 
участниците. 

Когато участникът в процедурата предвижда участие на подизпълнители при изпълнение 
на поръчката, документите по тази точка се представят и за тях, съобразно вида и дела на 
участието им на основание чл. 56, ал.2 от ЗОП. 

 
8. Документи за техническите възможности и професионалната квалификация на 

участниците. 
- Списък на договори за изработване на информационни, маркетингови и рекламни 

материали и/или консултантски услуги, свързани с информационни, маркетингови и 
рекламни дейности и активности, изпълнени през последните три години – Образец 3, 
придружен от препоръки за добро изпълнение за описаните договори; 

- Декларация – списък на екипа от ключови експерти за изпълнение на договора 
(Образец 4), придружен с: 

- Професионални автобиографии на експертите (Образец 5); 
- Документи за завършено образование; 
- Документи, доказващи професионален опит и стаж – трудови и осигурителни 

книжки, копия от договори, препоръки и др. 
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Когато участникът в процедурата е обединение/консорциум, посочените по-горе 
документи се представят само за участниците, чрез които обединението/консорциумът доказва 
съответствието си с критериите за подбор, включващи минимални изисквания на възложителя 
за икономическо и финансово състояние и за технически възможности и квалификация на 
участниците. 

Когато участникът в процедурата предвижда участие на подизпълнители при изпълнение 
на поръчката, документите по тази точка се представят и за тях, съобразно вида и дела на 
участието им на основание чл. 56, ал.2 от ЗОП. 
 
9. Декларации за отсъствие на посочените обстоятелства по чл. 47, ал.1, 2 и 5. 
Декларациите се попълват съгласно изготвените образци – приложение към настоящата 
документация. 
9.1. Декларация по чл. 47, ал. 1, т.1 , букви „а – д”, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП – Образец 6. 
Декларацията се подписва и подава от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 
9.2. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал.2, т. 1 и 3, ал. 5, т. 2 от ЗОП – Образец 7. 
Декларацията трябва да бъде подписана и подадена от поне едно от лицата, които могат 
самостоятелно да представляват участника – юридическо лице, съгласно чл. 47, ал. 6 от ЗОП. 

 
Подизпълнители и обединения/консорциуми: 
В случай, че участникът предвижда участието на подизпълнители – декларациите се 

подписват и подават и за тях от съответните лица по чл. 47, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП, както е описано 
в т. 9.1. и 9.2. по-горе. 

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларациите се 
подават за всеки участник в обединението, като се подписват от лицата по чл. 47, ал. 4 и ал. 6, 
както е описано в т. 9.1. и 9.2. по-горе. 
10. Документ за закупена документация за участие – заверено копие. 
11. Информация за подизпълнителите – Образец 8. 

Информацията се попълва по образец – приложение към настоящата документация и се 
подава, в случай, че се предвижда участие на подизпълнители.  
12. Съгласие за участие като подизпълнител – Образец 9. 

Съгласието се представя за всеки подизпълнител на участника, посочен в информацията 
по предходната точка – по образец (ако е приложимо)  
13. Декларация за приемане на условията в проекта на договора –  Образец 10;  
14. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в 
процедурата (ако е приложимо). 
15. Документ, удостоверяващ регистрация на участника по ЗДДС /при налична такава/ или 
еквивалентен; При обединение - копие от документа се представя /при наличие/ от всеки член 
на обединението поотделно. 
 
8.2.2. Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”  трябва да има следното 
съдържание: 
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В плик № 2 следва да бъде поставено Техническото предложение за изпълнение на поръчката 
(Образец 12), като в него следва да бъде изрично посочен и срокът на валидност на офертата 
срокът за изпълнение на поръчката.  Техническото предложение се подава по образец. 

Възложителят има право да поиска от участниците да удължат срока на валидност на 
офертите си. 
 

8.2.3. Плик № 3 „Ценово предложение”  трябва да има следното съдържание: 
Предлаганата цена, попълнена по приложения/ите Образец 13 и/или Образец 14,, задължително 
се поставя в отделен, запечатан, непрозрачен плик с надпис Плик № 3 „Предлагана цена“ по 
Обособена позиция №…...  
 Когато участникът участва и по двете обособени позиции, попълва ценовите 
предложения по съответния образец – 13 и 14 и ги поставя в отделни, непрозрачни запечатани 
пликове със съответните надписи върху тях. 

Цените трябва да бъдат посочени в български лева без ДДС, с точност до втория знак 
след десетичната запетая и изписани с цифри и с думи.  

Цената следва да бъде посочена в български лева, без ДДС. Когато е приложимо – ДДС 
трябва да бъде посочено отделно. 

Информация, относно цената, не трябва да се посочва по никакъв начин извън плик № 3. 

9. ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ. 
Документацията за участие се продава на заинтересованите лица. Желаещите да участват 

в процедурата, могат да закупят документацията на следния адрес: общ. Мирково, с.Мирково, 
ул. Александър Стамболийски № 35. 

Достъп до документацията в електронен формат е осигурен на интернет страницата на 
община Мирково от момента на публикуване на обявлението за обществена поръчка (по 
смисъла на чл. 64, ал. 3 от ЗОП), на посочения интернет адрес: www.mirkovo.bg 
 

Документацията за участие може да бъде закупена в сградата на Община Мирково всеки 
работен ден от 8.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа, в срока посочен в обявлението.  

При поискване от заинтересовано лице документацията може да му бъде изпратена в 
случай, че искането му е придружено с платежен документ за стойността на същата, както и 
необходимите данни за издаване на фактура и адрес за изпращане. Документацията се изпраща 
за сметка на лицето, отправило искането. 

Цената на документацията е 15 лв.  
Сумата следва да бъде внесена в касата на Община Мирково или по банкова сметка на 

Община Мирково:  
 
IBAN: BG18UNCR75278459464300 
ВIC код: UNCRBGSF 
Банка: УниКредит Булбанк, клон Пирдоп 
Код за вид плащане: 447000 
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Документацията за участие може да се закупува до 7 (седем) календарни дни преди 

изтичането на срока за подаване на офертите, посочен в обявлението за обществената поръчка. 
Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят. 
Комплект от документацията за участие се предоставя след представяне на документ 

удостоверяващ, че документацията е платена.  

10. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
 

Офертите се подават от участника или от упълномощено от него представител лично или 
по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка до: 
Адрес: с. Мирково, обл. София област 
Ул. Александър Стамболийски № 35 
тел. 07182 /2286, факс 07182 /2550 
 

Оферти могат да се подават всеки работен ден от 8:00 часа до 12.00 и от 13.00 до 16:00 
часа в срок до 12.08.2013 г. 
 
 При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът 
на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя 
се издава документ. 
 Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, 
разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да 
обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за 
подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. 
 Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в 
срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: 
митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; 
взаимодействия с куриери или други. 
 До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да 
промени, допълни или да оттегли офертата си. 
 След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да оттеглят или 
променят офертите си. 
 Всички разходи на участника за участие в процедурата са за негова сметка. 

Оферти, представени след крайния срок или в непрозрачен или скъсан плик, се връщат 
незабавно на подателя им. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър. 

11. ОТВАРЯНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
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Съгласно Обявлението за обществена поръчка – публичното заседание по отваряне на 
офертите ще се проведе на 12.08.2013 в 10.00 часа в сградата на община Мирково на адрес:       
с. Мирково, ул. Александър Стамболийски № 35, заседателна зала № 2. 

При промяна на датата и часа на отваряне на офертите, участниците ще бъдат уведомени 
писмено на посочените върху техния плик с офертата адрес, телефон, факс или електронен 
адрес. 

Комисията за оценка спазва реда, предвиден в чл. 68 – 72 от ЗОП. 
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, които следва да представят съответното 
пълномощно, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически 
лица с нестопанска цел. 

Пълномощни не се изискват от лицата, представители на юридически лица с нестопанска 
цел и на средствата за масово осведомяване.  

Лицата, присъстващи при отваряне на офертите се вписват в списък, който се прилага 
към досието на поръчката. 

Присъстващите на публичните заседания са длъжни да се съобразяват с реда, установен 
от председателя на комисията за оценка на офертите. 

Обявяването на датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти се 
извършва най-малко един работен ден преди отварянето им. Възложителят обявява датата, часа 
и мястото на отварянето и оповестяването им и уведомява писмено участниците по факс или 
електронна поща, като за целта се използват данните, съдържащи се в административните 
сведения на участниците, приложени към офертите им. 

12. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 
Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участника, 

определен за изпълнител, не по-късно от 5 работни дни след приключване работата на 
комисията. В решението Възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата 
участници и оферти и мотивите за отстраняването им. Възложителят изпраща на участниците 
решението за класиране в тридневен срок от издаването му. На участниците се изпраща копие 
от решението на адреса, посочен в административните сведения, приложени към офертата на 
всеки участник. 
 

13. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 
Възложителят прекратява процедурата при условията на чл. 39, ал. 1 от ЗОП. 
Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение при условията на чл. 39, 
ал. 2 от ЗОП. 
 

14. СКЛЮЧВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
!!! За всяка от двете обособени позиции ще бъде сключен самостоятелен договор. 
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Участникът, определен за изпълнител, трябва да представи документите по чл. 42 от ЗОП 
преди сключване на договора за обществена поръчка. В случай, че той не представи 
изискуемите документи, Възложителят има право да сключи договор със следващия класиран 
участник. 
Договорът за обществена поръчка се сключва в сроковете по чл. 41 и 41а от ЗОП. 
Договорът за обществена поръчка не може да бъде изменян освен при условията на чл. 43, ал. 2 
и ал. 3 от ЗОП. 
 
15. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
 

Възложителят придобива авторските права и правата за ползване на всички 
резултати от изпълнението на договора. 
 
 

За неуредените в настоящата документация въпроси ще се прилагат разпоредбите 
на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на закона за обществени 
поръчки и приложимите разпоредби на действащото законодателство на Република 
България.   
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 (ПРОЕКТ) 

ДОГОВОР 
BG161PO001/3.2-03/2012/007 – U - ….. 

 
Днес, …………….. 2013 г., в .........................., между:  
 
Община Мирково с адрес с. Мирково, пощенски код 2086, ул. Александър 
Стамболийски № 35, БУЛСТАТ 000777248, представлявана от Цветанка Петкова 
Йотина – кмет на Община Мирково и Ненка Кръстева – директор  на дирекция „Обща 
администрация”, наричана по-долу Възложител, от една страна,  
и 
……………………………….., със седалище и адрес на управление – 
…………………………………………………………………………, БУЛСТАТ/ЕИК 
……………, представлявано от 
……………………………………………………………………… наричано по-нататък в 
договора Изпълнител, от друга страна,  
 
след провеждане на открита процедура за избор на изпълнител по обществена поръчка 
„Популяризиране на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинациите 
Мирково, Чавдар и Златица с обособени позиции: 
Обособена позиция 1: Изработване и разпространение на информационни, 
маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации, 
промоционални прояви.  
Обособена позиция 2: Дейности по информиране, публичност и визуална 
идентификация”, на основание на Решение № ................/....................г. за класиране на 
участниците и определяне на изпълнител и чл. 41 и следващите от Закона за 
обществените поръчки (ЗОП), се сключи настоящият договор.  
 

I.  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 

1.1. Възложителят възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни всички дейности 
по Обособена позиция ……: ……………….. /посочва се обособената позиция, за 
която се сключва договора/ , съгласно: 

- Документация за възлагане на обществената поръчка и техническа спецификация на 
Възложителя – същите, представляват неразделна част от този договор; 
- Техническа и ценова оферта на Изпълнителя – същите представляващи неразделна 
част от този договор; 

1.2. Всички дейности и поддейности – предмет на настоящата обществена 
поръчка следва да бъдат изпълнени в техния пълен обем в съответствие с посоченото в 



 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
Европейски фонд за 
регионално развити 

 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013  

www.bgregio.eu 
Инвестираме във Вашето бъдеще!  

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на 
Република България 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Средногорие – популяризиране на регионален туристически продукт 
и маркетинг на дестинациите Мирково, Чавдар и Златица”, който се осъществява по договор за безвъзмездна 
финансова помощ № BG161PO001/3.2-03/2012/007 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „ Регионално 

развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

документите, описани в т. 1.1. и в предвидените в този договор и приложенията към 
него срокове. 

II. КАЧЕСТВО 
2.1. Качеството на услугата трябва да съответства на изискванията на договора, на 
документацията за обществената поръчка и на техническата оферта.  
2.2. С подписването на настоящия договор Изпълнителят декларира, че е запознат с 
общите условия по ОП „Регионално развитие”, включително с всички изисквания за 
публичност и визуализация, както и с изискванията за осигуряване на достъп и 
информация във връзка с последващи проверки на национални и европейски 
проверяващи и одитиращи органи. 
2.3. Страните се задължават да съхраняват всички документи, свързани с или създадени 
по повод на изпълнението на настоящата обществена поръчка. Документите следва да 
бъдат съхранявани в съответствие с условията и изискванията на ОП „Регионално 
развитие” и за срок не по-кратък от три години от приключване на изпълнението на 
Оперативната програма.  
2.4. Страните приемат, че при изпълнение на договора следва да се спазват общите 
условия по ОП „Регионално развитие”. 
 

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 

3.1. Общата цена по договора е в размер ……….……. лв. 
(словом:………………………..….) без ДДС и ……………… лв. 
(словом:………………………..….) с включен ДДС в съответствие с ценовото 
предложение, представляващо неразделна част от договора. 
3.2. Цената по т. 3.1. включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на 
поръчката, вкл. всички административни разходи за изпълнението на работата, офис 
техника, оборудване и консумативи, софтуер, куриерски, пощенски, преводачески и др. 
подобни услуги и материали, застраховки, данъци, такси и т.н., свързани с 
изпълнението на дейностите и постигането на резултатите, заложени в техническата 
спецификация. 
3.3. Възложителят заплаща цената по т. 3.1. по следния начин: 
а) 30% авансово плащане – в 30-дневен срок от влизане в сила на договора и 
представена фактура от Изпълнителя, съдържаща необходимите реквизити, съгласно 
изискванията на ОПРР. 
б) окончателно плащане за всяка възложена и извършена работа – в 15-дневен срок от 
подписване на констативен протокол за приемане и одобряване на извършената от 
Изпълнителя работа по съответната дейност/поддейност и представена фактура от 
Изпълнителя, съдържащата необходимите реквизити, съгласно изискванията на ОПРР. 
3.4. Плащанията се извършват по банков път в български лева, по банковата сметка на 
Изпълнителя: …………………………… в ………………………………………….. банка. 



 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
Европейски фонд за 
регионално развити 

 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013  

www.bgregio.eu 
Инвестираме във Вашето бъдеще!  

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на 
Република България 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Средногорие – популяризиране на регионален туристически продукт 
и маркетинг на дестинациите Мирково, Чавдар и Златица”, който се осъществява по договор за безвъзмездна 
финансова помощ № BG161PO001/3.2-03/2012/007 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „ Регионално 

развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

3.5. За Възложителя фактурите се приемат и подписват от отговорното лице по 
договора. 
3.6. Всчки разподооправдателни документи трябва да съдържат следния текст  
„Разходът е по за безвъзмездна помощ № BG161PO001/3.2.03/2012/007 от дата 
20.02.3013 г., по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 за проект  
„Средногорие – популяризиране на регионален туристически продукт и 
маркетинг на дестинациите Мирково, Чавдар и Златица”» 

 
IV. ВЪЗЛАГАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА. 

 
4.1. Изпълнението на дейностите по Обособена позиция….., описани в техническото 
задание, се извършва след получаване на писмено нареждане на Възложителя. 
4.2. Изпълнителят следва да работи в тясно сътрудничество с екип на Възложителя за 
определянето на крайния продукт и съдържание на всяка от дейностите по обособената 
позиция. Изпълнителят е задължен да съгласува съдържанието за всяка дейност с 
Възложителя и едва след утвърждаване от Възложителя, Изпълнителят може да 
пристъпи към изпълнение. 
4.3. Приемането на извършената работа се извършва чрез двустранни констативни 
протоколи, подписани от определени представители на страните. 
4.4. Когато Възложителят констатира неизпълнение или лошо и/или неточно 
изпълнение на дейност, резултат и др. по договора, това се отбелязва в констативните 
протоколи и се определя разумен срок за отстраняване на недостатъците, ако това е 
възможно. В случай, че недостатъкът не може да бъде отстранен Възложителят не 
заплаща в съответния размер дейността, по отношение на която е констатирано лошо 
или неточно, пълно или частично неизпълнение.  
 

V. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. РИСК 
 

5.1. Крайният срок за изпълнение на договора, съгласно офертата на Изпълнителя е до 
…………………………….., но не по-късно от 15.01.2015 г. 
5.2. Изпълнението на договора се извършва в съответствие с времевия график от 
техническото предложение на Изпълнителя и след получаване на писмено нареждане 
на Възложителя.  
5.3. Мястото на изпълнение на договора е на територията на Република България и на 
общините – Мирково, Чавдар и Златица. 
5.4. Изпълнителят се задължава да извърши услугата на свои риск и отговорност. 
 

VІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 
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6.1. Двете страни по договора се задължават да не разпространява по никакъв повод и 
под никаква форма информацията за другата страна, както и предоставената им такава 
във връзка с изпълнението на настоящия договор, освен ако има предварително 
изрично писмено разрешение за това от съответната страна. 
 

VІI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
 

7.1. Изпълнителят се задължава: 
7.1.1. да изпълни задълженията си по настоящия договор качествено, в определените 
срокове, в съответствие с документацията за участие, с техническото и ценово 
предложение по обществената поръчка; 
7.1.2. документите, които следва да предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да бъдат на хартиен, 
на магнитен носител (CD/DVD) или на друг съответен носител, съгласно изискванията 
на техническата спецификация; 
7.1.3. информационните материали, доклади и др., които се изготвят по време на 
проекта, следва да са съобразени с изискванията за информация и публичност на 
Оперативна програма „Регионално развитие”,  
7.1.4 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме всички необходими стъпки за 
популяризиране на факта, че Европейският фонд за регионално развитие е финансирал 
или съ-финансирал проекта. Такива мерки трябва да са съобразени със съответните 
правила за информиране и публичност, предвидени в чл.8 и чл.9 от Регламент на 
Комисията 1828/2006 и приложение 1 към него. В този смисъл ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 
длъжен да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, 
предоставен чрез Оперативна програма «Регионално развитие» в своите доклади, в 
каквито и да са документи, свързани с изпълнението на проекта и при всички контакти 
с медиите. Той трябва да помества логото на ЕС и логото на Оперативна програма 
«Регионално развитие» 2007-2013 навсякъде, където е уместно. Всяка публикация, в 
каквато и да било форма и среда, включително Интернет, трябва да съдържа следното 
изявление: «Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
«Регионално развитие»2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално 
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от 
Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази 
публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия 
орган». Всяка информация, предоставена от Изпълнителя на конференция или семинар, 
трябва да конкретизира, че проектът е получил финансиране от Европейския фонд за 
регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма «Регионално развитие» 
2007-2013. 
7.1.5. да осигури необходимото техническо оборудване за изпълнение на поръчката, 
както и да гарантира, че при изпълнението й не се нарушават чужди авторски права; 
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7.1.6. да не предоставя на трети лица за ползване, както и да не използва в собствената 
си дейност извън настоящия договор материали или части от материали, изготвени за 
целта на изпълнението по договора; 
7.1.7. да осъществи всички дейности и да постигне планираните резултати, съгласно 
документацията за участие в обществената поръчка и на техническата спецификация;  
7.1.8. да изготви окончателен доклад за изпълнение на поръчката. В доклада следва да 
бъде отразено до каква степен е осъществена всяка една дейност в рамките на 
обществената поръчка. 
7.1.9. да съдейства на представителите на УО на ОПРР, Сертифициращия орган, 
Одитиращия орган, Сметната палата, Звеното за вътрешен одит, в администрацията на 
Министерския съвет, Европейската комисия, Европейската сметна палата, както и 
Европейската служба за борба с измамите да извършват проверки, инспекции и одити в 
съответствие с приложимото национално и Общностно законодателство. 
7.1.10. при поискване, от Възложителя, да осигури достъп до активите и информацията 
по договора на проверяващите национални контролни органи и на контролните органи 
на Европейската комисия и Европейската служба за борба с измамите (OLAF). 
7.1.11.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да информира Бенефициента-Възложител за 
възникнали проблеми при изпълнението на настоящия договора и за предприетите 
мерки за тяхното разрешаване. 
7.1.12. Да се запознае с договора за безвъзмездна помощ между Възложителя и УО и 
неговите приложения.  
7.1.13. При проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Управляващия орган на 
ОП «Регионално развитие», Сертифициращия орган, Одитиращия орган и органи, и 
представители на Европейската комисия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури 
присъствието на негов представител, както и да осигурява: достъп до помещения и 
преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности;  
7.1.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките, 
съдържащи се в докладите от проверки на място. 
 
7.2. Изпълнителят има право: 
а) да иска от Възложителя приемане на изпълнената услуга; 
б) да иска уговореното възнаграждение за изпълнената услуга; 
в) да иска съдействие от Възложителя в случаите на посоченото в документацията за 
поръчката съгласуване от негова страна. 
 
7.3. Възложителят се задължава: 
а) да приеме изпълнението от Изпълнителя по реда и при условията на настоящия 
договор; 
б) да заплати цената на договора по реда и при условията на настоящия договор; 
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в) да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от 
Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна, и изрично писмено 
упомената от Изпълнителя като такава; 
г) да оказва необходимото съдействие , включително чрез съгласуване – в случаите, 
посочени в документацията за поръчката. 
 
7.4.Възложителят има право: 
 
а) да оказва текущ контрол и да дава задължителни указания на Изпълнителя при 
изпълнение на договора; 
б) да иска от Изпълнителя да изпълни възложената услуга в срок, без отклонение от 
уговореното и без недостатъци; 
в) да изисква от Изпълнителя предвидените доклади при изпълнение на договора. 
7.5. Възложителят придобива авторските права и правата за ползване на всички 
резултати от изпълнението на договора. 
 

VІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

8.1. Преди сключване на договора, Изпълнителят представя безусловна и неотменима 
гаранция за добро и качествено изпълнение (парична сума или банкова гаранция) в 
размер 2 (два) на сто от стойността на договора без вкл. ДДС. В случай, че се представя 
банкова гаранция, същата следва да е със срок на валидност 60 (шестдесет) дни след 
изтичане срока за изпълнение на договора. 
8.2. Възложителят освобождава гаранцията за добро изпълнение в срок до 60 
(шестдесет) дни след приключване на договора и приемане на работата, без да дължи 
лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.  
8.3. Възложителят може да задържи гаранцията за изпълнение на договора, ако:  
а) в процеса на неговото изпълнение, възникне спор между страните, който е внесен за 
решаване от компетентен съд;  
б) Ако Изпълнителят не започне работа по изпълнение на договора или договорът бъде 
развален по негова вина, както и в случаите на лошо, частично и друго неизпълнение. В 
тези случаи, задържаната гаранция не изчерпва правата на Възложителя да търси 
обезщетение в по-голям размер.  
 

ІХ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
 

9.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, 
когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от 
страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е 
информирала другата страна за възникването на непреодолима сила. 
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9.2. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни 
усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да 
уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. 
9.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. 
9.4. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или 
умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на 
договора. 
9.5. Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила. 
 

X. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ 
 

10.1. Ако Изпълнителят виновно не изпълни възложената услуга или част от нея, или 
изискванията към нея съгласно сроковете, заложени в договора, същият дължи на 
Възложителя неустойка в размер на 0,2 (нула цяло и две десети) на сто от 
неизпълнената част от договора, за всеки просрочен ден, но не повече от 20 (двадесет) 
на сто от цената по целия договор. 
10.2. При забава в плащането Възложителят дължи неустойка в размер на 0,1 (нула 
цяло и една десета) на сто от конкретната дължима сума за всеки ден закъснение, но не 
повече от 10 (десет) на сто от цената по целия договор. 
10.3. За неизпълнението на други задължения по договора, включително и при 
некачествено изпълнение и/или при разпространяване на информация, която се отнася 
до Възложителя или му е била предоставена от него, то Изпълнителят дължи неустойка 
в размер на 0,5 (нула цяло и пет десети) на сто от цената по договора за всяко 
констатирано нарушение.  
10.4. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако 
тяхната стойност е по – голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел. 
10.5. В случай, че изпълнителят е обединение по ЗЗД или ТЗ, участниците в 
обединението са солидарно отговорни за финансовите задължения на Изпълнителя в 
следствие на реализирана отговорност за неизпълнение на задължения, произтичащи от 
настоящия договор. 
 

XІ. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НЕПРАВОМЕРНО ПЛАТЕНИ СУМИ 
 

11.1. В случай, че бъдат установени неправомерно изплатени от Възложителя разходи, 
Изпълнителят се задължава да възстанови съответните дължими суми в срок от 5 
работни дни от получаване на искане за това по следната банкова сметка на 
Възложителя: 

IBAN  BG74UNCR70003218868951   
BIC  UNCRBGSF,  
Банка: УниКредит Булбанк АД,  
Титуляр на сметката:  Община Мирково 
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11.2. В случай, че Изпълнителят не възстанови исканите суми в срока по предходната 
алинея, Възложителят има право на обезщетение за забавено плащане в размера на 
законовата лихва за периода на забавата. 
11.3. Преведените средства от Възложителя, но неусвоени от Изпълнителят, както и 
натрупаните и дължими лихви, глоби и неустойки при изпълнението на настоящия 
договор, подлежат на възстановяване от Изпълнителят по следната банкова сметка на 
Възложителя: 

IBAN  BG74UNCR70003218868951   
BIC  UNCRBGSF,  
Банка: УниКредит Булбанк АД,  
Титуляр на сметката:  Община Мирково 
 

ХІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 
  
12.1. Договорът се прекратява или разваля:  
а) по взаимно съгласие между страните, направено писмено;  
б) едностранно, с двуседмично писмено предизвестие, ако насрещната страна виновно 
не изпълнява системно свое задължение по договора. 
в) от страна на възложителя, по реда на чл. 43, ал. 4 от ЗОП.   
12.2. При прекратяване или разваляне на договора, страните задължително уреждат и 
финансовите си взаимоотношения, съгласно българското законодателство. 
 

XІІІ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО 
 
13.1. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето, 
то всички спорове ще се решат от компетентния български съд, съгласно действащото в 
Република България законодателство. 
 

ХIV. ОБЩИ УСЛОВИЯ 
 

14.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от страните. 
14.2. Настоящият договор и приложенията към него се изготвят в два еднообразни 
екземпляра. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 
Приложение № 1 – Техническата спецификация; 
Приложение № 2 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в откритата процедура за 
възлагане на обществената поръчка; 
Приложение № 3 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в откритата 
процедура за възлагане на обществената поръчка. 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:     ИЗПЪЛНИТЕЛ:  
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16. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

ОБРАЗЕЦ № 1 
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА 

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„.........................................................................................................................”, Обособена 

позиция….. 

 

1. Фирма (наименование) на Участника: 
............................................................................................................................................................ 
представлявано от ........................................................................................................................... 

(при участие на обединение/консорциум се посочва името на обединението, членовете на 
обединението и лицето, което го представлява) 

2. Седалище и адрес на управление: 
.................................................................................................................................................. 
/пощенски код, град/село, община, квартал, улица №/бл., ап./ 

телефон: ..................... факс: .................................... e-mail: ..........................  

(при участие на обединение, съгласно акта за създаването му) 

3. ЕИК от Агенцията по вписванията (респ. БУЛСТАТ) ..............................................................,  

(при участие на обединение/коносорциум се посочват данните на членовете на консорциума) 

4. Лице за контакти: .................................................. длъжност ......................................... 

Адрес ................... ............................................................................. 
............................................................................. телефон ............................, факс 
.................................. e-mail: .......................... 

Лични данни: ....................................................... ЕГН .................., л. к. № .............. издадена на 
.................. от МВР -.......................................................................... 

5. Обслужваща банка: .................................................. BIC код ..............., IBAN на сметка, по 
която ще бъде възстановена гаранцията .........................., титуляр на сметката ............................. 

 

Дата ...................... г.    Име, длъжност ................................................... 

Подпис и печат ..................................................        
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ОБРАЗЕЦ № 2 
 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СПЕЦИФИЧНИЯ ОБОРОТ НА УЧАСТНИКА ЗА 2009, 2010 И 2011г. 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБОРОТА НА УЧАСТНИКА  
 

Долуподписаният /-ната/            с 
лична карта №   , издадена на      от    , в 
качеството ми на ______________________________ __________  (посочете длъжността) 
на         (посочете наименованието на участника), 
БУЛСТАТ/ЕИК       участник по обществена поръчка с предмет: 
„ .........................................................................................................................................................”, 
Обособена позиция……. 

 
Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

През последните 3 (три) финансови години (2010, 2011 и 2012 г.) оборотът от сходни на 
предмета на поръчката дейности на участника ………………..е както следва: 

Година Оборот за годината /в лева/ без ДДС 
2010  
2011   
2012   
Общо:  

ЗАБЕЛЕЖКА: За сходни на предмета на поръчката дейности се приемат дейности за 
изработване на информационни, маркетингови и рекламни материали и/или консултантски 
услуги, свързани с информационни, маркетингови и рекламни дейности и активности. 
 
Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на 
наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 
Дата…………. 2013 г.   ДЕКЛАРАТОР……………….……… 
Гр. …………………….                                  /подпис и печат/ 
 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако офертата се подава от консорциум /обединение, което не е ЮЛ, 
данните, посочени в таблицата се представят от се представят само за участниците, 
чрез които обединението/консорциумът доказва съответствието си с критериите за 
подбор, включващи минимални изисквания на възложителя. 
Когато участникът в процедурата е чуждестранно лице, информацията за общия и 
специфичния оборот се представя за последните три отчетени години съгласно 
счетоводното законодателство на държавата, в която участникът е установен. 
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ОБРАЗЕЦ № 3 
СПИСЪК НА ДОГОВОРИ ЗА УСЛУГИ СЪС СХОДЕН ПРЕДМЕТ 

 
Долуподписаният /-ната/            с 
лична карта №   , издадена на      от    , в 
качеството ми на ______________________________ __________  (посочете длъжността) 
на         (посочете наименованието на участника), 
БУЛСТАТ/ЕИК       участник по обществена поръчка с предмет: 
„ .........................................................................................................................................................”, 
Обособена позиция……. 

 
Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 
Представляваният от мен участник е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от 
датата на подаване на офертата, следните договори за изработване на информационни, 
маркетингови и рекламни материали и/или консултантски услуги, свързани с информационни, 
маркетингови и рекламни дейности и активности: 

№  Предмет на 
договора 

Стойност 
на 

договора 
и дял на 
участника 

в % 

Период на 
изпълнени

е 
(от - до) 

 

Описание на  
изпълнените услуги 

Възложител, 
тел. за връзка 

1.      
2.      
….      

 
Опис на препоръките за добро изпълнение, приложени към настоящия списък: 
1........................................................................................................................................... 
2........................................................................................................................................... 
 
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни. 
 
Дата: ............ 2013 г.             Подпис и печат:      
  
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако офертата се подава от консорциум /обединение, което не е ЮЛ, 
данните, посочени в таблицата се представят  само за участниците, чрез които 
обединението/консорциумът доказва съответствието си с критериите за подбор, 
включващи минимални изисквания на възложителя. 
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ОБРАЗЕЦ № 4 
ДЕКЛАРАЦИЯ – СПИСЪК НА ЕКИПА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ПРЕДЛОЖЕН ОТ 

УЧАСТНИКА 
 
Долуподписаният /-ната/            В 
качеството ми на ______________________________ __________  (посочете длъжността) 
на         (посочете наименованието на участника),  
БУЛСТАТ/ЕИК              

 
Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

При изпълнението на обществена поръчка с предмет ………….., Обособена  позиция ………., 
ще ползваме следните ключови експерти: 

 
Име, презиме, 
фамилия 

/ 
Придобита 

образователна 
степен 

 

Позиция по 
проекта 

Общ 
професионален 
опит (години) 

Специфичен професионален опит по 
изискванията на възложителя 

(описва се подробно и конкретно в 
съответствие с изискванията за 

позицията на всеки експерт, като се 
посочва и документът, с който този опит 

се доказва) 
 

    
    
    
    
    
    
    

 
Прилагаме професионални автобиографии и документи, доказващи образователно равнище, общия и 
специфичния опит за всеки от членовете на екипа. 
 

Дата: ............ 2013 г.              Подпис и печат: .............................. 
 
 



 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
Европейски фонд за 
регионално развити 

 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013  

www.bgregio.eu 
Инвестираме във Вашето бъдеще!  

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на 
Република България 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Средногорие – популяризиране на регионален туристически продукт 
и маркетинг на дестинациите Мирково, Чавдар и Златица”, който се осъществява по договор за безвъзмездна 
финансова помощ № BG161PO001/3.2-03/2012/007 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „ Регионално 

развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

ОБРАЗЕЦ № 5 
 

ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ ЗА ЧЛЕН НА ЕКИПА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПОРЪЧКАТА 

Предлагана роля в проекта:  
 
1. Трите имена: 
 
2. Националност и дата на раждане: 
 
3. Образование: 
Учебно заведение 
(От дата – до дата) 

Получени степен(и) или диплома(и): 

  
  
 
4. Понастоящем заемана длъжност: 
5. Основни квалификации: (свързани с предмета на обществената поръчка): 
6. Професионален опит  
От дата – 
до дата 

Място на 
извършване на 
услугите 

(държава) и 
наименование на 
възложителя 

(бенефициента) 

(Работодат
ел) 

Заемана 
длъжност 

Описание на извършваната работа 
за доказване на изискванията към 

общия и специфичен 
професионален опит на съответния 

експерт 

     

     

     

     

 
8. Друга информация по преценка на лицето. 
Представената информация е вярна. Съгласен съм да участвам като експерт в офертата 
на участника ................................................ по обществена поръчка с предмет 
................................. . 
Дата………….2013 г.                               
        (имена и подпис на лицето) 
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ОБРАЗЕЦ № 6 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ  
по чл. 47, ал. 1, т.1 , букви „а – д”, ал. 2, т. и ал. 5, т. 1 от ЗОП. 

 
 
Долуподписаният /-ната/          в качеството 

ми на _______________________ (посочете длъжността) на .................................................... 
(посочете фирмата на участника) БУЛСТАТ/ЕИК..................................................................  със 
седалище и адрес на управление 
…………………………………………………………………………………… - участник в  
обществена поръчка с предмет: ........................................................................................................, 
Обособена позиция……. 
 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

1. не съм осъден/а с влязла в сила присъда /съм реабилитиран/а , за: 
  (зачертайте невярното) 
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 осъден/а с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс 
във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки 
3. не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от  допълнителните разпоредби на Закона за 
обществените поръчки с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата 
организация. 

Известно ми е, че за посочване на неверни данни  в настоящата декларация подлежа на 
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 
Дата…………. 2013 г.    ДЕКЛАРАТОР……………….……… 
Гр. …………………….                                

/подпис/ 
Забележка: Декларацията се попълва от лицата в съответствие с чл. 47, ал. 4 и чл. 56, ал.3, 

т.1 от Закона за обществените поръчки. При участие на подизпълнители, декларацията се попълва и 
от лицата по чл. 47, ал.4 от ЗОП – представляващи съответния подизпълнител. 
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ОБРАЗЕЦ № 7 

ДЕКЛАРАЦИЯ  
по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал.2, т. 1 и 3, ал. 5, т. 2 от ЗОП 

Долуподписаният /-ната/          в качеството 
ми на _______________________ (посочете длъжността) на .................................................... 
(посочете фирмата на участника) БУЛСТАТ/ЕИК..................................................................  със 
седалище и адрес на управление 
…………………………………………………………………………………… - участник в  
обществена поръчка с предмет: ........................................................................................................, 
Обособена позиция …… 
 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 
1. Представляваният от мен участник  ..............................................................................  
       (посочете името/фирмата на участника) : 

- не е обявен в несъстоятелност; 
- не е в производство по ликвидация или не се намира в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове; 
- не е в открито производство по несъстоятелност; 
- не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от 

Търговския закон;  
- не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове; 
- неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си. 

2. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата и към община по 
смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в 
сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, 
или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен. 
 
3. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за 
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.  

 
Известно ми е, че за посочване на неверни данни  в настоящата декларация подлежа на наказателна 
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 
Дата…………. 2013 г.    ДЕКЛАРАТОР……………….……… 
Гр. …………………….                                

/подпис/                     
Забележка: Когато участникът е юридическо лице декларацията се попълва от лицата в 
съответствие с чл. 47, ал. 6 от ЗОП. При участие на обединения следва да се спазва 
разпоредбата на чл. 56, ал.3, т.1 от ЗОП. При участие на подизпълнители, декларацията се 
подава и от тях при условията на чл. 47, ал. 6 от ЗОП. 
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ОБРАЗЕЦ № 8 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

Долуподписаният /-ната/ ..........................................,  в качеството ми на 
................................................. (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има 
право да представлява и управлява – напр. Изпълнителен директор, управител и др.) на 
...................................................................... - участник в обществена поръчка с предмет: ................. 
............................................................................................................................................................, 
Обособена позиция …… 

 
Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

Представляваният (ото) от мен        
(посочете фирмата, която представлявате) ще използва следните подизпълнители за следните 
дейности при изпълнение на горепосочената поръчка, както следва:  

Подизпълнител ЕИК и адрес Вид на работите Дял на работите 
    
    
    

  
Известно ми е, че за посочване на неверни данни  в настоящата декларация подлежа на 
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 
Дата…………. 2013 г.    ДЕКЛАРАТОР……………….……… 
Гр. …………………….                                

/подпис/ 
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ОБРАЗЕЦ № 9 
СЪГЛАСИЕ ЗА УЧАСТИЕ КАТО ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
за съгласие за участие като подизпълнител в обществена поръчка  

 
Долуподписаният /-ната/ ..........................................,  в качеството ми на 
................................................. (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има 
право да представлява и управлява – напр. Изпълнителен директор, управител и др.) на 
.........................................., ЕИК ............................ - участник в обществена поръчка с предмет: 
..................................................................................................................................................................., 
Обособена позиция…. 

 
Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

Представляваният (ото) от мен        
(посочете фирмата/организацията, която представлявате)  

е съгласен/о да участва като подизпълнител на участника на     
        

(посочете участника, на който сте подизпълнител) 
при изпълнение на горепосочената поръчка.  

Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител и размера на участието/дела ни 
в % са, както следва:           
(избройте конкретните дейности  и техния дял  от обекта на обществената поръчка, които 
ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител).  

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да 
участваме в горепосочената процедура със самостоятелна оферта.  
Известно ми е, че за посочване на неверни данни  в настоящата декларация подлежа на 
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 
 
 
 
Дата…………. 2013 г.    ДЕКЛАРАТОР……………….……… 
Гр. …………………….                                  /подпис/ 
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ОБРАЗЕЦ № 10 
 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  
по чл. 56, ал.1, т. 12 от ЗОП  

ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА В ПРОЕКТА НА ДОГОВОР 
 

 
 

Долуподписаният /-ната 

.......................................................................................................................................,  

в качеството ми на  

......................................................................................................................................., 

(посочете длъжността),  

на........................................................................................................................., 

(посочете фирмата и ЕИК на участника)  

- участник в процедура за възлагане на  обществена поръчка с предмет: 

.........................................., Обособена позиция …… 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 
Запознат съм с всички условия в проекта на договор на настоящата обществена поръчка, към 

която същият е приложение и ги приемам без възражения. 

 

 

 

Дата…………. 2013 г.    ДЕКЛАРАТОР……………….……… 
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ОБРАЗЕЦ 11 
НАЧАЛЕН ДОКУМЕНТ НА ОФЕРТА 

 
УЧАСТНИК: ……………………………………………………………………… 
Седалище и адрес на управление:………………………………………………  
тел…………………………./факс………........………/ e-mail ………………….. 
ЕИК/Булстат ………………………........................................................................ 
Адрес за кореспонденция ……………………………………………………….. 

 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  
 
1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет „Популяризиране на регионален туристически продукт и 
маркетинг на дестинациите Мирково, Чавдар и Златица с обособени позиции:Обособена 
позиция 1: Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни 
материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации, промоционални прояви. 
Обособена позиция 2: Дейности по информиране, публичност и визуална идентификация” , 
за Обособена позиция……, осъществявана с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. при условията, обявени в тази документация 
и приети от нас. 
 
2. Заявяваме, че представяме оферта за участие в обществена поръчка с предмет:  
„Популяризиране на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинациите Мирково, 
Чавдар и Златица с обособени позиции: 
Обособена позиция 1: Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и 
рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации, промоционални прояви.  
Обособена позиция 2: Дейности по информиране, публичност и визуална идентификация”  
 за Обособена позиция …. 
 
3. Запознати сме и се задължаваме да спазвам условията за участие в процедурата. 
 
4. Запознати сме и се задължаваме да спазваме етичните клаузи на настоящата процедура. 
 
5. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за 
участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде 
възложена. 
6.Приемаме, че след изпълнение на договора, Възложителят придобива авторските права и 
правата за ползване на всички резултати от изпълнението на договора. 
7. При изпълнението на поръчката няма да ползваме/ще ползваме следните (невярното се 
зачертава) подизпълнители: 

 
Подизпълнител 

избройте имената и адресите 
на подизпълнителите 

Видове работи, които ще 
изпълнява 

посочете видовете дейности 

% от общата стойност на 
поръчката 

посочете дела на участие на 
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отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

всеки подизпълнител 
   
   
   
във връзка с което прилагаме писмено съгласие (декларация) от страна на посочените 

подизпълнители за участието им. 
 

8. Валидността на нашето предложение  ………………. дни, но не по-малко от 180 календарни 
дни от крайния срок за получаване на оферти и то ще остане обвързващо за нас, като може да 
бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок. 

 
9. До подписване на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и 
известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни. 
 

Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на всички 
изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура. 

 
Приемаме, че изборът на Възложителя е единствено и изключително негово право. 

 
Като неразделна част от настоящата оферта, представяме: 

Списък на всички документи (съответно копия на документи), в подписан и 
подпечатан вид. 

/Описват се всички представени от участника документи (задължителни и други - 
по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи 
участника и относно подизпълнителите - ако такива се предвиждат, документи относно 
икономическото и финансово състояние на участника, доказателства за техническите 
възможности и/или професионална квалификация на участника, които съгласно чл. 57, ал. 2 
от ЗОП и настоящата документация следва да бъдат поставени в плик № 1 „Документи за 
подбор”/. 
 
Дата:........................ г.                                       .......................................... 

 
                                                                             (Подпис и печат) 

*** Когато Участник в процедурата е обединение, настоящия образец на оферта се 
представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е 
упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението/договорът за 
създаване на обединение. 
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развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
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ОБРАЗЕЦ № 12  
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
 
УЧАСТНИК: ……………………………………………………………………… 
Седалище и адрес на управление:………………………………………………  
тел…………………………./факс………........………/ e-mail ………………….. 
ЕИК/Булстат ………………………........................................................................ 
Адрес за кореспонденция ……………………………………………………….. 

 
 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
Ние предлагаме да изпълним без резерви и ограничения, в съответствие с условията на 

документацията дейностите по предмета на обществената поръчка с предмет „Популяризиране 
на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинациите Мирково, Чавдар и Златица 
с обособени позиции: 

Обособена позиция 1: Изработване и разпространение на информационни, 
маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации, 
промоционални прояви.  

Обособена позиция 2: Дейности по информиране, публичност и визуална 
идентификация”, Обособена позиция ….,  по проект „Средногорие – популяризиране на 
регионален туристически продукт и маркетинг на дестинациите Мирково, Чавдар и Златица”. 

 
В случай, че нашето предложение бъде избрано, ние поемаме ангажимента да представим 

гаранция за изпълнение в размер на 2 (два) на сто от стойността на договора без вкл. ДДС, със 
срок на валидност 60 (шестдесет) дни след изтичане срока за изпълнение на договора.   

С настоящото техническо предложение потвърждаваме готовността си да изпълним 
поръчката в съответствие с всички изисквания на Възложителя, описани в документацията и в 
техническата спецификация.  

Ще изпълним поръчката в срок до …………………, но не по-късно от посочения в 
обявлението срок, а именно 15.01.2015 г.  

 
Предлагаме следния конкретен подход за изпълнение на Обособена позиция …. : 
 

1. ОБОСНОВКА НА УЧАСТНИКА 

1.1. Предлагаме следната обосновка по отношение на описание на структура за 
управление на договора, вътрешни и външни взаимовръзки на екипа: 
................................. 

1.2. Предлагаме следната оценка на рисковете при изпълнение на договора и стратегия 
за преодоляването им: 
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………………………………… 

1.3. Предлагаме следния подход за достигане до целевите групи:  

…………………………………… 

2. СТРАТЕГИЯ НА УЧАСТНИКА  

2.1. Ние предлагаме следното описание на дейностите, очакваните резултати и методите 
за изпълнение: 

………………………………….. 

2.2. Ние предлагаме следния подход за разработването на туристическите пакети и/или 
диверсификация на съществуващите:  

………………………………….. 

2.3. Ние предлагаме следната графично-текстова концепция за дизайн на 
информационните/ маркетинговите и рекламните материали: 

………………………………… 

2.4. Ние предлагаме следните идейни проекти на информационните/ маркетинговите и 
рекламните материали от техническата спецификация:  

…………………………………… 

3. ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

3.1. Ние предлагам следния график за изпълнение на дейностите по договора: 

………………………………….. 

(В Техническото си предложение в съответствие с методиката за оценка на офертите 
участникът следва детайлно да разпише предложението си за изпълнение на поръчката и на 
отделните й елементи. ) 
 

_____________________    

(име и фамилия) 

_____________________ 

(длъжност на представляващия Участника) 

Дата: ….. 
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ОБРАЗЕЦ № 13 
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
УЧАСТНИК: ……………………………………………………………………… 
Седалище и адрес на управление:………………………………………………  
тел…………………………./факс………........………/ e-mail ………………….. 
ЕИК/Булстат ………………………........................................................................ 
Адрес за кореспонденция ……………………………………………………….. 

 
 

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Популяризиране на регионален 
туристически продукт и маркетинг на дестинациите Мирково, Чавдар и Златица с обособени 
позиции: 

Обособена позиция 1: Изработване и разпространение на информационни, 
маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации, 
промоционални прояви.  
Обособена позиция 2: Дейности по информиране, публичност и визуална идентификация”, за  
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
За изпълнение предмета на обществената поръчка по Обособена позиция 2  цената на 

нашата оферта в лева възлиза на: 

 

Позиция Дейност/ 
поддейност 

Количество/ 
брой 

Цена в лева без ДДС  
(Посочва се крайна цена, включваща всички 
разходи на Изпълнителя за осъществяването на 
съответната дейност. Посочва се обща крайна цена 
за цялото количество.) 

Обособена позиция 1: „Изработване и разпространение на информационни, маркетингови 
и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации и 
промоционални прояви” 

1.1 

Разработване на 
туристически 
пакети (поне 5 
пакета) 

1  

1.2 

Фотографско 
заснемане на 
туристически 
обекти от 
региона 

1  

1.3 
Имиджови 
брошури 
(включен 

8000  
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дизайн, 
предпечат и 
печат) 

1.4 

Брошури за 
конкретизирани
те туристически 
пакети 
(включен 
дизайн, 
предпечат и 
печат) 

8000  

1.5 

Листовки за 
конкретизирани
те туристически 
пакети 
(включен 
дизайн, 
предпечат и 
печат) 

25000  

1.6 

Карта на 
хартиен носител 
(включен 
дизайн, 
предпечат и 
печат) 

5000  

1.7 
Публикации в 
специализирани 
издания 

8  

1.8 

Разработена 
концепция за 
интернет 
онлайн реклама 
и приложението 
й - публикации 
в 
специализирани 
сайтове и 
електронни 
медии (банери, 
статии и др.) 

1  

1.9 
Изработване на 
рекламен клип 1  

1.10 
Разпространени
е на рекламен 
клип (в не по-

1  
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малко от 2 
медии) 

1.11 

Създаване на 
интерактивна 
туристическа 
карта 

1  

1.12 

Електронни 
носители на 
интерактивна 
туристическа 
карта 

5000  

1.13 

Рекламни 
сувенири – 
рекламни 
торбички 

5000  

1.14 

Рекламни 
сувенири – 
изработка на 
други рекламни 
сувенири с общ 
брой 5 000 бр. 

5000  

ОБЩО: 
………… (с цифри) 
………… (с думи) 

 
 
При установяване на технически или аритметични грешки – за определящи за крайната 
стойност се приемат цените изписани с думи. 
 
Крайна цена в лева без ДДС: ..................................................................... (с цифри и думи) 
Крайна цена в лева с ДДС: ..................................................................... (с цифри и думи) 
 
Предложената цена, остава непроменена за срока на действие на договора. 

При необходимост от определяне на единични цени за съответните 
дейности/продукти/резултати – общата цена посочена в четвъртата колона се разделя на 
броя/количеството, посочено в третата колона на таблицата по-горе. 

 
   
ПОДПИС и ПЕЧАТ: 

__________________________ (име и фамилия) 
__________________________ (длъжност на представляващия участника) 

 
 
Дата: ……... 
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ОБРАЗЕЦ № 14 
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
УЧАСТНИК: ……………………………………………………………………… 
Седалище и адрес на управление:………………………………………………  
тел…………………………./факс………........………/ e-mail ………………….. 
ЕИК/Булстат ………………………........................................................................ 
Адрес за кореспонденция ……………………………………………………….. 

 
 

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Популяризиране на регионален 
туристически продукт и маркетинг на дестинациите Мирково, Чавдар и Златица с обособени 
позиции: 

Обособена позиция 1: Изработване и разпространение на информационни, 
маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации, 
промоционални прояви.  

Обособена позиция 2: Дейности по информиране, публичност и визуална 
идентификация”, за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
За изпълнение предмета на обществената поръчка по Обособена позиция 2  цената на 

нашата оферта в лева възлиза на: 

 

Позиция Дейност/ 
поддейност 

Количество/ 
брой 

Цена в лева без ДДС  
(Посочва се крайна цена, включваща всички 
разходи на Изпълнителя за осъществяването на 
съответната дейност. Посочва се обща крайна цена 
за цялото количество.) 

Обособена позиция 2: „Дейности по информиране, публичност и визуална идентификация” 

2.1 

Информационн
и събития/ 
пресконференци
и за местните и 
национални 
медии – за 
старта и 
завършването 
на дейностите 
по проекта 

2  

2.2 

Банер/ 
транспарант 
(дизайн, 
предпечат и 

1  



 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
Европейски фонд за 
регионално развити 

 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013  

www.bgregio.eu 
Инвестираме във Вашето бъдеще!  

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на 
Република България 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Средногорие – популяризиране на регионален туристически продукт 
и маркетинг на дестинациите Мирково, Чавдар и Златица”, който се осъществява по договор за безвъзмездна 
финансова помощ № BG161PO001/3.2-03/2012/007 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „ Регионално 

развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

печат) 

2.3 

Плакати 
(дизайн, 
предпечат и 
печат) 

50  

2.4 

Брошури 
(дизайн, 
предпечат и 
печат) 

1000  

ОБЩО: 
………… (с цифри) 
………… (с думи) 

 
 
При установяване на технически или аритметични грешки – за определящи за крайната 
стойност се приемат цените изписани с думи. 
 
Крайна цена в лева без ДДС: ..................................................................... (с цифри и думи) 
Крайна цена в лева с ДДС: ..................................................................... (с цифри и думи) 
 
Предложената цена, остава непроменена за срока на действие на договора. 

При необходимост от определяне на единични цени за съответните 
дейности/продукти/резултати – общата цена посочена в четвъртата колона се разделя на 
броя/количеството, посочено в третата колона на таблицата по-горе. 

 
   
ПОДПИС и ПЕЧАТ: 

__________________________ (име и фамилия) 
__________________________ (длъжност на представляващия участника) 

 
 
Дата: ……... 
 
 
 
 


