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3. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 
 
3.1. Възложител на настоящата поръчка е Община Вършец. 
 
Данни за възложителя и лице за контакт: 
Адрес: 3540 град Вършец, обл. Монтана 
бул. България 10 
тел. 09527 /222, факс 09527 /2323 
Лице за контакт: Антон Тошев 
 
3.2. Настоящата поръчка се осъществява във връзка с изпълнението на проект на 
община Вършец: „Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и 
маркетинг на териториална дестинация - общини Вършец, Берковица и Годеч” 
В рамките на посочения проект е планирано осъществяването на дейности, свързани с 
изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни 
материали, осъществяване на реклама в медиите, предоставяне на консултации, както 
и осъществяването на дейности, свързани с осигуряване на публичност и визуализация 
по проекта. 
Посочените дейности формират предмета на настоящата обществена поръчка и имат 
за цел да допринесат за развитие на турстическия потенциал в региона – Вършец, 
Берковица, Годеч, 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 информационни, рекламни и маркетингови дейности по 
обособени позиции, както следва: 

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

Обособена позиция 2: Дейности по информиране, публичност и визуална 
идентификация. 
Участниците в процедурата следва задължително да подадат оферти и за двете 
обособени позиции. Не се допуска участие само за една от обособените позиции. 
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Участниците, които са подали оферта само за една от двете позиции ще бъдат 
отстранени от участие в процедурата. 
 
3.3.1. В рамките на обособена позиция 1 следва да бъдат осъществени следните 
дейности и постигнати следните резултати: 

 
Дейности: 

 
1) Разработване на минимум четири туристически пакета. Туристическите пакети 

ще включват програми за посещения на обекти и места от територията на трите 

общини (Вършец, Берковица и Годеч) по дни, изработка на карти с маршрути, 

допълнителни услуги към пакета – настаняване и хранене, транспорт,  

екскурзоводски услуги, анимация,  планински водач. Разработените 

туристически пакети ще разнообразяват и допълват съществуващите пакети на 

територията на общините. 

2) Заснемане на забележителностите в региона (осигуряване на фотоснимки 

приблизително за 40 бр. обекти);   

3) Видео заснемане на забележителностите в региона  и изработване на 

видеоклипове за всеки един от тях (приблизително за 40 бр. обекти – със средна 

продължителност на видеоклиповете от три минути на обект);  

4) Заснемане на събития от културния календар на дестинацията и изработване на 

видеоклипове за всяко от тях  (приблизително 10 бр. събития – със средна 

продължителност на видеоклиповете от пет минути);    

5) Изработване на рекламен филм за цялата дестинация – 90 мин (средно 3 

мин/обект, монтаж, озвучаване, дикторски текст на два езика и др.); 
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6) Изработване на електронно представяне на регионалния продукт (включително 

туристически програми и филм, както и други мултимедийни материали, описани в 

предходните точки, разработени в рамките на поръчката и съгласувани с 

Възложителя) посредством рекламно мултимедийни DVD – 4000 бр; 

7) Присъствие на страниците на туристически информационни портали, както и в 

профилите на социалните мрежи на туристическите портали (осигуряване на 

средно по 10 снимки от обект, обработка на 3-4 минутен видеофилм за излъчване в 

интернет среда, информативен текст за обектите на български и английски език), 

включително интернет банери.  

8) Изработване на печатни и други рекламни материали: 

- Обобщен луксозен каталог (с разработена електронна версия), представящ общините 

и разработените пакети – 8000 броя каталози. Каталогът следва да предоставя 

информация за трите общини, за обектите, намиращи се на тяхната територия, за 

събитията, които се провеждат в тях, както и наличните туристически пакети. 

Информацията следва да бъде представена чрез снимки и текст, като за целта могат да 

се използват и разработените до този момент материали в рамките на поръчката  

- Изготвяне на карти - брошури за всеки един туристически пакет по отделно -  10000 

броя (т.е. предвижда се изработване на не по-малко от 4 вида карти-брошури. Броят 

може да бъде по-голям в случай, че изпълнителят е предвидил разработването на по-

голям брой туристически пакети)  
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- Изготвяне на карти - брошури на няколко туристически пакета със сходна тематика –  

10000 броя  (Видовете карти-брошури се съгласуват предварително с Възложителя като 

това следва да съответства и на концепцията, предложена от Изпълнителя).  

- Рекламни сувенири за всеки един от пакетите или за няколко с обща тематика – 20 

000 броя (съгласно Техническата спецификация). 

- Изработка на картички за различните обекти – 4000 бр (следва да бъдат изработени 

не по-малко от 8 вида картички)  

- Изработка на футляри – 4000 бр. 

9) Изработка на комуникационни указателни табели на туристическите обекти и по 

пътищата на региона. Освен с рекламна цел те следва да подобрят и транспортната и 

информационна достъпност на територията на туристическия район. – 50 броя. 

Съдържанието и вида на табелите следва да бъде съгласувано с Възложителя, като 

решението ще бъде взето и на база на окончателното идентифициране и заснемане на 

обектите.  

10) Изработка на стилизирано лого на дестинацията, на базата на предложенията, 
направени в предварителното анкетното проучване и обществени обсъждания. 
Срок за изпълнение: 3 (три) месеца от датата на подписване на договор за 
обществена поръчка. 

 
 

РЕЗУЛТАТИ: 

• Разработени туристически пакети – не по-малко от 4 броя; 

• Изработен 1 рекламен филм 

•  40 заснети обекти 

• 40 видеофилмирани обекти 

• 10 видеофилмирани събития от културния календар 
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• Изработени – 4000 рекламно мултимедийни DVD 

• Изработен обобщен луксозен каталог (включително електронен вариант) -  8000 
бр. 

• Изработени карти - брошури за всеки един туристически пакет по отделно -  
10000 броя 

• Изготвяне на карти - брошури на няколко туристически пакета със сходна 
тематика –  10000 броя   

• Изработени картички за различните обекти – 4000 бр. 

• Изработени рекламни сувенири – 20 000 бр. 

• Изработени футляри – 4000 бр. 

• Изработени комуникационни указателни табели на туристическите обекти – 50 
бр. 

• Изработено стилизирано лого на туристическия район  

• Присъствие на страниците на два информационни портала 

3.3.2. В рамките на обособена позиция 2 следва да бъдат осъществени следните 
дейности и постигнати следните резултати: 
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. 
Дейността следва да бъде осъществена от изпълнителя в съответствие с посочените 
документи. 
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ДЕЙНОСТИ: 
 

1) Изработване на три табели, информиращи обществеността за името, целта на 

проекта и произхода на средствата, с които той ще се финансира  Табелите ще 

бъдат поставени на сградите на трите общини – община Вършец и партньорите 

общините Берковица и Годеч. 

2) Изготвяне на прес-съобщения най-малко на три месеца, които ще бъдат 

разпространявани до всички медии в региона (регулярността на изготвяне на прес-

съобщенията ще бъде допълнително съгласувана с Възложителя, така че да се 

гарантира изготвянето и разпространяването на не по-малко от шест прес-съобщения).  

3) Организиране на две пресконференции – стартираща и заключителна след 

приключване на дейностите по настоящия проект.   

Всички информационни и комуникационни материали вкл. и тези разпространявани 

по електронен път ще съдържат информация за ролята на ЕС и българската 

държава за подкрепата на устойчивото регионално развитие и логото на ЕФРР, и 

ОПРР, името на проекта, името на ОПРР, източникът на финансиране, флагът на 

ЕС, интернет-сайта на ОПРР. При изпълнение на всички дейности за осигуряване на 

информация и публичност на проекта, ще се спазват стриктно техническите 

изискванията заложени  в Насоките за осъществяване на мерките за информация и 

публичност. 

Срок за изпълнение: най-късно до 31 декември 2013 г. 

 

РЕЗУЛТАТИ: 

 

• Проведени 2 пресконференции; 

• Изработени 3 постоянни обяснителни табели; 
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• Изготвени и разпространени минимум 6 съобщения в местни и регионални 
медии. 

 
3.4. Дейностите – предмет на настоящата обществена поръчка (и по двете обособени 
позиции) следва да се осъществяват при спазването на всички изисквания, 
произтичащи от условията на проекта на Възложителя и респективно – от условията на 
Оперативна програма „Регионално развитие”. 
3.5. При всички дейности, за които е приложимо, Изпълнителят следва да осигурява 
публичност и информираност по финансирането на настоящия договор.  
Изпълнителят следва да използва емблемата на ЕС. Във всички обяви или публикации, 
свързани с договора, както и на публични събития, Изпълнителят е длъжен да 
оповести, че договорът е получил финансиране от Европейски фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) чрез ОПРР.   
Според вида на информационните материали те следва да съдържат: 

• Името на проекта, който се изпълнява; 

• Името и логото на оперативната програма; 

• Името и логото на Националната стратегическа референтна рамка (НСРР); 

• Името на ЕФРР; 

• Флага на ЕС. 

За информацията, разпространявана по електронен път (напр. интернет сайтове, 
електронни съобщения и т.н.) или чрез аудио-визуални материали, описаните мерки се 
прилагат аналогично. 
Детайлна и конкретна информация относно мерките за информация и публичност 
може да се намери на СЛЕДНИЯ АДРЕС http://www.bgregio.eu/izpalnenie-na-
dogovori/nasoki-za-informatsiya-i-publichnost.aspx 
 
4. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ (ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО) 
 
4.1. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 
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В рамките на обособена позиция 1 следва да бъдат осъществени следните дейности и 
изработени съответните продукти, при спазване на описаните минимални технически 
изисквания и условия: 

Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни 
материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации 

  

Позиция Вид на 
разхода 

Количество Технически изисквания 

1 Разработване 
на 
туристически 
пакети 

1 Концепция за разработване на 
туристически пакети – 4 пакета (по един за 
всяка община – Вършец, Берковица, Годеч 
и един по сходна тематика).  
Концепцията може да обхване идейни 
проекти за допълнителни пакети отвъд 
тази рамка. 

 
Туристическите пакети трябва да 
предлагат продукти и услуги, съобразени с 
реалните възможности на региона, 
наличните туристически ресурси 
(природни и антропогенни), както и 
готовността им да бъдат използвани за 
реалните цели на туризма.  
 
Основните компоненти на туристическия 
пакет е необходимо да отчита влиянието, 
както на първичните ресурси – природни и 
антропогенни, така и на вторичните – 
налична инфраструктура, както и 
неикономически фактори, като  културен 
календар на събития, традиции и др.  
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За целта наличните туристически ресурси 
трябва да бъдат инвентаризирани, както 
по вид, така и по постоянство на проява, 
риск и уязвимост за експлоатация.   
 
Веднъж инвентаризирани ресурсите 
подлежат на оценка според критериите:  
 
1. Качество. Предоставените услуги 
допринасят за цялостна висока оценка на 
качеството.  
2. Автентичност. Туристите посещавайки 
дадени дестинации от туристическия пакет 
за ограничен период от време да се 
чувстват като част от общността и техните 
преживявания да бъдат автентични. 
3. Уникалност. След като бъде направена 
инвентаризация да се открият тези нови 
възможности, които са уникални за 
дестинацията, на базата на които да се 
създадат пакети от туристически продукти, 
които да предложат ново преживяване на 
туристите.  
4. Диверсификация. Туристите трябва да 
разполагат с множество примамливи 
възможности, които да ги накарат да 
останат в дестинацията за по-дълго и да 
вземат участие в повече дейности. При 
разработване на тези варианти, те трябва 
да се съобразят с основните 
забележителности, с културните и 
природни ресурси на общините.  
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5. Притегателна сила. Първичните ресурси 
(основна част от пакета) и вторичните 
ресурси (допълнителни възможности) 
съставляващи туристическите пакети да 
бъдат с висока притегателна сила, 
мотивираща туристите да посетят 
дестинацията.    
 
В рамките на концепцията следва да се 
използват два варианта за групиране: 
естествен (естествено групиране 
благодарение на географската близост на 
трите общини) и тематичен (обединявайки 
идентични туристически ресурси). 

 
Необходимо е туристическите пакети да 
използват иновативен подход за 
представяне, информация и достигане до 
крайните потребители.  
Представянето на туристическите пакети 
да бъде посредством ясна графична 
визуализация, удобни за употреба от 
информационните центрове в общините, 
туристическите бюра и агенции, както и от 
индивидуалните потребители.  
Информацията в пакетите трябва да бъде 
аналитично подредена, визуализирана по 
лесен и адекватен начин. Да има кратко 
съдържание в началото, както и цитиране 
на външни източници като интернет 
сайтове, допълнителна литература и 
други.  Те трябва да бъдат съобразени с 
формите за визуализация, маркетинг и 
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реклама предвидени в настоящият проект: 
рекламни брошури, рекламни каталози, 
рекламни сувенири, интернет банер, лого 
на проекта, снимков и видео материал на 
дестинациите в проекта. 
 В туристическите пакети е необходимо да 
присъства необходимата информация за 
обектите – местоположение, работно 
време, възможности за свободно време, 
атракции в близост, ценова политика на 
всеки отделен продукт, услуга или обект 
включена в пакета. 

 
Пакетите е необходимо да бъдат 
съобразени с регионални и международни 
маршрути като  „Пътя на Рим“, „Пътя на 
античното наследство“ и други, ако такива 
биват идентифицирани. 

  

2 Заснемане на 
забележителн
остите в 
региона със 
снимки - 
обекти 

40 Минимални изисквания (включително по 
отношение на формата на заснемане): 
Аспект на изображението 3:2 
RAW: (RAW) 5000x3333 
Некомпресиран JPEG 4:3 4000x3000 
Некомпресиран JPEG 16:9 5000x2808 
Всички фото материали стават собственост на 
поръчителя и за тази цел изпълнителят по 
проекта предоставя всички надлежни права. 
 
За всеки обект следва да бъдат осигурени не 
по-малко от 8-10 снимки. 
 

3 Видео 40 Минимални изисквания към формата на 
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заснемане на 
забележителн
остите в 
региона  и 
изработване 
на 
видеоклипове 
всеки от тях - 
обекти 

заснемане:  
Видео - Full HD 1920 x 1080 (25 fps)/ PAL,  

 

5,1-канално / 2-канално – стерео или 
многоканално аудио с минимален 
поток 256kb/s 

Качество на картината на изходния материал 
от камера - минимум 15Mbps. 
 
Всички аудио и видео материали стават 
собственост на поръчителя и за тази цел 
изпълнителят по проекта предоставя всички 
надлежни права. 
 
Средна продължителност на видеоклиповете 
– 3 минути. 
 

4 Заснемане на 
събития от 
културния 
календар на 
дестинацията 
и изработване 
на 
видеоклипове 
всяко от тях  
 

10 Видео - Full HD 1920 x 1080 (25 fps)/ PAL,  

  
5,1-канално / 2-канално – стерео или многоканално аудио с минимален 
поток 256kb/s 

Качество на картината на изходния материал 
от камера - минимум 15Mbps. 
 
Всички аудио и видео материали стават 
собственост на поръчителя и за тази цел 
изпълнителят по проекта предоставя всички 
надлежни права. 
 
Събитията, които ще бъдат обект на 
заснемане ще бъдат определени по време на 
разработването на туристическите пакети и 
ще бъдат съгласувани с Възложителя. 
За всеки от обектите следва да бъде заснет 
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минимум 1 видеоклип. 
 

5 Изработване 
на рекламен 
филм за 
цялата 
дестинация – 
90 мин 
(средно 3 мин. 
/ обект, 
монтаж, 
озвучаване, 
дикторски 
текст на два 
езика ) 
 

1 Изпълнителят по проекта трябва да 
предостави сценарий за рекламния филм, 
който да се съгласува с поръчителя. 
Сценарият е основата за изграждането на 
рекламния видеофилм. 
 
Характеристики на филма 
Озвучаване: 
Фонова музика с уредени авторски права за 
ползване в проекта; 
Дикторски текст на 2 езика – български и 
английски; 
Субтитри на 2 езика – български и английски. 
 
Общо времетраене на готовия филм трябва да 
е 90 минути, като се отделят средно по 3 
минути на туристически обект и 
забележителност. 
Готовият видео материал трябва да бъде 
обработен и монтиран като завършен филм, 
изпълняващ предварително съгласувания 
сценарий.  
Готовият видео материал трябва да бъде 
предоставен на поръчителя като съдържание 
на интерактивен DVD носител, с възможност 
за избор на отделните опции – озвучаване и 
субтитри, както и преглед на съдържанието по 
глави. 
 
Всички аудио и видео (обработен и изходен 
формат) материали стават собственост на 
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поръчителя и за тази цел изпълнителят по 
проекта предоставя всички надлежни права. 
 

6 Изработване 
на 
мултимедийно 
DVD 

4000  Рекламният филм  ще бъде тиражиран на 
DVD  със следните характеристики:  

- Дискът да бъде записан и затворен за 
презапис. 

- Обложка: картон, печат 4+0, 300гр. 
хартия 

- Обложката да бъде с пълноцветен 
печат (двустранно) съдържащ логото 
на дестинацията и съдържание 
свързано с концепцията на проекта. 

- DVD дисковете да бъдат с директен 
пълноцветен печат съдържащ логото 
на дестинацията. 
 

Всички векторни изображения (.psd , .eps - 
обработени и изходен формат) стават 
собственост на поръчителя и за тази цел 
изпълнителят по проекта предоставя всички 
надлежни права. 
 
Електронно представяне следва да включва 
най-малко: туристически програми и филм, 
както и други мултимедийни материали, 
описани в предходните точки, разработени в 
рамките на поръчката и съгласувани с 
Възложителя. 
 

7 Присъствие на 
страниците на 
туристически 

2 Изготвяне на рекламни интернет банери 
съобразени с цялостната графична концепция 
на проекта. 



 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  
за регионално развити 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

www.bgregio.eu 

Проект № BG161PO001/3.2.02/2011/022 „Подкрепа за развитие на 
регионален туристически продукт и маркетинг на дестинация – общини 

Вършец, Берковица и Годеч” 

 

  
 

 

 

 
Този документ е създаден в рамките на проект „Подкрепа за развитие на регионален туристически 
продукт и маркетинг на териториална дестинация - общини Вършец, Берковица и Годеч”, който се 
осъществява 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 Вършец  и при никакви обстоятелства 
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган 
 

 

 

информацион
ни портали, 
вкл. интернет 
банери 

 
Всички  векторни изображения (.psd, .eps - 
обработени и изходен формат) стават 
собственост на поръчителя и за тази цел 
изпълнителят по проекта предоставя всички 
надлежни права. 
 
Във връзка с тази дейност е необходимо също 
така осигуряване на средно по 10 снимки от 
обект, обработка на 3-4 минутен видеофилм 
за излъчване в интернет среда, информативен 
текст за обектите на български и английски 
език), включително интернет банери. 
 
Посочените материали, както и други 
подобни, съгласувани с Възложителя, следва 
да бъдат използвани на посочените 
информационни портали. 
 

8 Изработване 
на 
стилизирано 
лого на 
дестинацията 

1 Изработването на лого да бъде обвързано с 
цялостната графична концепция на проекта – 
брошури, рекламни материали и други. Да 
бъдат представени точни данни за палитрата 
от цветове (Pantone Matching System и sRGB) . 
 
Всички векторни изображения (.psd, .eps - 
обработени и изходен формат) стават 
собственост на поръчителя и за тази цел 
изпълнителят по проекта предоставя всички 
надлежни права. 
 

9 Обобщен 
каталог, 

8000 Минимални изисквания 
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представящ 
общините и 
разработените 
пакети  

Информационен каталог: 
Формат 210 х 100 мм, страници 80-120,  
тяло: 
- цветност 4+4  
- медия 115 гр. хромова хартия (мат) 
корица: 
- цветност 4+4   
- медия 350 гр. хромов картон, мат ламинат + 
частично лакиране 
- подвързия: термолепене 
 
Каталогът следва да предоставя информация 
за трите общини, за обектите, намиращи се на 
тяхната територия, за събитията, които се 
провеждат в тях, както и наличните 
туристически пакети. Информацията следва 
да бъде представена чрез снимки и текст, като 
за целта могат да се използват и 
разработените до този момент материали в 
рамките на поръчката. 
 

10 Изготвяне на 
карти - 
брошури за 
всеки един 
туристически 
пакет по 
отделно  

10000 Минимални изисквания 
 
Предвижда се изработване на не по-малко от 
4 вида карти-брошури. Броят може да бъде 
по-голям в случай, че изпълнителят е 
предвидил разработването на по-голям брой 
туристически пакети  
Параметри: 
- формат А4,  
- цветност 4+4  
- медия 150 гр. хромова хартия (гланц/мат) 
- довършителни операции: сгъване с две 
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гънки 
 

11 Изготвяне на 
карти - 
брошури на 
няколко 
туристически 
пакета със 
сходна 
тематика   
 

10000 Минимални изисквания 
 
Един или повече видове брошури в 
зависимост от концепцията, формат А4,  
- цветност 4+4  
- медия 150 гр. хромова хартия (гланц/мат) 
- довършителни операции: сгъване с две 
гънки 
 

12 Рекламни 
сувенири за 
всеки един от 
пакетите или 
за няколко с 
обща тематика 
(сувенирна 
чиния с дупка, 
магнити, 
ключодържате
ли) 

20000 - пластмасов ключодържател с пълноцветна 
вложка - 7 000 бр.; 
- магнитен стикер правоъгълен 80 х 50 мм, 
пълноцветен печат + ламинат - 11 000 бр.; 
- сувенирна чиния Ф = 20 см - 2 000 бр. 

13 Футляри - еко 
торби за 
съхранение на 
рекламни 
материали 
 

4000  20+8/24 см с едноцветен печат; 

14 Картички  4000 формат 110 х 156 мм  
- цветност 4+1  
- медия 350 гр. хромова хартия (гланц/мат) 
- довършителни операции: едностранно 
ламиниране (гланц/мат) 



 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  
за регионално развити 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

www.bgregio.eu 

Проект № BG161PO001/3.2.02/2011/022 „Подкрепа за развитие на 
регионален туристически продукт и маркетинг на дестинация – общини 

Вършец, Берковица и Годеч” 

 

  
 

 

 

 
Този документ е създаден в рамките на проект „Подкрепа за развитие на регионален туристически 
продукт и маркетинг на териториална дестинация - общини Вършец, Берковица и Годеч”, който се 
осъществява 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 Вършец  и при никакви обстоятелства 
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган 
 

 

 

 
Не по-малко от 8 вида различни картички. 
 

15 Комуникацион
ни указателни 
табели на 
туристическите 
обекти и по 
пътищата на 
региона  

50 Размери: 400 х 600 мм, 400 х 800 мм,  
500 х 700 мм , 600 х 800 мм, 700 х 1000 мм с 
пълноцветен печат върху фолио,  каширано 
върху твърда основа (алуминиев композитен 
панел, дърво или друг материал) 
Съдържанието и вида на табелите следва да 
бъде съгласувано с Възложителя, като 
решението ще бъде взето допълнително и на 
база на окончателното идентифициране и 
заснемане на обектите. 

 
 
4.2. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 
 
В рамките на обособена позиция 2 следва да бъдат осъществени следните дейности и 
изработени съответните продукти, при спазване на описаните минимални технически 
изисквания и условия: 
 

Дейности Изисквания към дейността 

Изработване на три табели, информиращи 
обществеността за името, целта на 
проекта и произхода на средствата, с 
които той ще се финансира  Табелите ще 
бъдат поставени на сградите на трите 
общини – община Вършец и партньорите 
общините Берковица и Годеч. 
 

Размери на табелите –   900Х700 ММ 
Табелите да бъдат доставени и монтирани 
на сградите на трите общини, в 
съответствие с указанията на 
Възложителя. 
Табелите следва да бъдат доставени и 
монтирани най-късно до 30 работни дни 
след подписване на договор с 
изпълнителя. 

Изготвяне на прес-съобщения най-малко 
на три месеца, които ще бъдат 

Изпълнителят следва да разпространи и 
публикува не по-малко от 6 прес-
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разпространявани до всички медии в 
региона.  

съобщения за периода на договора, като 
на всяко тримесечие следва да бъдат 
публикувани средно по две прес-
съобщения.  
 

Организиране на две пресконференции – 
стартираща и заключителна след 
приключване на дейностите по настоящия 
проект. 

Изисквания към пресконференциите: 
Осигуряване на зали за минимум 50 лица; 
Изработване и осигуряване на:  ПОКАНИ, 
ПРОГРАМА, МАТЕРИАЛИ, КЕТЪРИНГ 
Провеждането на пресконференциите 
следва да се съгласува с Възложителя, 
като индикативно се планира: 

- Първата пресконференция да се 

проведе до 1 месец след 

сключване на договора за 

обществена поръчка; 

- Втората пресконференция да се 

проведе между 20 и 30 дни преди 

приключване на проекта . 

 
Всички информационни и комуникационни материали вкл. и тези разпространявани 

по електронен път ще съдържат информация за ролята на ЕС и българската 

държава за подкрепата на устойчивото регионално развитие и логото на ЕФРР, и 

ОПРР, името на проекта, името на ОПРР, източникът на финансиране, флагът на 

ЕС, интернет-сайта на ОПРР. При изпълнение на всички дейности за осигуряване на 

информация и публичност на проекта, ще се спазват стриктно техническите 

изискванията заложени  в Насоките за осъществяване на мерките за информация и 

публичност. 
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4.3. ОТЧЕТНОСТ. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ПЛАЩАНЕ. 
 
И по двете обособени позиции се предвижда работата на изпълнителя да се приеме с 
окончателен констативен протокол след изпълнение на всички предвидени дейности и 
задачи и след постигане на очакваните резултати. 
И по двете обособени позиции е предвиден следният начин на плащане: 

- 30% авансово плащане – в 15 дневен срок от подписване на договор за 

обществена поръчка; 

- 70% окончателно плащане – в 15 дневен срок от подписване на констативните 

протоколи за приемане на извършената от Изпълнителя работа. 

5. 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. 

 

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка 
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;  
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• 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 подзаконови актове, включително когато неговата 
дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил 
дейността си; 

д) е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно 
законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; 

е) 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. 

ж) е виновен за неизпълнение на задължение по договор за обществена поръчка, 
установено с влязло в сила съдебно решение. 

з) 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.  
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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.  
 
6. ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Гаранцията за участие или изпълнение се представя в една от следните форми: 

а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; 

б) банкова гаранция в полза на Възложителя. 

 в) гаранцията за участие или изпълнение се внася по следната банкова сметка на 
община Вършец:  
 

ОББ АД – клон Вършец 
Код на банката: UBBSBGSF 
Банкова сметка: BG26UBBS 80023300188110 
 
г) гаранцията за участие е сума в размер на 2 000 (две хиляди) лв. по обособена 

позиция 1.  

По обособена позиция 2 не се изисква внасяне на гаранция за участие. 

Тъй като кандидатите са длъжни да кандидатстват общо за двете 

обособени позиции – те следва да внесат гаранция за участие общо в размер на 2 

000 лева. 

д) гаранцията за изпълнение е в размер на  3 % от стойността на договора без 
ДДС по обособена позиция 1.  

По обособена позиция 2 не се изисква гаранция за изпълнение. 

Определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие или 
изпълнение. 
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Размерът и валутата на гаранцията за участие или изпълнение са посочени и в 
обявлението за обществената поръчка.  

Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. 
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. 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение 
се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка по отношение на 
участника, избран за изпълнител.  

По отношение на задържането, усвояването и освобождаването на гаранциите на 
останалите участници се прилагат съответно разпоредбите на чл. 61 и 62 от ЗОП. 
 
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 за всяка обособена позиция по отделно. 
Методиката за определяне на комплексната оценка на офертата по всяка обособена 
позиция 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. 
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7.2. Методика за оценка по обособена позиция 1. 
1) Показателите за определяне на комплексната оценка на офертата и относителната 
им тежест са: 

Показател 1 – Цена с относителна тежест – 40% (Пц = 40%) 
Показател 2 – Качество на техническото изпълнение с относителна тежест – 60% (Пк = 
60%) 
2) Съгласно обявения критерий, офертата ще бъде оценена по следната формула: 
КО (Комплексната оценка) = Пц + Пк 
Максималната стойност на КО е 100 точки. 
3) Пц се изчислява по следния начин: 
Пц = Ц мин. / Ц n х 40, където: 
Ц мин е най-ниската предложена цена, а Ц n е цената на поредния кандидат. 
Максималният брой точки по този показател е 40. 
 
4) Пк се изчислява по следния начин: 
На оценяване подлежи Техническото предложение на кандидата, като точки се 
присъждат за описаните по-долу компоненти от предложението. 
 

Подпоказатели, които подлежат на 
оценка 

Присъждани точки / начин на 
изчисляване 

Общо 
точки 

Пк1 - Подход за изпълнение на 
дейностите 
Предлаганият подход за изпълнение на 
дейностите по позицията демонстрира: 

- Логична последователност при 

осъществяването им и 

реалистичност на предложения 

план-график за изпълнение 

(участникът е показал пълно 

разбиране по отношение на целия 

комплекс от дейности и начина по 

 
 
 
+ 10 точки 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Пк1 
 
 
20 
точки 
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който те могат да бъдат успешно и 

навременно осъществени); 

 
- Координация при осъществяването 

им, която гарантира в пълна степен 

постигането на всички планирани 

резултати (взаимовръзките между 

дейностите са ясно очертани, 

включително по отношение на 

възможността резултатите от една 

дейност да се използват при 

осъществяването на други 

дейности); 

+ 10 точки 
 

 
 
 

Пк 2 – Предложени от кандидата 
допълнителни туристически пакети, които 
да бъдат разработени  
Брой предложени от кандидата 
допълнителни туристически пакети, които 
ще бъдат разработени в рамките на 
поръчката (миним. изискване е 4). 

Точките се присъждат по 
формулата: 
ТпО = Тп-к / Тп–макс х 10, 
където: 
ТпО е крайният общ резултат, 
който може да бъде най-много 
10 точки. 
Тп-к е броят допълнителни 
туристически пакети от 
поредния кандидат. 
Тп–макс е най-големият 
предложен брой допълнителни 
туристически пакети. 

Пк2 
10 
точки 

Пк 3 - Предлаган подход за 
разработването на туристическите пакети 
Подходът за разработването на основните 

 
 
 

 
Пк 3 
10 
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и/или допълнителните туристически 
пакети (ако са предложени такива) е 
аргументиран и обоснован и гарантира 
високо качество при постигането на 
планирания краен резултат. 
(туристическите пакети не са описани 
общо и формално; всеки от тях е ясно 
очертан като съдържание с оглед и на 
предвиденото в Техническата 
спецификация, като участникът е 
аргументирал ясно и точно начинът по 
който трябва да е структуриран всеки 
един туристически пакет, както и какво го 
отличава от останалите, т.е. каква е 
необходимостта от неговото обособяване 
като отделен пакет) 

+10 т. точки 

Пк 4 - Предлагани подходи за 
предоставяне на информация и достигане 
до крайния потребител 
В предложението на участника се 
съдържат иновативни (качествено нови и 

неизползвани до момента на 

територията на трите общини) 
елементи по отношение на предлаганите 
подходи за предоставяне на информация 
и достигане до крайния потребител. 

 
 
 
+10 т. 

Пк 4 
10 
точки 

Пк 5 - Допълнителни езици на дикторския 
текст – предложени за 90 минутния 
рекламен филм. 
Френски език 
Испански език 
Немски език 
 

 
 
+2 т. за Френски/Испански/ 
Немски език (общо до 6 т. за 
трите езика) 
 
 

Пк 5 
10 
точки 
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Други езици 
 

+1 т. за всеки друг предложен 
език (но не повече от 4 точки 
общо) 

ОБЩО ТОЧКИ ПО Пк 60 
точки 

 
Пк = Пк1 + Пк2 + Пк3 + Пк4 + Пк5 
Максималният брой точки по този показател е 60.  
 
7.3. Методика за оценка по обособена позиция 2. 
1) Показателите за определяне на комплексната оценка на офертата и относителната 
им тежест са: 

Показател 1 – Цена с относителна тежест – 50% (Пц = 50%) 
Показател 2 – Качество на техническото изпълнение с относителна тежест – 50% (Пк = 
50%) 
2) Съгласно обявения критерий, офертата ще бъде оценена по следната формула: 
КО (Комплексната оценка) = Пц + Пк 
Максималната стойност на КО е 100 точки. 
3) Пц се изчислява по следния начин: 
Пц = Ц мин. / Ц n х 50, където: 
Ц мин е най-ниската предложена цена, а Ц n е цената на поредния кандидат. 
Максималният брой точки по този показател е 50. 
4) Пк се изчислява по следния начин: 
На оценяване подлежи Техническото предложение на кандидата, като точки се 
присъждат за описаните по-долу компоненти от предложението: 

• Пк1 (Срок за доставка и монтаж на трите постоянни табели в 

цели работни дни); 

• Пк2 (Минимален брой знаци на прессъобщенията, които ще 

бъдат публикувани в местната преса) 
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Пк = Пк1 + Пк2, като максималният възможен резултат е 50 точки, а точките по всеки 
подпоказател се изчисляват, както следва: 
Пк1 (Срок за доставка и монтаж на трите постоянни табели в цели работни дни) 
Пк1 = Смин / С n х 25, където 
Пк1 е крайният резултат по този подпоказател, който не може да бъде повече от 25 т;  
С мин е най-краткият предложен срок за доставка и монтаж на постоянните табели в 
цели работни дни; 
С n  е срокът, предложен от поредния кандидат. 
Пк2 (Минимален брой знаци на прессъобщенията, които ще бъдат публикувани в 
местната преса) 
Пк2 = З-n / З-макс х 25, където 
Пк2 е крайният резултат по този подпоказател, който не може да бъде повече от 25 
точки; 
З-n е предложеният минимален брой знаци на прессъобщение от поредния кандидат; 
З-макс е най-големият предложен минимален брой знаци на прессъобщение. 
 
8. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ 
 
8.1. При изготвяне на офертите всеки участник трябва да се придържа точно към 
обявените условия. 
Всеки участник има право да подаде само една оферта и за двете обособени позиции 
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. 
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 120 календарни дни, считано от деня следващ 
последния ден за подаване на оферти.  
 
8.2. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик 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 ВЪРШЕЦ, Адрес: 3540 град Вършец, обл. Монтана,бул. България 10 
тел. 09527 /222, факс 09527 /2323 
 
ОФЕРТА за участие в открита процедура с предмет: Осъществяване на 
информационни, рекламни и маркетингови дейности. 
За Обособена позиция 1: Изработване и разпространение на информационни, 
маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на 
консултации. 
И 
За Обособена позиция 2: Дейности по информиране, публичност и визуална 
идентификация. 
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ОТ 
................................................................. (име на участника) 
................................................................. (адрес за кореспонденция) 
.................................................................. (лице за контакт) 
................................................................... (телефон, факс и електронен адрес) 

 
Запечатаният и непрозрачен плик на свой ред трябва да съдържа следните запечатани 
и непрозрачни пликове, както следва: 

• Плик № 1 с надпис "Документи за подбор на ……. (името на участника)";  

• Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката на …….. 

(името на участника) – по обособена позиция 1";  

• Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката на …….. 

(името на участника) – по обособена позиция 2"; 

• Плик № 3 с надпис "Ценово предложение на ……. (името на участника) 

по обособена позиция 1".  

• Плик № 3 с надпис "Ценово предложение на ……. (името на участника) 

по обособена позиция 2" 

Документите се подреждат в пликовете по реда, описан по-долу. 
 
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. 
2. Административни сведения за участника (по образец) 
3. 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. 
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При участие на подизпълнители – документите по тази точка се представят и за тях. 
При участие на обединение – документите по тази точка се представят за всяко лице, 
участващо в обединението. 
4.  Документ за създаване на обединение/консорциум (ако е приложимо), съгласно чл. 
56, ал.1, т.2 от ЗОП. В документа задължително се посочва лицето, което представлява 
обединението/ консорциума. 
В тази връзка се представя акта/споразумението за създаване на 
обединението/консорциума, подписан от лицата, участващи в него, в оригинал или в 
нотариално заверен препис (като в случаите, в които документът е съставен на чужд 
език се представя и в превод на български език). В този случай, участниците в 
обединението/консорциума сключват споразумение, което трябва да съдържа най-
малко клаузи, които да гарантират, че всички членове на обединението/консорциума 
са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора; че водещия член на 
обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и 
от името на всеки член на обединението/консорциума (включително да подпечатва) 
общите за обединението/консорциума документи; че изпълнението на договора, 
включително плащанията, са отговорност на водещия член на 
обединението/консорциума; че всички членове на обединението/консорциума са 
задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.  
 
5. Документ за внесена гаранция за участие. 
Документ за внесена гаранция за участие следва да се представи само за обособена 
позиция 1. Гаранцията за участие е в размер на 2 000 лева. 
Представя се оригинал на вносна бележка или банкова гаранция за участие със срок на 
валидност, покриващ срока на валидност на офертата. В нареждането за плащане или в 
банковата гаранция (което е приложимо) задължително следва да бъде записано като 
основание: „Гаранция за участие – обществена поръчка на община Вършец – 

Осъществяване на информационни, рекламни и маркетингови дейности”. 
Гаранцията за участие може да бъде внесена по банков път по следната сметка: 

ОББ АД – клон Вършец 
Код на банката: UBBSBGSF 
Банкова сметка: BG26UBBS 80023300188110 
 



 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

 Европейски фонд  
за регионално развити 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

www.bgregio.eu 

Проект № BG161PO001/3.2.02/2011/022 „Подкрепа за развитие на 
регионален туристически продукт и маркетинг на дестинация – общини 

Вършец, Берковица и Годеч” 

 

  
 

 

 

 
Този документ е създаден в рамките на проект „Подкрепа за развитие на регионален туристически 
продукт и маркетинг на териториална дестинация - общини Вършец, Берковица и Годеч”, който се 
осъществява 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 Вършец  и при никакви обстоятелства 
не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган 
 

 

 

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице – всеки от участващите в 
обединението може да бъде наредител на банковата гаранция, съответно вносител на 
сумата по гаранцията. 
6. Документи за икономическо и финансово състояние на участниците. 
За обособена позиция 1: 
Изисквания и доказателства: 

Минимални изисквания Доказателства/документи 

1. Участниците трябва да са реализирали 
за последните 3 (три) финансови години 
(2009, 2010, 2011 г.) общ оборот в размер 
не по-малко от 600  000 лв. (шестстотин 
хиляди лева) без включено ДДС.  
По отношение на това изискване се 
представя информация за общия оборот 
за последните 3 (три)  финансови години 
(2009, 2010 и 2011 г.) в зависимост от 
датата, на която участникът е учреден или 
е започнал дейността си с посочване на 
оборота за всяка година поотделно.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Участниците трябва да са реализирали 
за последните 3 (три) финансови  години 
(2009, 2010, 2011 г.) специфичен оборот 
от сходни на предмета на поръчката 

(1) Информация за общия оборот на 
участника (по образец), както и (2) 
заверени от участника копия на баланс и 
отчет за приходите и разходите за 
последните три отчетени години съгласно 
Закона на счетоводството.  
Когато участникът в процедурата е 
чуждестранно лице, се представят 
еквивалентни документи, с които се 
доказва общият оборот, като в този случай 
представяните документи могат да бъдат 
за последните три отчетени години 
съгласно счетоводното законодателство на 
държавата, в която участникът е установен. 
Когато участникът е обединение или 
консорциум, изискването за минимален 
общ оборот от дейности се отнася общо за 
участниците в 
обединението/консорциума. 
Информацията за оборотите следва да 
бъде представена общо и поотделно за 
всеки от участниците в 
обединението/консорциума. Заверените 
копия от баланси и отчети за приходите и 
разходите се представят за тези участници 
в обединението, чрез които то доказва 
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дейности в размер не по-малко от 
 300 000 лв. (триста хиляди лева) без 
включено ДДС.  
За сходни на предмета на поръчката 
дейности се приемат дейности по 
изработване на рекламни материали, 
видеофилми, брошури, разработване и 
промотиране на туристически продукти. 
 
 
 
 

съответствието си с посочения критерий. 
 
(3) Информация за специфичния оборот на 
участника по образец. 
Когато участникът в процедурата е 
чуждестранно лице, представяните 
документи могат да бъдат за последните 
три отчетени години съгласно 
счетоводното законодателство на 
държавата, в която участникът е установен. 
Когато участникът е обединение или 
консорциум, изискването за минимален 
специфичен оборот от дейности се отнася 
общо за участниците в 
обединението/консорциума. 
Информацията за оборотите следва да 
бъде представена общо и поотделно за 
всеки от участниците в 
обединението/консорциума. 

 
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. 
 
За Обособена позиция 2: Не се изискват документи и не се поставят изисквания за 
икономически и финансови възможности. 
 
7. Документи за техническите възможности и професионалната квалификация на 
участниците. 
 
За обособена позиция 1: 
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Изисквания и доказателства: 

Минимални изисквания Доказателства/документи 

1. Участниците трябва да имат опит в 
изпълнението на един или повече 
договори с предмет – разработване на 
концепции за предоставяне на 
туристически услуги или разарботване на 
цялостни туристически пакети или 
промотиране и рекламиране на 
туристически обекти/дестинации. 
Договорите следва да са изпълнени през 
последните три години, считано от датата 
на подаване на офертата от страна на 
участника. 
За изпълнен се счита договор, който е бил 
окончателно завършен в посочения 
период, независимо от датата на която е 
започнало изпълнението. 
 
2. Участниците трябва да разполагат 
минимум със следното оборудване: 
2.1. Налична печатна база и техническо 
оборудване за изработване на рекламни 
печатни материали и сувенирни 
материали.  
2.2. Софтуер за графичен дизайн и 
предпечатна подготовка 
2.3. Оборудване за фотозаснемане - 
аспект на изображението с максимална 
резолюция 5184 x 3456, 3:2, RAW или 
еквивалентно; 
2.4. Оборудване за видео заснемане - Full 

(1) Списък на договори за услуги със 
сходен предмет, които договори са 
изпълнени през последните три години 
(по образец), придружен от (2) препоръки 
за добро изпълнение. 
В списъка участниците посочват: 
изпълнените договори, техния предмет, 
стойност, дата на изпълнение, име на 
възложителя. 
 
 
 
(3) Декларация за наличното техническо 
оборудване. 
В случай, че оборудването не е собствено 
на кандидата, той следва да представи 
един от следните документи: 
предварителен или действащ договор, 
уреждащ правото на ползване на 
съответното оборудване или декларация 
от страна на собственика му, че 
оборудването ще бъде на разположение 
на участника при изпълнение на 
настоящата обществена поръчка. 
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HD Dolby® Digital 5.1ch / 2ch. Записва 1920 
х 1080 (24p) AVCHD видео с по-добро 
движение и улавя 5.1 канално аудио с 
Quad Capsule Spatial Array микрофон. 
Файлови формати: HD видео: AVCHD 2.0 
(MPEG-4 AVC (H.264)), SD видео: MPEG2-PS 
с качество на картината на изходния 
материал от камера  - 28Mbps или с 
еквивалентни показатели. 
3. Участниците трябва да разполагат с 
екип от ключови експерти, както следва: 
1. Ръководител на екипа, отговарящ на 
следните изисквания: 
- Завършено висше образование – степен 
„Магистър” или еквивалентна; 
- не по-малко от седем години общ 
професионален опит/стаж; 
- не по-малко от пет години опит в 
сферата на туризма или рекламата; 
- участие като ръководител на поне един 
проект/договор в сферата на туризма или 
рекламата. 
2. Експерт по разработване на 
туристически пакети/стратегии, 
отговарящ на следните изисквания: 
- Завършено висше образование – степен 
„Магистър” или еквивалентна; 
- не по-малко от седем години 
специфичен професионален опит в 
разработването на туристически стратегии 
или продукти или концепции по 
отношение на туристически обекти или 
дестинации; 

 
 
 
 
(4) Декларация – списък на екипа за 
изпълнение (по образец); (5) 
професионални автобиографии на 
експертите; (6) документи за завършено 
висше образование, документи, 
доказващи професионален опит и стаж – 
трудови и осигурителни книжки, копия от 
договори, препоръки и др. за експертите 
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3. Експерт – видео-заснемане, отговарящ 
на следните изисквания: 
- Завършено висше образование – степен 
„Магистър” или еквивалентна; 
- минимум три години общ 
професионален опит; 
- опит в заснемането на поне три 
видео/рекламни филми;  
4. Експерт – фото-заснемане, отговарящ 
на следните изисквания: 
- Завършено висше образование – степен 
„Магистър” или еквивалентна; 
- минимум три години общ 
професионален опит; 
- опит в заснемането на поне три 
фото/рекламни сесии; 
5. Експерт – графичен дизайнер, 
отговарящ на следните изисквания: 
- Завършено висше образование – степен 
„Магистър” или еквивалентна; 
- минимум три години общ 
професионален опит; 
- минимум една година специфичен опит 
като графичен дизайнер; 
6. Експерт – предпечатна подготовка, 
отговарящ на следните изисквания: 
- Завършено висше образование – степен 
„Магистър” или еквивалентна; 
- минимум една година специфичен 
професионален опит в сферата на 
предпечата; 
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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. 
 
За Обособена позиция 2: Не се изискват документи и не се поставят изисквания за 
технически възможности и професионална квалификация. 
 
8. Декларации за отсъствие на посочените обстоятелства по чл. 47, ал.1, 2 и 5. 
Декларациите се попълват съгласно изготвените образци – приложение към 
настоящата документация. 
8.1. Декларация по чл. 47, ал. 1, т.1 , букви „а – д”, ал. 2, т.2, 2а и т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП. 
Декларацията се подписва и подава от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 
8.2. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал.2, т. 1 и 3, ал. 5, т. 2 от ЗОП. 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. 
8.3. 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. 8.1. и 8.2. от този раздел. 
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. 8.1. и 8.2. от този раздел. 
9. Информация за подизпълнителите. 
Информацията се попълва по образец – приложение към настоящата документация и 
се подава, в случай, че се предвижда участие на подизпълнители. Информацията се 
попълва за съответната обособена позиция, за която се кандидатства – по отделно за 
всяка една от тях. 
 
10. Съгласие за участие като подизпълнител. 
Съгласието се представя за всеки подизпълнител на участника, посочен в 
информацията по предходната точка – по образец. (ако е приложимо) Съгласието се 
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представя за съответната обособена позиция, по която се кандидатства, като при 
необходимост се представя отделно съгласие за всяка от двете позиции. 
11. Декларация за приемане на условията в проекта на договор по всяка от двете 
обособени позиции – по образец;  
12. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява 
участника в процедурата (ако е приложимо). 
ВАЖНО: Документите в плик №1 се подават общо и за двете обособени позиции. 
8.2.2. Плик № 2 (Предложение за изпълнение) трябва да има следното съдържание: 
В плик № 2 следва да бъде поставено Техническото предложение за изпълнение на 
поръчката (по образец), като в него следва да бъде изрично посочен и срокът на 
валидност на офертата – 120 дни, считано от деня следващ последния ден за подаване 
на оферти. 
Техническото предложение се подава по образец – по отделно за обособена позиция 
1 и обособена позиция 2, като всяко от тях се поставя в отделен запечатан плик. 
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: 
В плик № 3 следва да бъде поставено Ценовото предложение на участника, попълнено 
по приложения образец. 
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. 
 
Ценовото предложение се подава по образец – по отделно за обособена позиция 1 и 
обособена позиция 2, като всяко от тях се поставя в отделен запечатан плик. 
 
9. ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ. 
Документацията за участие не подлежи на продажба, а се предоставя безплатно на 
заинтересованите лица. Желаещите да участват в процедурата, могат да получат 
документацията на следния адрес: Община Вършец, 3540 гр. Вършец, бул. България 10. 
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Достъп до документацията в електронен формат е осигурен на интернет страницата на 
община Вършец от момента на публикуване на обявлението за обществена поръчка (по 
смисъла на чл. 64, ал. 3 от ЗОП), на посочения интернет адрес: www.varshets.bg 
 
10. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
 
Офертите се подават лично, чрез упълномощено лице, по пощата с препоръчано писмо 
с обратна разписка до: 
Адрес: 3540 град Вършец, обл. Монтана 
бул. България 10 
тел. 09527 /222, факс 09527 /2323 
Лице за контакт: Антон Тошев 
Оферти могат да се подават всеки работен ден от 8:30 часа до 17:00 часа. 
Срокът за получаването на офертите е 04.02.2013 г. 
 
Срокът е определен при условията на чл. 64, ал.1 във връзка с чл. 14, ал. 3 и чл. 64, ал. 3 
от ЗОП. 
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. 
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Всички разходи на участника за участие в процедурата са за негова сметка. 
Оферти, представени след крайния срок се връщат незабавно на подателя им. 
Не се приемат оферти в незапечатан или скъсан плик. 
 
11. ОТВАРЯНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
Съгласно Обявлението за обществена поръчка – публичното заседание по отваряне на 
офертите ще се проведе на 05.02.2013г. от 10.00 часа в сградата на община Вършец на 
адрес: гр. Вършец, бул. България 10, заседателна зала, етаж 4. 
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. 
При участие на представители на участниците, подали оферти, в публичните заседания 
на комисията, присъстващите лица следва да представят пълномощно. Пълномощно не 
се изисква от лицата, представители на юридически лица с нестопанска цел и на 
средствата за масово осведомяване.  
Лицата, участващи в публичните заседания се вписват в списък, който се прилага към 
досието на поръчката. 
Участниците в 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 на интернет сайта на община 
Вършец 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. 
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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 
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. 
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15. ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (ПРОЕКТ) 
 

15.1.  
ДОГОВОР за ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ, РЕКЛАМНИ И МАРКЕТИНГОВИ 

ДЕЙНОСТИ 
№……………../…………………….. 

 
 Днес, …………….. 2012 г., в .........................., между:  

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ с адрес ..................., пощенски код .................., 
......................................, БУЛСТАТ/ЕИК ............................, представлявана от 
...................................................................................., наричана по-долу Възложител, от 
една страна,  
и……………………………….., с БУЛСТАТ/ЕИК ......................., рег. по ф.д. №….. на ……съд, ФО, 
(Агенцията по вписванията), със седалище и адрес на управление – 
……………………………………………………………………………представлявано от 
………………………………………………………………………наричано по-нататък в договора 
Изпълнител, от друга страна,  

след провеждане на открита процедура за избор на изпълнител по обществена 
поръчка – Осъществяване на информационни, рекламни и маркетингови дейности / 
обособена позиция 1 - Изработване и разпространение на информационни, 
маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на 
консултации; 

на основание на Решение № ................/....................г. за класиране на 
участниците и определяне на изпълнител; 

на основание 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 осъществи дейности по 

изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни 
материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации, съгласно: 
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- Документация за възлагане на обществена поръчка (в частност - раздел 3.3.1.) и 
Техническа спецификация на Възложителя – същите, представляващи неразделна част 
от този договор; 

- Техническа и ценова оферта на Изпълнителя – същите представляващи 
неразделна част от този договор; 

1.2. Всички дейности – предмет на настоящата обществена поръчка следва да 
бъдат изпълнени в техния пълен обем в съответствие с посоченото в 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; 
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3.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по т. 3.1. по банков път в български лева, по 
банковата сметка на изпълнителя…………………………… в …………………………………………..банка, 
по следния начин: 

а) Авансово плащане в размер на 30 % от стойността на договора, се извършва в 15-
дневен срок след подписване на договора за обществена поръчка и представена 
фактура, съдържаща необходимите реквизити, съгласно изискванията на ОПРР. 

б) Окончателно плащане в размер до 70 % от стойността на договора, се извършва 
в 15-дневен срок след двустранно подписан констативен протокол по т.3.5 без 
забележки за одобряване на окончателен доклад за приключването и предаването на 
извършената работа по договора и представена фактура, съдържаща необходимите 
реквизити, съгласно изискванията на ОПРР. 

3.4. За възложителя фактурите се приемат и подписват от отговорното лице по 
договора.  

3.5. Одобряването на извършената работа се извършва чрез двустранни 
констативни протоколи, подписани от определени представители на страните, като за 
възложителя протоколите се подписват от отговорното лице по договора. 

3.6. 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.  

ІV. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 
4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява по никакъв повод и под 

никаква форма информацията за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предоставена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
във връзка с изпълнението на настоящия договор, освен ако има предварително 
изрично писмено разрешение за това от него. 

V. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. РИСК. 
5.1.  Срокът за изпълнение на договора е 3 /три/ месеца, считано от датата на 

подписване на договора . 
5.2. Изпълнението на услугата се извършва в съответствие с времевия график от 

техническото предложение на Изпълнителя. 
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5.3. Мястото на изпълнение на договора е на територията на Република България 
и на общините – Вършец, Берковица, Годеч. 

5.4. Изпълнителят се задължава да извърши услугата на свой риск и отговорност. 
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. 
6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
6.1.1. 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; 

6.1.2. 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; 

6.1.3. 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”; 

6.1.4. да осигури необходимото техническо оборудване за изпълнение на 
поръчката, както и да гарантира, че при изпълнението й не се нарушават чужди 
авторски права; 

6.1.5. 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; 

6.1.6. да осъществи всички дейности и да постигне планираните резултати, 
съгласно раздел 3.3.1. на документацията за участие в обществената поръчка и на 
Техническата спецификация;  

6.1.7. да изготви окончателен доклад за изпълнение на поръчката преди 
подписването на констативен протокол за приемане на работата му и извършването на 
окончателно плащане по договора. В доклада следва да бъде отразено до каква степен 
е осъществена всяка една дейност в рамките на обществената поръчка. 
  6.1.8. 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 
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Европейската служба за борба с измамите да извършват проверки, инспекции и одити 

в съответствие с приложимото национално и Общностно законодателство. 

6.1.9. 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). 

6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

а) да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на изпълнената услуга; 

б) да иска уговореното възнаграждение за изпълнената услуга. 

6.3. 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; 
 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; 

6.4.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. 
6.5. Възложителят придобива авторските права и правата за ползване на всички 

резултати от изпълнението на договора. 

VІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

7.1. Преди сключване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя безусловна и 
неотменима гаранция за добро и качествено изпълнение (парична сума или банкова 
гаранция) в размер 3 (три) на сто от стойността на договора без вкл. ДДС. В случай, че 
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се представя банкова гаранция същата следва да е със срок на валидност 30 (тридесет) 
дни след изтичане срока за изпълнение на договора. 

7.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за добро изпълнение след 
приключване на договора и приемане на работата, без да дължи лихви за периода, 
през който средствата законно са престояли при него.  

7.3. 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.  

 
VІІІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА. 
8.1. 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. 

8.2. 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. 

8.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. 
8.4. 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. 

8.5. Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила. 
 
ІX. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ. 
9.1. 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 0,1 (нула цяло и една десета) на сто от 
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неизпълнената част от договора, за всеки просрочен ден, но не повече от 20 (двадесет) 
на сто от цената по целия договор. 

9.2. 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. 

9.3. 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.  

9.4. 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. 

9.5. 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. 

 
Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ  И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА.  
10.1. 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 свое задължение по договора. 
в) от страна на възложителя, по реда на чл. 43, ал. 4 от ЗОП.   
10.2. При прекратяване или разваляне на договора, страните задължително 

уреждат и финансовите си взаимоотношения, съгласно българското законодателство. 
 
XІ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО. 
11.1. 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. 

 
ХIІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ 
12.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от страните. 
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12.2. Настоящият договор и приложенията към него се изготвят в два 
еднообразни екземпляра. Неразделна част от настоящия договор са следните 
приложения: 

Приложение № 1 – Документация за откритата процедура за възлагане на 
обществената поръчка (вкл. 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. 
Отговорен служител по договора: 

За Възложителя: ............................................................................................................ 
За Изпълнителя:......................................................................................................................... 

 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:     ИЗПЪЛНИТЕЛ:  
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15.2. 
ДОГОВОР за ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 

 
№……………../…………………….. 

 
 Днес, …………….. 2012 г., в .........................., между:  

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ с адрес ..................., пощенски код .................., 
......................................, БУЛСТАТ/ЕИК ............................, представлявана от 
...................................................................................., наричана по-долу Възложител, от 
една страна,  
и……………………………….., с БУЛСТАТ/ЕИК ......................., рег. по ф.д. №….. на ……съд, ФО, 
(Агенцията по вписванията), със седалище и адрес на управление – 
……………………………………………………………………………представлявано от 
………………………………………………………………………наричано по-нататък в договора 
Изпълнител, от друга страна,  

след провеждане на открита процедура за избор на изпълнител по обществена 
поръчка – Осъществяване на информационни, рекламни и маркетингови дейности / 
обособена позиция 2 - Дейности по информиране, публичност и визуална 
идентификация; 

на основание на Решение № ................/....................г. за класиране на 
участниците и определяне на изпълнител; 

на основание 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 осъществи дейности по 

информиране, публичност и визуална идентификация, съгласно: 
- Документация за възлагане на обществена поръчка (в частност - раздел 3.3.2.) и 

Техническа спецификация на Възложителя – същите, представляващи неразделна част 
от този договор; 

- Техническа и ценова оферта на Изпълнителя – същите представляващи 
неразделна част от този договор; 
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1.2. Всички дейности – предмет на настоящата обществена поръчка следва да 
бъдат изпълнени в техния пълен обем в съответствие с посоченото в 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; 
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3.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по т. 3.1. по банков път в български лева, по 
банковата сметка на изпълнителя…………………………… в …………………………………………..банка, 
по следния начин: 

а) Авансово плащане в размер на 30 % от стойността на договора, се извършва в 15-
дневен срок след подписване на договора за обществена поръчка и представена 
фактура, съдържаща необходимите реквизити, съгласно изискванията на ОПРР. 

б) Окончателно плащане в размер до 70 % от стойността на договора, се извършва 
в 15-дневен срок след двустранно подписан констативен протокол по т.3.5 без 
забележки за одобряване на окончателен доклад за приключването и предаването на 
извършената работа по договора и представена фактура, съдържаща необходимите 
реквизити, съгласно изискванията на ОПРР. 

3.4. За възложителя фактурите се приемат и подписват от отговорното лице по 
договора.  

3.5. Одобряването на извършената работа се извършва чрез двустранни 
констативни протоколи, подписани от определени представители на страните, като за 
възложителя протоколите се подписват от отговорното лице по договора. 

3.6. 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.  

 
ІV. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 
4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява по никакъв повод и под 

никаква форма информацията за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предоставена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
във връзка с изпълнението на настоящия договор, освен ако има предварително 
изрично писмено разрешение за това от него. 

 
V. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. РИСК. 
5.1.  Срокът за изпълнение на договора е до 31.12.2013г. 
5.2. Изпълнението на услугата се извършва в съответствие с времевия график от 

техническото предложение на Изпълнителя. Съответно – срокът за доставка и монтаж 
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на трите информационни табели е .................. работни дни, считано от сключването на 
този договор. 

5.3. Мястото на изпълнение на договора е на територията на Република България 
и на общините – Вършец, Берковица, Годеч. 

5.4. Изпълнителят се задължава да извърши услугата на свой риск и отговорност. 
 
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. 
6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
6.1.1. 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; 

6.1.2. 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; 

6.1.3. 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”; 

6.1.4. да осигури необходимото техническо оборудване за изпълнение на 
поръчката, както и да гарантира, че при изпълнението й не се нарушават чужди 
авторски права; 

6.1.5. 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; 

6.1.6. да осъществи всички дейности и да постигне планираните резултати, 
съгласно раздел 3.3.2. на документацията за участие в обществената поръчка и на 
Техническата спецификация;  

6.1.7. да изготви окончателен доклад за изпълнение на поръчката преди 
подписването на констативен протокол за приемане на работата му и извършването на 
окончателно плащане по договора. В доклада следва да бъде отразено до каква степен 
е осъществена всяка една дейност в рамките на обществената поръчка. 
  6.1.8. да съдейства на представителите на УО на ОПРР, Сертифициращия орган, 

Одитиращия орган, Сметната палата, Звеното за вътрешен одит, в администрацията на 
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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. 

6.1.9. 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). 

 

6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

а) да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на изпълнената услуга; 

б) да иска уговореното възнаграждение за изпълнената услуга. 

6.3. 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; 
 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; 

6.4.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. 
6.5. Възложителят придобива авторските права и правата за ползване на всички 

резултати от изпълнението на договора. 

VІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

7.1. По настоящия договор не се дължи гаранция за изпълнение.  
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VІІІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА. 
8.1. 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. 

8.2. 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. 

8.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. 
8.4. 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. 

8.5. Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила. 
 
ІX. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ. 
9.1. 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 0,1 (нула цяло и една десета) на сто от 
неизпълнената част от договора, за всеки просрочен ден, но не повече от 20 (двадесет) 
на сто от цената по целия договор. 

9.2. 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. 

9.3. 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.  

9.4. 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. 

9.5. В случай, че изпълнителят е обединение по ЗЗД или ТЗ, участниците в 
обединението са солидарно отговорни за финансовите задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 
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следствие на реализирана отговорност за неизпълнение на задължения, произтичащи 
от настоящия договор. 

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ  И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА.  
10.1. 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 свое задължение по договора. 
в) от страна на възложителя, по реда на чл. 43, ал. 4 от ЗОП.   
10.2. При прекратяване или разваляне на договора, страните задължително 

уреждат и финансовите си взаимоотношения, съгласно българското законодателство. 
XІ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО. 
11.1. 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. 

 
ХIІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ 
12.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от страните. 
12.2. Настоящият договор и приложенията към него се изготвят в два 

еднообразни екземпляра. Неразделна част от настоящия договор са следните 
приложения: 

Приложение № 1 – Документация за откритата процедура за възлагане на 
обществената поръчка (вкл. 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. 
Отговорен служител по договора: 

За Възложителя: ............................................................................................................ 
За Изпълнителя:......................................................................................................................... 

 
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: 
“.........................................................................................................................” 

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: ..........................  

Интернет адрес: .................................................... 

(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: .......................... 
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продукт и маркетинг на териториална дестинация - общини Вършец, Берковица и Годеч”, който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., 
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не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган 
 

 

 

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 ОБЩИЯ И СПЕЦИФИЧНИЯ ОБОРОТ НА УЧАСТНИКА ЗА 2009, 2010 И 
2011г. 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБОРОТА НА УЧАСТНИКА  
 

Долуподписаният /-ната/           , в 
качеството ми на ______________________________ __________  (посочете 

длъжността) на         (посочете наименованието на 

участника),  със седалище и адрес на управление      
 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 
 

1. През последните 3 (три) финансови години (2009, 2010, 2011 г.)  общия 

оборот на участника ……..............................................…………..е както следва: 

 

 
Година 

 
Оборот за годината /в лева/ без ДДС 

2009 .  

2010   

2011   

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

          Общо без ДДС:  

 
Общо с включен ДДС - ................................... 

 
2. През последните 3 (три) финансови години (2009, 2010, 2011 г.) оборотът от 

сходни на предмета на поръчката дейности на участника ………………..е както 

следва: 
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Година Оборот за годината /в лева/ без ДДС 

2009   

2010   

2011   

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

          Общо без ДДС:  

 
Общо с включен ДДС - ................................... 
 
Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на 
наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 
Дата………….2012 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 всеки от участниците в 

обединението. 

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: 
„...........................................................................................................................................
..............” 

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 обявяване на настоящата процедура следните договори за услуги със 
сходен предмет: 

№  Предмет на 
договора 

Стойност 
на 

договора 
и дял на 
участник

а в % 

Период на 
изпълнен

ие 
(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: ............ 2012 г.             Подпис и печат:      
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ЗАБЕЛЕЖКА: Ако офертата се подава от обединение/консорциум, което не е ЮЛ, 

данните, посочени в таблицата се представят от всеки един от участниците в 

обединението/консорциума. 
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ОБРАЗЕЦ № 4 
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НАЛИЧНОТО ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ НА 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 поръчката ще разполагаме с и ще ползваме следното техническо 
оборудване: 
 

Вид на 
оборудването 
(марка, модел и 
др.) 

Собствено, 
наето или 
предоставено 
от трети лица 

Основни технически характеристики и 
капацитет на оборудването 

   

   

   

   

   

 
В случай, че участникът е посочил, че ще ползва наето или предоставено от трети 
лица оборудване, той следва да приложи към настоящата декларация един от 
следните документи: предварителен или действащ договор, уреждащ правото на 
ползване на съответното оборудване или декларация от страна на собственика му, че 
оборудването ще бъде на разположение на участника при изпълнение на настоящата 
обществена поръчка. 

 

Дата: ............ 2012 г.              Подпис и печат: .............................. 
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ОБРАЗЕЦ № 5 
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 поръчката ще ползваме следните ръководител на екипа и 
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 общия и специфичния опит 
за всеки от членовете на екипа. 

Дата: ............ 2012 г.              Подпис и печат: .............................. 
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ОБРАЗЕЦ № 6 
ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ ЗА ЧЛЕН НА ЕКИПА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПОРЪЧКАТА 

ПРОФЕСИОНАЛНА  АВТОБИОГРАФИЯ  

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) 

(Работода
тел) 

Заемана 
длъжност 

Описание на извършваната 
работа за доказване на 

изискванията към общия и 
специфичен професионален 
опит на съответния експерт 
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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………….2012 г.                               
        (имена и подпис на лицето) 
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ОБРАЗЕЦ № 7 
Декларация по чл. 47, ал. 1, т.1 , букви „а – д”, ал. 2, т.2, 2а и т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП. 

 
Декларация 

по чл. 47, ал. 1, т.1 , букви „а – д”, ал. 2, т.2, 2а и т. 5 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: ........................................................................................................ 
      (посочват се и двете обособени позиции) 

 

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. Аз лично не съм лишен/а от правото да упражнявам определена професия или 
дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, 
включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и 
сигурността; 
 
3. Представляваният от мен участник не е виновен за неизпълнение на задължение по 
договор за обществена поръчка, установено с влязло в сила съдебно решение. 
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4. 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 
5. 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…………. 2012 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 № 8 
Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал.2, т. 1 и 3, ал. 5, т. 2 от ЗОП 

 
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: ........................................................................................................ 
      (посочват се и двете обособени позиции) 
 

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 
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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…………. 2012 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 № 9 
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: ................. 
.....................................................................................................................................................
....... 
 (посочва се обособената позиция, за която се подава декларацията) 

 

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…………. 2012 г.    ДЕКЛАРАТОР……………….……… 
Гр…………………….                                

/подпис/ 
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ОБРАЗЕЦ № 10 
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: 
.....................................................................................................................................................
.................. 
(посочва се обособената позиция, за която се подава декларацията) 

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…………. 2012 г.    ДЕКЛАРАТОР……………….……… 
Гр…………………….                                  /подпис/ 
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ОБРАЗЕЦ № 11 
ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА В ПРОЕКТА НА ДОГОВОР 
 

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

 
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: 

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

ДЕКЛАРИРАМ: 

 
1. Запознат съм с всички условия в проекта на договор по обособена позиция 1 на 

настоящата обществена поръчка, към която същият е приложение и ги приемам 

без възражения; 

2. Запознат съм с всички условия в проекта на договор по обособена позиция 2 на 

настоящата обществена поръчка, към която същият е приложение и ги приемам 

без възражения; 

Дата…………. 2012 г.    ДЕКЛАРАТОР……………….……… 
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ОБРАЗЕЦ № 12 - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

12.1. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 
 
УЧАСТНИК: ……………………………………………………………………… 
Седалище и адрес на управление:………………………………………………  
тел…………………………./факс………........………/ e-mail ………………….. 
ЕИК/Булстат ………………………........................................................................ 
Адрес за кореспонденция ……………………………………………………….. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

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

условията на документацията дейностите по предмета на обществената поръчка – 
Осъществяване на информационни, рекламни и маркетингови дейности / обособена 
позиция 1 - Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и 
рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации. 

В случай, че нашето предложение бъде избрано, ние поемаме ангажимента да 
представим гаранция за изпълнение в размер на 3 (три) на сто от стойността на 
договора без вкл. ДДС, със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане срока за 
изпълнение на договора. 

Срокът на валидност на настоящото техническо предложение е 120 календарни 
дни, считано от крайния срок за подаване на оферти по обществената поръчка. 

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

С изпълнението на поръчката се задължаваме да постигнем следните резултати: 

• Разработени туристически пакети – не по-малко от 4 броя; 

• Изработен 1 рекламен филм 
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•  40 заснети обекти 

• 40 видеофилмирани обекти 

• 10 видеофилмирани събития от културния календар 

• Изработени – 4000 рекламно мултимедийни DVD 

• Изработен обобщен луксозен каталог (включително електронен вариант) -  8000 
бр. 

• Изработени карти - брошури за всеки един туристически пакет по отделно -  
10000 броя 

• Изготвяне на карти - брошури на няколко туристически пакета със сходна 
тематика –  10000 броя   

• Изработени картички за различните обекти – 4000 бр. 

• Изработени рекламни сувенири – 20 000 бр. 

• Изработени футляри – 4000 бр. 

• Изработени комуникационни указателни табели на туристическите обекти – 50 
бр. 

• Изработено стилизирано лого на туристическия район 

• Присъствие на страниците на два информационни портала 

 
Предлагаме следния конкретен подход за изпълнение на поръчката: 

1. Начин и подход при осъществяване на дейностите, включително план-график за 

реализиране на всички дейности: ................................. 

2. Туристически пакети, които ще бъдат разработени (брой, съдържание и подход 

при разработването им): ................................................................................. 
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3. Подход за предоставяне на информация и достигане до крайния потребител: 

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

4. Предложени езици на дикторски текст за 90-минутен рекламен филм: 

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

5. Друго (по преценка на кандидата): 

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

 (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. ) 

Срок за изпълнение на поръчката: 3 (три) месеца от датата на подписване на договор 
за възлагането й. 

 
_____________________    

(име и фамилия) 

_____________________ 

(длъжност на представляващия Участника) 

Дата: ….. 
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12.2. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 
 

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

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

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

условията на документацията дейностите по предмета на обществената поръчка – 
Осъществяване на информационни, рекламни и маркетингови дейности / обособена 
позиция 2 - Дейности по информиране, публичност и визуална идентификация. 

Срокът на валидност на настоящото техническо предложение е 120 календарни 
дни, считано от крайния срок за подаване на оферти по обществената поръчка. 

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

С изпълнението на поръчката се задължаваме да постигнем следните резултати: 

• Проведени 2 пресконференции; 

• Изработени 3 постоянни обяснителни табели; 

• Изготвени и разпространени минимум 6 съобщения в местни и регионални 
медии. 
 

Предлагаме следния конкретен подход за изпълнение на поръчката: 
 
1. Срок за доставка и монтаж на трите постоянни табели в цели работни дни: 

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

..... 
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2.  Минимален брой знаци на прессъобщенията, които ще бъдат публикувани в 

местната преса: 

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

 

(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. ) 

Срок за изпълнение: до 31 декември 2013 г. 

 
_____________________    

(име и фамилия) 

_____________________ 

(длъжност на представляващия Участника) 

Дата: ….. 
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ОБРАЗЕЦ № 13 
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

13.1. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 
УЧАСТНИК: ……………………………………………………………………… 
Седалище и адрес на управление:………………………………………………  
тел…………………………./факс………........………/ e-mail ………………….. 
ЕИК/Булстат ………………………........................................................................ 
Адрес за кореспонденция ……………………………………………………….. 

 
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА  

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Осъществяване на 
информационни, рекламни и маркетингови дейности / обособена позиция 1 - 
Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни 
материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 
За изпълнение предмета на обществената поръчка цената на нашата оферта в 

лева възлиза на: 

 

Позиция Дейност Количество/ 
Брой 

Цена в лева без ДДС  
(На всеки ред цената се посочва с думи и 
цифри. Посочва се крайна цена, включваща 
всички разходи на Изпълнителя за 
осъществяването на съответната дейност. 
Посочва се обща крайна цена за съответното 
количество.) 

1 Разработване 
на 
туристически 
пакети 

1  
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2 Заснемане на 
забележителн
остите в 
региона със 
снимки - 
обекти 

40  

3 Видео 
заснемане на 
забележителн
остите в 
региона  и 
изработване 
на 
видеоклипове 
всеки от тях - 
обекти 

40  

4 Заснемане на 
събития от 
културния 
календар на 
дестинацията 
и изработване 
на 
видеоклипове 
всяко от тях  
 

10  

5 Изработване 
на рекламен 
филм за 
цялата 
дестинация – 
90 мин 
(средно 3 мин. 

1  
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/ обект, 
монтаж, 
озвучаване, 
дикторски 
текст на два 
езика ) 
 

6 Изработване 
на 
мултимедийно 
DVD 

4000  

7 Присъствие на 
страниците на 
туристически 
информацион
ни портали, 
вкл. интернет 
банери 

2  

8 Изработване 
на 
стилизирано 
лого на 
дестинацията 

1  

9 Обобщен 
каталог, 
представящ 
общините и 
разработените 
пакети  

8000  

10 Изготвяне на 
карти - 
брошури за 
всеки един 

10000  
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туристически 
пакет по 
отделно  

11 Изготвяне на 
карти - 
брошури на 
няколко 
туристически 
пакета със 
сходна 
тематика   
 

10000  

12 Рекламни 
сувенири за 
всеки един от 
пакетите или 
за няколко с 
обща тематика 
(сувенирна 
чиния с дупка, 
магнити, 
ключодържате
ли) 

20000  

13 Футляри - еко 
торби за 
съхранение на 
рекламни 
материали 
 

4000  

14 Картички  4000  

15 Комуникацион
ни указателни 

50  
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табели на 
туристическите 
обекти и по 
пътищата на 
региона  

ОБЩА ЦЕНА в ЛЕВА без ДДС:  

 
При установяване на технически или аритметични грешки – за определящи за крайната 
стойност се приемат цените по отделните позиции, изписани с думи. 
 
Крайна цена в лева с ДДС: ..................................................................... 
Срок на валидност на настоящото ценово предложение: 120 календарни дни от 
крайния срок за подаване на оферти. 
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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13.2. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 
УЧАСТНИК: ……………………………………………………………………… 
Седалище и адрес на управление:………………………………………………  
тел…………………………./факс………........………/ e-mail ………………….. 
ЕИК/Булстат ………………………........................................................................ 
Адрес за кореспонденция ……………………………………………………….. 

 
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА  

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Осъществяване на 
информационни, рекламни и маркетингови дейности / обособена позиция 2 - 
Дейности по информиране, публичност и визуална идентификация. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
За изпълнение предмета на обществената поръчка цената на нашата оферта в 

лева възлиза на: 

Дейност Брой/Количество Цена в лева без ДДС 

(На всеки ред цената се посочва с 
думи и цифри. Посочва се крайна 
цена, включваща всички разходи на 
Изпълнителя за осъществяването на 
съответната дейност. Посочва се 
обща крайна цена за съответното 
количество.) 

Встъпителна 
пресконференция 

1  

Заключителна 
пресконференция 

1  

Информационни табели 3  
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Прес-съобщения в местни 
медии 

6  

 

ОБЩА ЦЕНА в ЛЕВА без ДДС:  

 
При установяване на технически или аритметични грешки – за определящи за крайната 
стойност се приемат цените по отделните позиции, изписани с думи. 
 
Крайна цена в лева с ДДС: ..................................................................... 
Срок на валидност на настоящото ценово предложение: 120 календарни дни от 
крайния срок за подаване на оферти. 
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 третата колона се разделя на 
броя/количеството, посочено във втората колона на таблицата по-горе. 

 
   
ПОДПИС и ПЕЧАТ: 

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

 
 
Дата: ……... 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


