
         
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ                     ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
  Европейски фонд                         „Развитие на конкурентоспособността 

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

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

програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 по Приоритетна ос 5 

„Техническа помощ” на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския 

съюз и от държавния бюджет на Република България. 
 

 

1 

 

 

ОДОБРЯВАМ:………………………  

                                              

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ 

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА, 

ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА   С ПРЕДМЕТ: 

 

„РАБОТА С МЕДИИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007 – 2013” 

 

 

 

Одобрена с Решение № РД- ....................г. на 

Министъра на  икономиката, енергетиката и туризма 

 

 

Документацията е разработена  с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Управляващия орган на ОП 

„Конкурентоспособност“, дирекция „Европейски фонодове за конкурентоспособност“ в качеството му на 
бенефициент по проект BG161PO003-5.0.01-0004  „Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите 
по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013” – 

приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази 
документация отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

 

 

София, 2011 г. 

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА 
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У   К    А   З   А   Н   И   Я 

 

 

КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ  

 

ЗА  

 

УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С 

ПРЕДМЕТ: „РАБОТА С МЕДИИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 

2007 – 2013” 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

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

ул. „Славянска” № 8, тел. централа 02/ 9407001, централен факс: 987 21 90, 

на основание чл. 16, ал. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) обявява, 

че с Решение № …………………………………………... г. на министъра на 

икономиката, енергетиката и туризма е открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет РАБОТА С МЕДИИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА 

БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007 – 2013”, при следните условия: 
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Обект на поръчката: Предоставяне на услуга, свързана с осъществяване на дейности 

за комуникация с медиите с цел утвърждаване на добрия публичен образ на 

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма като Управляващ орган на 

Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика" 2007-2013, и създаването на благоприятна обществена  среда за 

реализацията на оперативната програма, включваща изпълнението на следните 

дейности:  

1. Изготвяне на концепция и издаването на електронен информационен бюлетин, 

който ще бъде изпращан до медиите и представители на целевите групи; 

 2. Създаване на журналистическа мрежа с регулярни срещи на членовете с цел  

обмен на информация между медиите  и експерти на МИЕТ; 

3. Организиране на пресконференции с представители на  Междинното звено и 

Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност“;  

4. Създаване на прес-офис и координация на прес-офис дейностите; 

5.Извършване на проучване на подходящи възможности за интегриране на теми, 

свързани с ОП „Конкурентоспособност“ в публичния контекст на българската 

икономика.  

 

 

Прогнозна стойност на поръчката: 600 000 (шестотин хиляди) лева 

 

Правно основание: чл. 7, т. 1; чл. 14, ал. 1; т. 3; чл. 16, ал. 4 и ал. 8; чл. 64 и 

чл. 65 от Закона за обществени поръчки (ЗОП).  

 

Вид на процедурата: открита процедура. 

 

Срок за изпълнение на поръчката: 31.12.2014г. 

 

Целта е чрез провеждане на открита процедурата по реда на глава Пета от ЗОП, при 

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

чл.2 от ЗОП, а именно – публичност и прозрачност; свободна и лоялна конкуренция; 

равнопоставеност и недопускане на дискриминация – да бъде избран Изпълнител, 

представил икономически най-изгодното предложение за изпълнение на поръчката. 
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Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, 

образци, условия и изисквания, посочени в Документацията.  

 

От датата на публикуване на обявлението е предоставен пълен достъп по електронен 

път до документацията за участие в процедурата на следните интернет адреси 

(посочени и в обявлението за откриване на процедурата):  

- интернет страницата на МИЕТ - http://www.mi.government.bg, рубрика “Обяви 

и търгове”; 

- интернет страницата на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 - 

http://www.opcompetitiveness.bg; 

- единния информационен портал за обща и специализирана информация за 

управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в 

Република България: http://www.eufunds.bg. 

 

Участниците в конкурса следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, 

образци, условия и изисквания, представени в документацията.  

 

До 10 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите, всеки участник може 

да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие. 

Възложителят е длъжен да отговори в четиридневен срок от постъпване на искането. 

Разясненията на Възложителя ще бъдат своевременно публично оповестени на 

посочените по-горе интернет адреси. 

 

Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на МИЕТ на адрес: гр. 

София, ул. “Славянска” № 8, в срок до 17:30 часа на 31.01.2012г. 

  

Офертите ще бъдат разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне 

своята работа в 14,00 часа на 01.02.2012 г., в административната сграда на ул. 

“Славянска” № 8. 
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За отваряне на ценовите оферти участниците в процедурата ще бъдат поканени 

допълнително с писма, изпратени по факс и публикувани на Интернет страницата на 

министерството. 

Всеки участник ще бъде писмено уведомен за резултатите от оценяването на 

офертите. 

 

За допълнителна информация, въпроси и заявка за присъствие на отварянето на 

офертите/ценовите предложения се обръщайте към Димитър Битолски, младши 

експерт в дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност”, гр. София 1052, 

ул. „Славянска” № 8, тел: 02/ 940 7312 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 

 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ЦЕЛИ НА ПОРЪЧКАТА. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ЗА 
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ІХ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР  

Х. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

  

ХІ. ПРИЛОЖЕНИЯ: 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Образец на оферта 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – Техническо предложение  



         
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ                     ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
  Европейски фонд                         „Развитие на конкурентоспособността 

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

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

програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 по Приоритетна ос 5 

„Техническа помощ” на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския 

съюз и от държавния бюджет на Република България. 
 

 

6 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – Предлагана цена  

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 - Декларация по чл. 47, ал. 4 във връзка с чл. 47, ал. 1, т. 1 и           

ал. 2, т. 2 от ЗОП 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 - Декларация по чл. 51, ал. 1 от ЗОП  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7А – Образец на автобиография 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител  

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 - Декларация  за регистрация по Закона за търговския регистър  

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 – Банкова гаранция за участие в процедурата 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 - Банкова гаранция за изпълнение на договора 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 – Декларация за автономност на офертата 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 – Декларация за избягване конфликт на интереси  

ПРИЛОЖЕНИЕ 14 – Технически спецификации 

ПРИЛОЖЕНИЕ 15 - Решение за откриване на процедурата 

ПРИЛОЖЕНИЕ 16 – Обявление за обществената поръчка 

 

 

 

 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ЦЕЛИ НА ПОРЪЧКАТА. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ЗА 

ДОПУСТИМОСТ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА 

 

1. Обща информация 

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика" 2007-2013 (ОП „Конкурентноспособност“) е одобрена официално с 

Решение на Европейската комисия от 26 септември 2007 г. Тя е една от седемте 

оперативни програми на Националната стратегическа референтна рамка (НСРР) за 

периода 2007-2013 г., които се изпълняват със средства от Структурните фондове и 

Кохезионния фонд на ЕС. Бюджетът на Оперативната програма е 1162 215 551 евро. 

Финансира се от Европейския фонд за регионално развитие и национално съ-

финансиране. 
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Сред първостепенните държавни приоритети на Република България, залегнали в 

Националната стратегическа референтна рамка, е развитието на динамична и 

конкурентна икономика, основана на знанието. Основните насоки за развитие на 

националната икономика са детайлно разписани в  ОП „Конкурентоспособност“. 

Изпълнението на 5-те приоритетни оси на оперативната програма: 

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

Приоритетна ос 2: „Повишаване на ефективността на предприятията и развитие на 

благоприятна бизнес среда“; 

Приоритетна ос 3: „Финансови ресурси за развитие на предприятията“; 

Приоритетна ос 4: „Укрепване на международните пазарни позиции на българската 

икономика“; 

Приоритетна ос 5: „Техническа помощ“, 

благоприятства развитието на българската икономика и допринася за постигането на 

общата цел на оперативната програма: създаване на динамична икономика, 

конкурентоспособна на европейския и световни пазари, насърчаване на 

предприемачеството, създаване на благоприятна бизнес среда и добро управление. 

Управляващ орган на ОП „Конкурентосопосбност“: 

С Решение № 965 от 16.12.2005 г. на Министерски съвет (изменено и допълнено с 

Решения на МС № 747 от 2006 г., № 886 от 2007 г., № 113 на МС от 2008 г., № 67 от 

2009 г. и № 493 от 15.07.2010 г.) дирекция „Европейски фондове за 

конкурентоспособност” в МИЕТ е определена за Управляващ орган (УО) на ОП 

„Конкурентоспособност”, който отговоря за ефективното и ефикасното управление и 

изпълнение на оперативната програма. УО изпълнява основните отговорности и 

функции, посочени в чл. 60 на Регламент (ЕО) № 1083/2006 и раздел X, точка 1 на ОП 

„Конкурентоспособност”. 

 

Междинно звено (МЗ) на ОП „Конкурентосопосбност“: 

С Решение № 965 от 16.12.2005 г. на Министерски съвет (изменено и допълнено с 

Решения на МС № 747 от 2006 г., № 886 от 2007 г., № 113 от 2008 г., № 67 от 2009 г. 

и № 493 от 15.07.2010 г.) Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и 

средните предприятия е определена за Междинното звено на ОП 

„Конкурентоспособност”. С Междуинституционалното споразумение за делегиране на 

правомощия по изпълнението на Оперативна програма „Развитие на 
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конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, УО на ОП 

„Конкурентоспособност” делегира на Междинното звено отговорности и задачи по 

управлението на Приоритетна ос 1 „Развитие на икономика, базирана на знанието и 

иновационни дейности” и Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на 

предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”. 

Подробна информация за Оперативната програма може да бъде намерена на интернет 

адрес: www.opcompetitiveness.bg 

 

2. Основни изисквания при реализиране на дейностите – обект на обществена 

поръчка   

 

При изпълнението на дейностите, обект на обществената поръчка, трябва 

стриктно да се спазват изискванията на действащото общностно и национално 

законодателство и по-специално   актовете в областта на Структурните 

фондове и Кохезионния фонд на ЕС: 

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

„Конкурентоспособност” трябва да предоставя информация и да прави публично 

достояние всички приоритети/мерки/процедури за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ, които се финансират по програмата. Информацията е 

предназначена за гражданите на Европейския съюз и за бенефициентите на 

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

подчертаят ролята на Общността и да гарантират прозрачност при безвъзмездното 

финансиране от фондовете.  

Специфичните изисквания по отношение на мерките за информиране и публичност са 

посочени в Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията, съгласно който УО е отговорен 

за изготвянето на Комуникационния план на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, за успешното му 

изпълнение, както и за мониторинга и оценката на мерките за информиране и 

публичност, заложени в Комуникационния план, които гарантират прозрачността на 

процеса на управление и изпълнение на програмата и допринасят за засилване на 

общото доверие на бенефициентите и широката общественост. Съгласно Регламент 

(ЕО) № 1828/2006 на Комисията Управляващият орган предоставя информация на 

Комитета за наблюдение във връзка с изпълнението на Комуникационния план, 
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провежданите мерки за информиране и публичност, в т.ч. и примери, използваните 

средства за комуникация. Такава информация Управляващият орган задължително 

включва и в годишните и окончателния доклад за изпълнението на ОП 

„Конкурентоспособност” до ЕК, както и за резултатите от изпълнението на мерките за 

информиране и публичност в съответствие с Регламент (ЕО) № 1828/2006 на 

Комисията. 

Изпълнението на дейностите, предмет на обществената поръчка, трябва да е в 

съответствие и с: 

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

за финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, 

Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, който отменя Регламент на 

Комисията № 1260/1999 и всички негови изменения; 

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

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

Регламент (ЕО) № 1783/1999; 

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

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

за финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, 

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

Европейския парламент и на Съвета за Европейския фонд за регионално 

развитие и всички негови изменения; 

- Стратегически насоки на Общността за сближаване за периода 2007–2013 г. 

www.eufunds.bg; 

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

www.eufunds.bg; 

- Комуникационна стратегия на Националната стратегическа референтна рамка 

на Република България, одобрена на Второто заседание на Комитета за 

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

- Консолидирана версия на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013" (на английски 

език) след изменението й съгласно РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 20.7.2011 г. и 
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приложенията към нея, с особено внимание към Приложение 5 

„Информационен и комуникационен план“ - www.opcompetitiveness.bg; 

- Комуникационен план на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” за програмния период 

2007–2013 - www.opcompetitiveness.bg; 

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

Комуникационната стратегия на Европейската комисия и новите изисквания за 

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

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

относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските 

общности.  

- Описание на системите за управление и контрол на Оперативна програма 

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 

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

www.opcompetitiveness.bg;; 

- Наръчник по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика" 2007-2013 - www.opcompetitiveness.bg;; 

- Насоки за противодействие срещу тръжните манипулации в процедурите за 

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

Комисията за защита на конкуренцията; 

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

регламент 1605/2002 и за спазване принципа на безпристрастност и 

независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от 

Структурните и Кохезионния фондове на ЕС. 

 

 

Нормативни актове на Министерския съвет 

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

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, 

съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския 
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съюз (Загл. изм. - ДВ, бр. 44 от 11.06.2010 г.) (Обн. - ДВ, бр. 45 от 08.06.2007 

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

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

обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния 

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

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

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

страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от 

Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната 

оперативна програма за трансгранично сътрудничество "Черно море 2007 - 

2013 г." и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

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

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

26.11.2010 г.) 

- ПМС № 236 от 27.09.2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост 

на разходите по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика 2007 – 2013 г.", съфинансирана от Европейския фонд за 

регионално развитие (с последните изменения от ДВ, бр. 72 от 16.09.2011 г.);  

- ПМС № 62 от 21.03.2007 г. за приемане на национални правила за допустимост 

на разходите по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните 

фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 

2007-2013 година. 

 

 

Допълнителни документи, с които изпълнителят следва да се запознае: 

European Transparency Initiative (ETI): 

http://ec.europa.eu/transparency/eti/index_en.htm 

 



         
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ                     ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
  Европейски фонд                         „Развитие на конкурентоспособността 

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

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

програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 по Приоритетна ос 5 

„Техническа помощ” на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския 

съюз и от държавния бюджет на Република България. 
 

 

12 

Документи и материали, публикувани на интернет страницата на Главна дирекция 

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

 

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

 

3. Цел на поръчката и очаквани резултати 

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

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

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

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

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

разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд 

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

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

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

разработен Комуникационният план на ОП „Развитие на конкурентоспособността на 

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

комуникация за програмния период 2007 – 2013 г. и Управляващият орган е задължен 

да изпълнява мерките за информация и публичност в съответствие с него. 

Съгласно изискванията за публичност и информация, определени с Регламент 

на Комисията № 1828/2006, УО на ОП “Конкурентоспособност“ носи отговорността за 

изпълнение на дейностите по информация и публичност. Управляващият оган трябва 

да предостави адекватна информация на: 

• Потенциалните бенефициенти и бенефициентите за предоставените финансови 

възможности и задълженията им по изпълнение на операциите;  

• Широката общественост за ролята на Общността в гореспоменатата помощ и 

ефекта и резултатите от операциите. 

За да бъде постигнато това, дейностите по информация и публичност, 

извършвани от УО на ОП “Конкурентоспособност”, следва да отговарят на следните 

изисквания: 
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• Да насърчават участието на нови партньори и потенциални бенефициенти в 

програмата и да предоставят подкрепа на нови кандидати; 

• Да бъдат привлекателни и да ангажират интереса на медиите, за да се използва 

тяхната роля като основен канал към широката общественост и потенциалните 

бенефициенти и да бъдат спечелени като партньори в кампанията; 

• Да информират партньорите, потенциалните бенефициенти и обществеността за  

всички аспекти на програмата. 

В допълнение, съгласно чл. 7 „Отговорности на управляващия орган по 

отношение на мерките за информация и публичност, предназначени за широката 

общественост“ на Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията от 8 декември 2006 г. 

Управляващият орган цели да се осигури възможно най-широко медийно 

покритие с помощта на различни форми и методи на комуникация на съответното 

териториално равнище. 

В Комуникационния план на оперативната програма е предвидено при 

изпълнението му да бъдат използвани разнообразни канали и средства за 

информация, които са подходящи за достигане до разнородните целеви групи и 

отговарят на техните комуникационни навици. Предвижда се предоставяне на 

информация на медиите на национално и регионално ниво, на гражданите, на 

национални, областни и общински органи, на структурите на гражданското общество, 

браншови и бизнес организации, както и на всички други заинтересовани страни. 

Управляващият орган е отговорен за гарантиране изпълнението на мерките за 

информиране и публичност в съответствие с комуникационния план и насочеността им 

към максимално широко медийно покритие посредством използването на 

разнообразни форми и методи за комуникация, насочени към подходящата целева 

група. 

Средствата за масово осведомяване са един от основните канали за 

ефективно достигане до широката общественост и потенциалните 

бенефициенти. В допълнение, според проведено от ”Естат” проучване относно 

европейските Структурни фондове, електронните медии /телевизия и радио/ се 

посочват като най-лесно усвояеми канали за комуникация и са сред най-силно 

въздействащите за предаване на ключовите послания. Използването на 
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интерактивни форми на комуникация е възможност за засилване на обществената 

дискусия за принципите, значимостта и ползите от ОП “Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007 - 2013 и европейските 

политики по отношение на Структурните фондове.  

Предвид ангажимента на УО да осигури възможно най-широко медийно 

покритие с помощта на различни форми и методи на комуникация на съответното 

териториално равнище, медиите следва да бъдат един от основните съюзници за 

осъществяване на комуникацията с целевите публики. Но за да съумеят медиите да 

отговорят адекватно на нуждите от информация на бенефициентите и широката 

общественост относно ролята, значението и условията за кандидатстване по ОП 

“Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, следва 

техният интерес да бъде привличан от страна на УО, както и към тях да бъде подавана 

редовно експертна информация с цел да се насърчи професионалното и адекватното 

боравене с тематиката на оперативната програма от тяхна страна. Необходимо е 

регулярно поддържане на контакти с журналисти, които отразяват икономическа и 

финансова тематика и организирането на набор от подходящи инициативи с медиите. 

Тази отговорност на УО за използването на медиите като посредник в 

предоставяне на информацията предполага целенасочена, постоянна и 

максимално активна комуникация от страна на УО с всички видове медии, което 

следва да бъде всекидневна задача с цел поддържане на интереса им и присъствието 

на тематиката за ОП „Конкурентоспособност“ в медийното пространство. 

 

Всички дейности, включени в предмета на настоящата обществена 

поръчка, следва да се извършват при стриктно спазване на изискванията за 

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

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

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

фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния 

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

относно Европейския фонд за регионално развитие. 
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А. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

 

1. В откритата процедура може да участва всяко българско или чуждестранно 

физическо (търговско дружество и/или едноличен търговец) или юридическо лице, 

или обединения на такива лица, които отговарят на изискванията, регламентирани от 

Закона за обществени поръчки и обявените изисквания от Възложителя в настоящата 

документация и обявлението за обществената поръчка. 

2. Не може да участва в откритата процедура лице, при което е налице някое от 

следните обстоятелства:  

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

е реабилитиран; 

б) е обявен в несъстоятелност; 

в) е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 

националните му закони и подзаконови актове; 

г)  при които лицата по ал. 4 от чл. 47 от ЗОП са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 

от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в 

неговата организация;Които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.  

д) 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 участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура, съгласно 

националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е 

под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 
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е) е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, необходими 

за този конкурс, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено 

нарушението; 

ж) има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 

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

компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на 

задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за 

социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в 

която участникът  е установен. 

з) декларирал съгласие да участва като подизпълнител на друг участник. 

*** Изискванията по б. а), б), в), д), е) и ж) се отнасят за лицата, които 

представляват участника, съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 

3. Посочeните в т. 2 изисквания се отнасят както за участника, така и за участник 

обединение - за всяко от лицата, включени в обединението. 

4. Когато участникът е чуждестранно физическо лице едноличен търговец, 

юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или чуждестранни 

юридически лица, то тези чуждестранни лица трябва да отговарят на горепосочените 

изисквания в Р. България и в държавата, в която са установени. 

5. Всяко физическо лице, едноличен търговец или юридическо лице може да участва 

самостоятелно или в обединение с други лица. Едно и също физическо или 

юридическо лице няма право да участва едновременно в две обединения, които са 

участници в процедурата, или да участва в пппроцедурата самостоятелно и в 

обединение. Всички участници, нарушили горното изискване, се отстраняват от 

откритата процедура.  

 

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват 

Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47 , ал. 1, 2 и 5 от 

ЗОП, в 7-дневен срок от настъпването им. 

 

Б. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ 

 

1. Всеки участник може да представи само една оферта.  
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2. Всеки участник може да участва за цялата поръчка, съгласно предмета на 

поръчката.  

3. Не се допуска представянето на различни варианти. 

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

под каквато и да е форма.  

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

конкуренцията) и тръжни манипулации по смисъла на Насоките за противодействие 

срещу тръжните манипулации в процедурите за възлагане на обществени поръчки и 

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

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

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

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

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

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

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

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

вреди, причинени в резултат на извършеното нарушение на правото на 

конкуренцията, реализиране на наказателна отговорност за подаване на декларации с 

невярно съдържание. С повишена бдителност възложителят ще подхожда при участие 

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

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

манипулации на обществени поръчки. 

6. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да 

заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и 

подизпълнители.  

7. Лице, което е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на 

друг участник, не може да представя самостоятелно оферта. 

8. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български 

или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, 

при условие че отговарят на обявените в документацията условия. 

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

изисквания или на някое от условията на Възложителя. Участник, за когото е налице 

някое от следните обстоятелства, се отстранява от участие в процедурата: 
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9.1. В офертата не е представен някой от необходимите документи по чл. 56, ал. 1 от 

ЗОП, описани в документацията (извън тези, които се поставят в плик № 1); 

9.2. Наличие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП;  

9.3. Представената оферта е непълна или не отговаря на предварително обявените 

условия на възложителя; 

9.4. Представената оферта не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.   

9.5. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно оферта, 

която е: 

а) Постъпила в незапечатан плик или в скъсан плик; 

б) Постъпила след изтичане на крайния срок за получаване. 

 

Забележка: Представянето на оферта за участие в настоящата открита процедура 

задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в 

тази документация, при спазване на Закона за обществените поръчки. Поставянето на 

различни от тези условия и изисквания от страна на участника не ангажира по 

никакъв начин Възложителя. 

 

B. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ 

 

1. Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с 

настоящата открита процедура, са в писмен вид.  

2. Участникът може да представя своите писма и уведомления в деловодството на 

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма в гр. София 1052, ул. 

“Славянска” № 8, по факс, чрез препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска 

служба.  

3. Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се 

изпращат по факс, или се връчват лично срещу подпис, или се изпращат с 

препоръчано писмо с обратна разписка. 

4. За получено се счита това уведомление по време на откритата процедура, което е 

достигнало до адресата, на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя 

адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна, или адресатът не 

желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е 

достигнало до адреса, известен на изпращача. 
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5. Писмени искания за разяснения по същество относно документацията за участие в 

откритата процедура могат да бъдат подавани от лицата,  най-късно до 10 дни преди 

изтичането на срока за подаване на офертите.  

6. Дадените от Възложителя разяснения в законоустановения срок ще бъдат 

своевременно публично обявявани на посочените в документацията и в обявлението 

интернет адреси  на министерството. 

 

ГАРАНЦИИ 

 

1. Гаранция за участие в процедурата - парична сума, платима по банкова сметка 

на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма: БНБ – Централно 

управление, пл. ”Княз Александър Първи” № 1, IBAN - BG17 BNBG 9661 3300 1026 01, 

BIC кода на БНБ за плащания в лева е BNBGBGSD  

или  

безусловна и неотменяема банкова гаранция, в оригинал, в която изрично се посочват 

основанията за нейното задържане по чл. 61 от ЗОП, издадена от банка в полза на 

Възложителя (по образец Приложение № 10 към документацията). Банковата гаранция 

за участие следва да бъде попълнена на български език или в превод, в случай че е 

издадена от чуждестранна банка. Гаранцията за участие под формата на парична сума 

следва да бъде на български език (платежно нареждане) или в превод на български 

език. Банковата гаранция за участие следва да бъде със срок на валидност 90 

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

Размерът на гаранцията за участие в процедурата е 6 000 (шест хиляди ) 

лева.  

Получената стойност е изчислена на база 1% от прогнозната стойност на поръчката. 

При внасяне на гаранцията в платежното нареждане изрично се посочват вида на 

гаранцията и  процедурата,  за която тя се внася. 

 

Гаранцията за участие в процедурата се задържа при условията на чл. 61 от ЗОП и се 

освобождава при условията на чл. 62 от същия. Възложителят освобождава 

гаранциите за участие, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно 

са престояли при него. 
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2. Гаранция за изпълнение на договора – парична сума, платима по банкова 

сметка на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма: БНБ – Централно 

управление, пл. ”Княз Александър Първи” № 1, IBAN - BG17 BNBG 9661 3300 1026 01, 

BIC кода на БНБ за плащания в лева е BNBGBGSD  

или  

безусловна и неотменяема банкова гаранция за изпълнение на договора в оригинал, 

издадена от банка в полза на Възложителя (по образец – Приложение 11 към 

документацията). Банковата гаранция за изпълнение на договора следва да бъде на 

български език или в превод, в случай че е издадена от чуждестранна банка, и със 

срок на валидност 90 дни след приключване изпълнението по договора за 

обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума 

следва да бъде на български език (платежно нареждане) или в превод на български 

език.  

Размерът на гаранцията за изпълнение е 3% от стойността на обществената поръчка, 

без ДДС, определена на основание чл. 59, ал. 3 от ЗОП. 

 

При гарантиране доброто изпълнение по договора чрез банкова гаранция, то 

гарантиращата банка следва да изрази съгласие за поемане на задължение към 

възложителя в качеството му на бенефициент по проект № BG161PO003-5.0.01-0004 

„Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по Оперативна програма 

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013”.  

Гаранцията трябва да е представена към момента на подписване на договора за 

възлагане на обществената поръчка.  

 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение 

се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. 

 

 

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

1. Офертата на участника се представя в запечатан, надписан, с ненарушена цялост 

плик. 



         
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ                     ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
  Европейски фонд                         „Развитие на конкурентоспособността 

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

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

програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 по Приоритетна ос 5 

„Техническа помощ” на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския 

съюз и от държавния бюджет на Република България. 
 

 

21 

2. Офертите трябва да бъдат адресирани до Министерство на икономиката, 

енергетиката и туризма, гр. София 1052, ул. “Славянска” № 8 и представени от 

участника или от упълномощено от него лице, в деловодството на посочения адрес в 

срок до 17:30 ч. на 31.01.2012г.  

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

друг начин за представяне.  

Възложителят няма да предоставя документация в своите деловодства. Същата ще 

бъде публикувана на интернет адрес: http://www.mi.government.bg, рубрика „Обяви и 

търгове“. Достъп до документацията за участие ще бъде осигурен до 10 дни преди 

изтичане на срока за получаване на офертите по т. 2 по-горе.  

3. Върху запечатания непрозрачен плик с офертата участникът посочва адрес за 

кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес.  

4. Офертите се представят по един от следните начини: лично от участника или от 

негов упълномощен представител; по пощата с препоръчано писмо с обратна 

разписка; чрез куриерска служба. Когато участникът е неперсонифицирано 

обединение на физически и/или юридически лица, офертата може да бъде 

представена от физическо лице, участващо в обединението или от лицето, което 

представлява някое от юридическите лица в обединението,  или от пълномощник на 

някое от посочените лица въз основа на изрично пълномощно, като не е необходимо 

пълномощно и от останалите лица. Оригинал на пълномощното/заверено копие на 

пълномощното се прилага към Офертата за участие – Приложение № 1 от настоящата 

документация. 

5. Ако участникът изпрати офертата си чрез препоръчана поща или куриерска служба, 

разходите за същите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати 

документите така, че да обезпечи тяхното пристигане на посочения от Възложителя 

адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите, посочен в обявлението за 

откритата процедура. Рискът от забава или загубване на документите е за участника. 

Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в 

срока, определен от него. 

6. Всички разноски, свързани с подготовката и представянето на офертата, са за 

сметка на участника в откритата процедура. Възложителят не носи отговорност и не 

дължи покритие на каквито и да е разноски или загуби, понесени от участника. 
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7. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, 

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

нататъшното участие в процедурата. 

Допълнението и промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и 

условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде 

отбелязан ясно изписан текст: “Допълнение /Промяна към вх. №……...........…”. 

 

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

• Адрес: “Министерство на икономиката, енергетиката и туризма”, гр. 

София 1052, ул. “Славянска” № 8”; 

• Наименование, адрес, телефон и по възможност факс и електронен адрес 

на участника;  

• Следното означение: “За участие в открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Работа с медиите във връзка с 

Оперативна  програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика.“ 

• Следното предписание: “Да не се отваря преди разглеждане от страна на 

комисията за оценяване и класиране”. 

 

Пликът следва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани  плика, 

а именно: 

8.1. плик № 1 с надпис: "Документи за подбор", в който се поставят документите 

съгласно глава V от настоящата документация; 

8.2. плик № 2 с надпис: "Предложение за изпълнение на поръчката ", в който се 

поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно 

Техническата спецификация; 

8.3. плик № 3 с надпис: "Предлагана цена“, който съдържа ценовото предложение на 

участника. 

 

9. При приемане на офертата от деловодителя върху плика се отбелязват пореден 

номер, дата и час на получаването и посочените данни се записват във входящ 

регистър, за което на приносителя се издава документ.  
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10. Сроковете, посочени в тази документация, трябва да се изчисляват, както следва: 

10.1. При провеждане на откритата процедура Възложителят изпраща обявлението за 

обществената поръчка едновременно до "Държавен вестник" за обнародване в 

електронната му страница и до Агенцията по обществени поръчки за вписване в 

Регистъра на обществените поръчки, най-малко 52 дни преди крайния срок за 

получаване на офертите. Този срок се намалява със 7 дни, тъй като обявлението е 

изпратено по електронен път, и с още 5 дни, защото от датата на обнародване на 

обявлението в електронен вид Възложителят предоставя пълен достъп по електронен 

път до документацията за участие в процедурата и в обявлението са посочени 

Интернет адреси, на който тя може да бъде намерена: www.mi.government.bg., 

http://www.opcompetitiveness.bg и www.eufunds.bg. 

 

Предварителното обявление за поръчката е публикувано в «Официален вестник» на 

ЕС под № ОВ.2011/SSS   194-316411 от 08.10.2011г. 

Поръчката е обявена в „Официален вестник“ на ЕС. 

 

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

период. 

10.3. Когато последният ден от срока съвпада с официален български празник или 

почивен ден, срокът изтича в края на следващия работен ден. 

 

11. Всички оферти се представят на български език, без корекции и поправки.  

 

12. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо лице, едноличен 

търговец или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на 

български език, като документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в 

официален (по см. на § 1, т. 16а от ДР на ЗОП) превод, а именно: копие от документа 

за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за 

търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; 

копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице, а 

документите по чл. 56, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 10, които са на чужд език, се представят и в 

превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо 

или юридическо лице, включено в обединението. 
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13. Всички документи, с изключение на тези, за които изрично е посочено, че се 

представят в „заверено копие“, се представят в оригинал с подпис на: 

- самия участник - за физическите лица;  

- всяко от лицата в обединението или на едно от тях, упълномощено да подписва със 

заверено изрично пълномощно (в този случай към Офертата за участие – Приложение 

№ 1 към настоящата документация се представя и самото пълномощно в оригинал - за 

обединенията от физически лица);  

- лицето, което представлява участника, съгласно документите за регистрацията му - 

за юридическите лица и едноличните търговци;  

- всяко от физическите лица и на лицето, което представлява юридическото лице, 

съгласно документите за регистрацията му или на едно от тези лица, упълномощено да 

подписва със заверено изрично пълномощно от другите (в този случай към Офертата 

за участие – Приложение № 1 от настоящата документация се представя и 

пълномощното в оригинал) - за обединенията на физически и юридически лица или 

само на юридически лица.  

Юридическите лица и едноличните търговци поставят и свеж печат на копията и 

заявленията.  

Декларациите по чл. 47, ал. 1, 2, и 5 от ЗОП се подписват задължително лично от 

съответните лица, а не от упълномощените по-горе.  

«Заверено копие» от документ представлява фотокопие на същия, означено с гриф 

«Вярно с оригинала», подписано и подпечатано от лицето, съгласно посоченото по-

горе, като изрично се посочва неговото име.  

14. Представените образци, неразделна част от настоящата документация, и 

условията, описани в тях, са задължителни за участниците.  

 

 

 

ІV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 

 

 

В големия плик се поставят: 
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I. Плик № 1:  "Документи за подбор", в който се поставят документите, 

изисквани от Възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 7, 10 – 12 от ЗОП, 

отнасящи се до критериите за подбор на участниците, включващ следните 

документи: 

1. Оферта на участника, попълнена по образец – Приложение № 1 към 

документацията; 

2. Заверено копие от документ за регистрация/удостоверение за актуалното състояние 

на участника. Изисква се, ако участниците са юридически лица или еднолични 

търговци и не са посочили ЕИК. 

Документът следва да бъде издаден не по-рано от 3 месеца, преди датата на 

представяне на офертата за участие в откритата процедура.  

Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, 

съобразно националното им законодателство, издаден от съдебен или 

административен орган в държавата, в която са установени. Документът следва да е 

представен в официален превод, съгласно т. 16а на § 1 от ДР на ЗОП.    

Този документ не се изисква, ако участникът е регистриран или пререгистриран след 

01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). В този случай е 

достатъчно да се попълни и приложи декларация за регистрация по ЗТР – Приложение 

№ 9 към документацията. 

Когато участникът е физическо лице, представя заверено копие от документ за 

самоличност.  

Обединенията представят заверени копия от документите за регистрация на всички 

лица, включени в обединението. Изисква се, ако участниците са юридически лица или 

еднолични търговци и не са посочили ЕИК. 

Когато участникът е неперсонифицирано обединение, задължително се представя 

оригинал или нотариално заверено копие на документ за създаването на 

обединението, от който да бъдат видни лицата, които го представляват, както и 

посоченият документ да удостоверява, че обединението отговаря на следните 

задължителни изисквания: 

- лицата в обединението са солидарно отговорни за поетите от него задължения; 

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

изпълнена. 
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3. Декларация относно отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП по 

образец – Приложение № 4 към документацията. Изискванията по чл. 47, ал. 1, т. 1 от 

ЗОП се отнасят и за управителите или за членовете на  управителните органи на 

участниците, съобразно вида им. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, 

декларацията се представя и в официален превод. 

 

4. Декларация по чл. 47, ал. 4 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, 

ал. 2, т. 2 от ЗОП, попълнена по образец – Приложение № 5 към документацията. 

 

5. Декларация относно отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, 

попълнена по образец – Приложение № 6 към документацията. Изискванията по чл. 

47, ал. 5 от ЗОП се отнасят и за управителите или за членовете на управителните 

органи на участниците, съобразно вида им. Когато деклараторът е чуждестранен 

гражданин, декларацията се представя и в официален превод.  

6.  Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника : 

Счетоводен баланс и отчет за приходи и разходи, одобрен и заверен съгласно  

националното законодателство на участника  за финансови години (2008, 2009 г. и 

2010 г.). В случай че, съгласно националното законодателство на участника 

финансовата година не съвпада с календарната, представените отчети следва да 

покриват посочените календарни години. Сборът от годишните обороти за 

последните три финансови години (2008, 2009 и 2010 г.) на участника, подал 

оферта, трябва да е  равен или да надвишава 600 000 (шестотин хиляди) 

лева;  

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването за 

оборот се отнася за общия оборот на участниците в обединението. 

Забележка: В случай, че участникът е обединение/консорциум, навсякъде, където е 

необходимо, следва да се посочват данни, които представляват сбор от показателите 

на всички лица, включени в консорциума. Когато участникът е 

обединение/консорциум, лицата, включени в консорциума, представят документи, 

удостоверяващи горните обстоятелства, в зависимост от датата, на която са учредени 

и са започнали дейността си, като данните от тях влизат в общ сбор на показателите. 
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7. Доказателства за техническите възможности, опит и квалификация на 

участника, които задължително включват:  

7.1. Списък на основните договори за услуги, изпълнени през последните 3 (три) 

години, по образец съгласно Приложение № 7 към настоящата документация, 

включващ и стойностите, датите и получателите по тях, придружен от минимум 3 (три) 

препоръки за добро изпълнение, в които задължително се посочва и предметът на 

договора. 

7.2. Участниците следва да са изпълнили поне  3 договора, които имат сходен предмет 

с предмета на поръчката през последните 3 години (2008, 2009 и 2010 г.).  

За сходен предмет на договора се считат всички договори за услуги с предмет в 

сферата на  връзките с обществеността и средставата  за масово осведомяване в 

следните  области :  

 - PR и връзки с медиите; 

 - медийни комуникации;  

 - медиа планиране или сходна дейност; 

 - организация на мероприятия, сходни с посочените в предмета на поръчката; 

 

Това изискване  се удостоверява с декларация за изпълнени договори съгласно 

образеца, Приложение № 7 към документацията.  

 

7.3.   Списък с ключовите експерти на участника  за изпълнение на поръчката, 

включващ:  

1. Ръководител на екипа, притежаващ: 

А) не по-малко от 3 /три/ години опит в областта на: 1. PR и връзки с медиите; 

2. медийни комуникации; 3. медия планиране или сходна дейност; 4. 

организация на мероприятия, сходни с посочените в предмета на поръчката;  

Б) магистърска степен в областта на връзките с обществеността; и/или 

икономиката и/или стопанско управление,  

          В) минимум 5 години професионален опит; 

          Г) участие в минимум един проект сходен с предмета на дейност на поръчката. 

 

2. Минимум четирима ключови експерти с професионална квалификация и/или 

опит, както следва: 
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- Един  експерт с минимум 3 години опит в сферата на връзките с 

обществеността и средствата за масово осведомяване - медийни комуникации, 

медия планиране или сходна дейност, организация на мероприятия, сходни с 

посочените в предмета на поръчката; 

-  Трима експерти с минимум 3 години опит в областите на икономиката, 

мениджмънта, правото, публичната администрация, финансите, журналистиката 

или други сходни специалности, притежаващи висше образование/магистърска 

или бакалавърска степен/, от които: 

- Един експерт с двугодишен опит в администрирането на средствата от ЕС 

или участие в проекти, финансирани със средства от ЕС; 

 - Двама експерта с двегодишен опит в областта на икономически анализи/ 

анализ на бизнес-средата или други сходни дейности; 

3. Най-малко Петима експерти извън определените от него като ключови - 

собствени или наети лица, които ще използва за изпълнение на поръчката с 

професионален опит и квалификация в посочените по-горе области. 

 

Изискванията към ръководителя и ключовите експерти, които ще бъдат ангажирани в 

изпълнението на поръчката се доказват с автобиографии (по образец - Приложение № 

7А) и с приложени към автобиографията копия на документи за завършено 

образование, квалификационни курсове и други форми на обучение, както и 

референции/препоръки, и други документи (заверени копия от договори, трудова 

книжка и т.н.), доказващи професионалната квалификация и професионалния опит на 

същите. Изискванията към експертите се доказват чрез автобиографии (по образец - 

Приложение № 7А).   

 

8. Списък с данни за подизпълнител/и (ако се ползват такива), както и декларация, 

подписана от управителя, съответно от членовете на управителния орган на 

подизпълнителя за съгласие за участие като подизпълнител на съответния участник, 

при изпълнение на поръчката -  по образец Приложение № 8 към настоящата 

документация.  

Към списъка за подизпълнителя се прилагат документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 

от ЗОП, надписани с думата  “подизпълнител”. 
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9. Документ за представена гаранция за участие в процедурата в размер на 6 000 

(шест хиляди) лева 

10. Нотариално заверено пълномощно в случай, че участникът се представлява от 

лице, различно от законния му представител. 

11. Декларация за приемане срока за изпълнение на поръчката: 31.12.2014 г. 

(свободен текст). 

12. Срок на валидност на офертата – 90 календарни дни от крайния срок за 

получаване. 

13. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор за възлагане на 

обществената поръчка (свободен текст).  

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

процедурите за възлагане на обществени поръчки, приети с Решение № 

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

представи Декларация за автономност на своята оферта (по образец - Приложение № 

12). С декларацията участниците следва да разкрият всички съществени факти 

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

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

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

на конкуренцията. 

15. Декларация за избягване конфликт на интереси по образец - Приложение № 13. 

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

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

спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление на 

оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд 

на ЕС. 

16. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от 

участника.    

 

 

II. Плик № 2: "Предложение за изпълнение на поръчката“. Поставят се документите, 

свързани с изпълнението на поръчката – Техническо предложение по образец 

Приложение № 2, съобразно условията на документацията и Техническата 
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спецификация – Приложение № 14, поставено в отделен запечатан, непрозрачен 

плик.  

 

III. Плик № 3: “Предлагана цена“  

Поставя се Ценовата оферта , попълнена по образец - Приложение № 3, съобразно 

изискванията на документацията и на чл. 57, ал. 2, т. 3 от ЗОП. В цените трябва да 

бъдат включени всички необходими разходи за изпълнение на поръчката. Всички цени 

трябва да бъдат посочени без данък върху добавената стойност (ДДС).  

 

Всички документи се подреждат в последователността, посочена в документацията, 

като всяка страница се номерира, в непрекъсната последователност.  

Представените документи следва да бъдат оргинали/нотариално заверени копия 

– за изрично посочените документи, а за останалите – копия със заверка «Вярно с 

оригинала», подписани и подпечатани от участника.   

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

документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП, съответно по т. 2, 3, 4, 5, и 6 от 

настоящата документация се представят от всяко физическо (търговско дружество или 

едноличен търговец) или юридическо лице, включено в обединението. 

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо 

лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът за 

регистрация на лицето се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 

1, т. 3, 4 и 5 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. Ако участникът 

е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, 

включено в обединението. 

 

Всеки лист, съдържащ се в офертата, следва да бъде номериран и подреден, 

съгласно Списъка на раздел „Необходими документи”, т. 1 – 16.                                                                         

Възложителят запазва правото си да изиска от класираните участници да удължат 

срока на валидност на офертата до момента на сключване на договора за възлагане на 

обществена поръчка. 

При непредставяне на някой от документите, посочени в настоящия раздел ІV 

от документацията или ако представените документи не удостоверяват посочените в 
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раздела изисквания или не са в изискуемата форма, участникът се отстранява от по-

нататъшно участие в процедурата и неговата оферта не се разглежда. 

 

Забележка: Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците 

данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, 

представени в пликове № 2 и 3. Тази възможност не може да се използва за промяна 

на техническото и ценовото предложение на участниците.  

 

V.ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ТЕХНИЧЕСКИ 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

1. Правно основание за провеждане на откритата процедура: 

Възложителят обявява настоящата процедура на основание чл. 7, т. 1, чл. 16, ал. 8 и 

чл. 64 и сл. от ЗОП. За нерегламентираните в настоящата документация условия се 

прилагат разпоредбите на ЗОП и подзаконовите му нормативни актове. За всички 

неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на 

договора се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията 

и договорите. 

2. Предоставяне на документация за участие: 

На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП пълен достъп по електронен път до документацията 

за участие ще бъде предоставен на интернет адреса на Министерството на 

икономиката, енергетиката и туризма: - интернет страницата на МИЕТ - 

http://www.mi.government.bg, рубрика “Обяви и търгове”; 

- интернет страницата на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007 – 2013 - http://www.opcompetitiveness.bg; 

- единния информационен портал за обща и специализирана информация за 

управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в 

Република България: http://www.eufunds.bg. 

до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите от деловодството на 

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма в гр. София, ул. „Славянска” 

№ 8. 
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3.ОПИСАНИЕ НА ЗАЛОЖЕНИТЕ ДЕЙНОСТИТЕ В ПОРЪЧКАТА, УСЛОВИЯ  

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ЦЕЛИ И  РЕЗУЛТАТИ   

3.1.Предмет на настоящата обществена поръчка е „Работа с медиите във връзка с 

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика” 2007 – 2013”. 

 

Обект на обществената поръчка е сключване на договор за предоставяне на услуга от 

изпълнител, който да изпълни следните дейности: 

 

Дейност 1:  

Изготвяне на концепция и издаването на електронен информационен 

бюлетин, който да бъде изпращан до медиите и до представители на 

съответните целеви групи съгласно Комуникационния план на ОП 

„Конкурентоспособност“ (потенциални бенефициенти, представители на 

неправителствени организации, местна власт, консултанти, представители на 

Комитета за наблюдение, широката общественост и др.), с минимален брой 

абонати, до които бюлетинът ще бъде изпращан по електронна поща – 1200. 

Бюлетинът трябва да съдържа актуална информация за събития, покани за участие с 

проекти, примери за успешни проекти (след първата година на изпълнение), както и 

примери за добри практики от други страни членки. Документът ще се разпространява 

на тримесечна база, като получателите трябва да разполагат с бюлетина за 

предходния период до 15-то число на началото на следващото тримесечие. В него 

могат да се поместват материали от представители на различни целеви групи – 

потенциални бенефициенти, представители на неправителствени организации, местна 

власт, консултанти и представители на Комитета за наблюдение.  Бюлетинът ще бъде 

безплатен и освен подаван към абонатите, ще се публикува и на уеб страницата на ОП 

“Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 - 2013 

(www.opcompetitiveness.bg), като ще бъде достъпен чрез безплатен абонамент. 

Очаквани резултати: 

- Поддържане на интереса към ОП "Конкурентоспособност" от страна на медиите и 

целевите групи; 

- Повишаване нивото на познание за хода на изпълнение на ОП 

"Конкурентоспособност"; 
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- Повишаване на разбирането на целевите аудитории на принципите и механизмите 

на ОП "Конкурентоспособност" чрез представянето на добри практики при 

одобрението/изпълнението на проектни предложения; 

- Повишаване на качеството на представяните проектни предложения в следствие 

на разпространените примери за добри практики; 

- Поддържане на убеждението за прозрачност на процеса по усвояване на 

средствата по ОП "Конкурентоспособност". 

 

 

Дейност 2:  

Създаване на журналистическа мрежа с регулярни срещи на членовете — с 

цел редовен обмен на информация, стимулиране на медиите да търсят и 

обменят информация с експерти на МИЕТ.  

За да съумеят медиите да отговорят адекватно на нуждите на бенефициентите и 

широката общественост относно ролята, значението и условията в ОП “Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007 - 2013 следва първо да бъде 

привлечен медийният интерес от страна на Управляващия орган на Оперативната 

програма, след това следва да бъдат захранени с експертна информация, за да 

боравят професионално и адекватно с тематиката на оперативната програма. За 

успешното партньорство между средствата за масово осведомяване и УО на ОП е 

необходимо регулярно поддържане на контакти с журналисти, които отразяват 

икономическа и финансова тематика. Част от изпълнението на тази задача може да 

бъде осъществено чрез: 

 

� организирането на открити срещи/дискусии с представители на медиите, които 

отразяват икономическа/финансова тематика; 

� осигуряване на експерти за тематични интервюта в електронни и печатни 

медии. 

Горепосочените събития биха могли да бъдат редувани със заложеното в Дейност 3 на 

ежемесечна база, така че да се избегне припокриване на представяната информация. 

Откритите дискусии биха могли да бъдат свиквани също така и извънредно, тогава, 

когато има нужда от публично обсъждане или информиране от страна на УО по 

належал проблем. Тематичните интервюта могат да не бъдат включвани във времева 
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рамка относно систематичността на провеждането, а по-скоро да послужат като 

инструмент, който да поддържа добра връзка между широката общественост и това, 

което се гради на експертно ниво. 

Очаквани резултати: 

- Повишаване на компетентността, информираността на ресорните журналисти и 

средства за масово осведомяване. 

- Повишаване на интереса сред средствата за масово осведомяване в отразяването 

на актуални събития/новини за изпълнението на ОП „Конкурентоспособност“. 

 

 

Дейност 3:  

Организиране на пресконференции на представители на Междинното звено и 

Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност", които да включват 

работни закуски, медиен конкурс и други инициативи. Пресконференциите и 

дискусионните форуми са най-удачните форми за поднасяне на систематизирана 

информация към медиите. Там се осъществява и обратната връзка и се дават и 

възможности за дискусии с ресорните журналисти и отговор на интересуващите ги 

въпроси. Те дават възможност за анализ и обсъждане на въпроси, възникнали в 

процеса на изпълнение на ОП и за задълбочен диалог между представителите на 

целевите групи. Пресконференциите могат да бъдат организирани на ежемесечна 

база, като в случая е важно те да бъдат позиционирани най-рано във втората седмица 

от текущия месец, за да може да включват обобщената актуална информация относно 

изпълнението на програмата за предходния месец. Пресконференцията би могла да 

започне с неформална работна закуска, по време на която участниците, в рамките на 

половин час, да обменят кратка информация на различни икономически/финансови 

теми. Медийният конкурс ще включва надпревара за най-добра публикация на месеца, 

свързана с ОП „Конкурентоспособност“, като резултатите за предходния месец ще 

бъдат обявявани в края на всяка месечна пресконференция.  

Очаквани резултати: 

- Повишаване на информираността на широката аудитория за принципите и 

възможностите на ОП "Конкурентоспособност"; 

- Повишаване на разбирането на същността, принципите и механизмите за 

кандидатстване с проекти по ОП "Конкурентоспособност"; 
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- Повишаване на намеренията за участие с проектни предложения по ОП 

"Конкурентоспособност"; 

- Повишаване на доверието в прозрачността на процеса по усвояване на 

средствата по ОП "Конкурентоспособност". 

 

 

Дейност 4: 

Координация на прес-офис дейности - редовно подаване на информация към 

медиите, с минимален брой прессъобщения, подадени до медиите – 80, 

осигуряване на експертни становища, участие в предавания на експерти от УО и МЗ, 

организиране на интервюта и публични изяви, организиране и контрол на медийно 

отразяване на събития, работа с прес-офисите на други управляващи органи, с цел 

обмен на полезна информация и добри практики. 

Очаквани резултати: 

- Засилен медиен интерес към ОП „Конкурентоспособност“ и откриване на 

възможности за отразяване на актуална информация за оперативната програма в 

нови средства за масово осведомяване; 

- Високо ниво на взаимодействие и обмен на добри практики с други управляващи 

органи.  

 

 

Дейност 5: 

Проучване на подходящи възможности за интегриране на теми, свързани с ОП 

„Конкурентоспособност", в публичния контекст на българската икономика.  

Изпълнителят следва да извърши проучване и да предостави резултати от проучването 

на УО за медиите (радио, телевизии, печат, интернет медии), които провеждат 

предавания/издават публикации с икономическа/финансова насоченост, където би 

могла да бъде подавана от страна на УО регулярно информация (на месечна база) за 

актуалните събития, свързани с изпълнението на оперативната програма. 

Очаквани резултати: 

- Проучен набор от средства за масово осведомяване 

(радио/телевизии/печатни/интернет медии), в чийто рубрики/предавания с 
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икономическа/финансова насоченост би могла да бъде регулярно  включвана 

кратка информация относно изпълнението на ОП „Конкурентоспособност“; 

- Ежеседмична поява на информация относно изпълнението на ОП 

„Конкурентоспособност“ в информационни рубрики и предавания с икономическа 

и финансова насоченост. 

  

 

Забележка: Поръчката не е за обособени позиции. Всеки участник има право 

да кандидатства само заедно за всички дейности 

 

 

 

 

3.2.Срок за изпълнение на поръчката: до 31.12.2014г. 

3.3.Средствата за финансирането на поръчката ще бъдат осигурени по 

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

дейностите по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

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

 

 

 

 

3.4. Мерки за информиране и публичност: 

 

При изпълнението на дейностите, предмет на обществената поръчка, изпълнителят се 

задължава да оповести, че договорът се изпълнява по Оперативна програма „Развитие 

на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, съфинансирана 

от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие, като 

предприетите за тази цел мерки за информиране и публичност трябва да са в 

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

Комисията и приложение I към чл.9 от Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията, 

както и с Регламент 1083/2006/ЕО.  

 



         
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ                     ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
  Европейски фонд                         „Развитие на конкурентоспособността 

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

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

програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 по Приоритетна ос 5 

„Техническа помощ” на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския 

съюз и от държавния бюджет на Република България. 
 

 

37 

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

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

горепосочените изисквания, като за тази цел се използват: 

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

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

както и позоваване на Европейския съюз; 

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

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

Вашето бъдеще; 

• логото на “Национална стратегическа референтна рамка 2007 – 2013” (НСРР) 

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

българската икономика” 2007 – 2013; 

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

прозрачност на дейностите по Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013” се осъществява 

с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007 - 2013, (Приоритетна 

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

развитие.”  

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

- www.opcompetitiveness.bg;  

• Интернет адрес на Единния информационен портал за обща информация за 

управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Република 

България - http://www.eufunds.bg/; 

 

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

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

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана 

от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 

отговорност за съдържанието на документа се носи от ………. (наименование на 

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

бенефициент по проект BG161PO003-5.0.01-0004  „Осигуряване на публичност 
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и прозрачност на дейностите по Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013” – 

приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ и при никакви обстоятелства не може да 

се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския 

съюз и Договарящия орган.“ 

 

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

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

изисквания се прилагат аналогично.  

 

Изпълнителят се задължава всички действия, които предприема по отношение 

спазването на изискванията за публичност и информираност, да бъдат предварително 

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

на Оперативната програма. 

 

3.5 Изпълнителят следва да предоставя възможност на Договарящия орган на ОП 

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

националните одитиращи органи, Сертифициращия орган, Дирекция „Вътрешен одит” 

на МИЕТ, Сметната палата, Европейската комисия, Европейската служба за борба с 

измамите (OLAF), Европейската сметна палата, Съвета за координация в борбата с 

правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности – 

Република България и външни одитори да извършват проверки на документацията 

относно възлагането на обществената поръчка. 

 

3.6. Изпълнителят се задължава да предприеме всички необходими мерки за 

избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно Възложителя 

относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт. 

Конфликт на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно осъществяване 

на функции във връзка с участието в процедурата по възлагането на обществената 

поръчка и/или изпълнението на Договора от което и да е лице, е изложено на риск 

поради причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или 

националната принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, 

които това лице има с Възложителя или изпълнителя, съгласно чл. 52 от Регламент 
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(ЕО, Евратом) 1605/2002 г., относно финансовите разпоредби, приложими за общия 

бюджет на Европейската общност, изменен с Регламент на Съвета (EO, Евратом) № 

1995/2006 г. 

 

3.7. Изпълнителят се задължава да предприеме всички необходими мерки за 

недопускане на нередности и измами, които имат или биха имали като последица 

нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз и/или националния 

бюджет, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което 

предизвиква или може да предизвика нередност или измама. 

 

 

 

3.8. Поръчката следва да се изпълнява съгласно условията на договора, 

представляващ неразделна част от настоящата документация. 

3.9. Цени и начин на плащане 

Плащанията ще бъдат извършени в български лева по банков път, с платежно 

нареждане по сметка, посочена от участника след представяне от изпълнителя на 

оригинална фактура, доклад/отчет и приемателно-предавателен протокол за 

извършената услуга, подписани от упълномощени представители на възложителя. 

Разплащането ще бъде извършено съобразно посочената в договора схема на 

разплащане. 

В разходооправдателните документи, издавани от изпълнителя, задължително се 

посочва номера и името на проекта, а именно: проект №  BG161PO003-5.0.01-0004 

„Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по Оперативна програма 

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013” по 

приоритетна ос 5 "Техническа помощ" на оперативната програма. 

 

3.10. Техническата спецификация за всяка една от дейностите се съдържа в 

Приложение N 14 от документацията. 

 

 

VІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
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Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите се назначава от 

Възложителя след изтичане на срока за приемане на офертите и се обявява в деня, 

определен за тяхното разглеждане.  

Действията на комисията са публични и на тях имат право да присъстват участниците 

в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 

средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел. 

Представител на участник се допуска след представяне на документ за самоличност и 

съответно изрично пълномощно (извън случаите на законно представителство по 

силата на съдебно решение). Присъстващите представители се подписват в изготвен 

от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на 

комисията. 

 

Отварянето на офертите ще се извърши в 14,00 часа на 01.02.2012 г.  в сградата на 

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, гр. София 1000, ул. 

“Славянска ” №  8, заседателна зала, ІІІ етаж.  

За отваряне на ценовите оферти участниците в процедурата ще бъдат поканени 

допълнително с писма изпратени по факс и публикувани на Интернет страницата на 

министерството.  

Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на 

изискванията на Възложителя, не се отваря. Комисията ще отвори пликовете с 

предлаганата цена, след като е разгледала офертите и е извършила оценяване по 

всички други показатели, което е отразено в подписан от членовете на комисията 

протокол. При отварянето на плика с предлаганата цена ще имат право да присъстват 

участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и 

представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово 

осведомяване. Преди отварянето на ценовите оферти, комисията ще съобщи на 

присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите по посочените в 

документацията показатели. 

Комисията предлага за отстраняване участник/участници, за който/които 

възникне обосновано съмнение, че са в отношения на картел по смисъла на § 1, т. 5 от 

Допълнителнителните разпоредби на Закона за защита на конкуренцията. 

В деня, обявен за отваряне на офертите, председателят на комисия отваря 

офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни 
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запечатани плика   При отварянето на офертите най-малко трима членове на 

комисията подписват пликовете с ” № 3 Комисията предлага по един представител от 

присъстващите участници да подпише пликовете  № 3  на останалите участници.  

Комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички 

документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от 

присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите 

участници. Комисията след това отваря плик № 1 и оповестява документите, които той 

съдържа. 

След извършването на посочените действия приключва публичната част от 

заседанието на комисията. 

Комисията уведомява участниците, като им изпраща протокола с констатациите 

относно наличието и редовността на представените документи в плик № 1. 

 

 

VII. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

                                                  

1. Критерий за оценка.Показатели  за оценка 

 В провежданата процедура за възлагане на обществената поръчка е възприет 

критерий за оценка на офертите – „Икономически най-изгодна оферта”. 

 

 Класирането на допуснатите за участие оферти се извършва на база следните 

показатели: 

• Показател 1 - Цена (С) – с коефициент на тежест в оценката - 30%; 

• Показател 2 –Техническото предложение (Т) - с коефициент на тежест в 

оценката - 70%. 

 

2. Характеристика на показателите и методика за  оценката им: 

 

2.1. Цена (С). По този показател участниците представят в ценовото предложение 

обща цена за изпълнение на всички дейности, обект на поръчката, без включен ДДС.  

Офертите се оценяват по формулата: 

С = (Сmin/Сi)х30, където Сmin е минималната предложена цена, а Сi е 

предложената цена на съответния участник. 
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«Минималната предложена цена» е най-ниската предложена цена от участник, 

допуснат до участие и класиране. 

Максималната оценка по този показател е 30 точки. 

 

2.2. Техническото предложение (Т). По този показател се оценяват предложените 

концепции от участниците, в изпълнение на заложените дейности от възложителя. 

Техническите предложения трябва да отговарят на изискванията на възложителя, 

посочени в техническата спецификация от настоящата документация за възлагане на 

поръчката.  

Оценката на показателя Т включва пет подпоказателя, в съответствие със заложените 

от възложителя изисквания по дейностите. 

Оценката по показателя техническо предложение се изчислява по следната 

формула 

Т = (Тn/Тmax)х70 

където: 

Тmax - е най-високата техническа оценка; 

Тn – техническата оценка на съответния участник. 

Оценката Тn е равна на Тmax за най-добрата техническа оферта и е с максимален 

брой точки 15. Оценката на всеки конкретен участник се изчислява по посочената по-

долу формула, като комисията извършва оценка и присъжда съответния брой точки по 

петте подпоказателя: 

Тn =ТП1+ТП2+ТП3+ТП4+ТП5 

Максимална оценка по този показател е 70 точки. 

 

 

Подпоказател 1 – ТП1 

Изготвяне на концепция и издаването на електронен информационен бюлетин, който 

да бъде изпращан до медиите и до представители на съответните целеви групи 

(потенциални бенефициенти, представители на неправителствени организации, местна 

власт, консултанти, представители на Комитета за наблюдение, широката 

общественост). 

Оценъчни нива: 
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Отлично равнище на предложението – 3 точки; проект на информационен 

бюлетин, който включва пълно покритие на събитията, свързани с изпълнението на 

Оперативна програма „Конкурентоспособност“ за отразявания период от 3 месеца; 

хронологична подредба; предстоящи събития; пълно покритие на целевите групи; 

проект на електронна версия. 

Добро равнище на предложението - 2 точки; проект на информационен бюлетин, 

който включва частично покритие на основните събития, свързани с изпълнението на 

Оперативна програма „Конкурентоспособност“ за отразявания период от 3 месеца, 

подредени в хронологическа рамка; частично покритие на целевите групи; проект на 

електронна версия. 

Задоволително равнище на предложението - 1 точки; проект на информационен 

бюлетин, който включва покритие само на най-важните събития, свързани с 

изпълнението на Оперативна програма „Конкурентоспособност“ за отразявания период 

от 3 месеца, без  хронологическа подредба; покритие само на една целева група, 

проект на електронна версия. 

 

Подпоказател 2 ТП2 

Създаване на журналистическа мрежа с регулярни срещи на членовете — с цел 

редовен обмен на информация, стимулиране на медиите да търсят и обменят 

информация с експерти на МИЕТ. 

Оценъчни нива: 

Отлично равнище на предложението – 3 точки; предложението съдържа подробен 

план-проект за организиране на открити срещи/дискусии с представители на медиите, 

интервюта с експерти медиите (включително план-график, местонахождение, 

логистика, т.н.); кандидатът предоставя списък с имена на средства за масово 

осведомяване (радио, телевизия, печат, интернет медии), от които най-малко 15 да са 

с национално покритие;  

Добро равнище на предложението – 2 точки; предложението съдържа подробен 

план-проект за организиране на открити срещи/дискусии с представители на медиите, 

интервюта с експерти медиите (включително план-график, местонахождение, 

логистика, т.н.); кандидатът предоставя списък с имена на средства за масово 

осведомяване (радио, телевизия, печат, интернет медии), от които най-малко 12 да са 

с национално покритие;  
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Задоволително равнище на предложението – 1 точка; предложението съдържа 

подробен план-проект за организиране на открити срещи/дискусии с представители на 

медиите, интервюта с експерти медиите (включително план-график, местонахождение, 

логистика, т.н.); кандидатът предоставя списък с имена на средства за масово 

осведомяване (радио, телевизия, печат, интернет медии), от които най-малко 9 да са с 

национално покритие;  

Подпоказател 3 ТП3 

Организиране на пресконференции на представители на Междинното звено и 

Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност", които да включват работни 

закуски, медиен конкурс и други инициативи. 

Оценъчни нива: 

Отлично равнище на предложението – 3 точки; предложението съдържа подробен 

план-проект за организиране на пресконференции с участието на представители на 

УО, МЗ и медиите (включително план-график, местонахождение, логистика, т.н.); 

кандидатът предоставя списък с имена на средства за масово осведомяване (радио, 

телевизия, печат, интернет медии), от които най-малко 15 да са с национално 

покритие; включване на средства за масово осведомяване с регионално покритие е 

предимство; 

Добро равнище на предложението – 2 точки; предложението съдържа подробен 

план-проект за организиране на пресконференции с участието на представители на 

УО, МЗ и медиите (включително план-график, местонахождение, логистика, т.н.); 

кандидатът предоставя списък с имена на средства за масово осведомяване (радио, 

телевизия, печат, интернет медии), от които най-малко 12 да са с национално 

покритие 

Задоволително равнище на предложението – 1 точка; предложението съдържа 

подробен план-проект за организиране на пресконференции с участието на 

представители на УО, МЗ и медиите (включително план-график, местонахождение, 

логистика, т.н.); кандидатът предоставя списък с имена на средства за масово 

осведомяване (радио, телевизия, печат, интернет медии), от които най-малко 9 да са с 

национално покритие;  

 

Подпоказател 4 ТП4 
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Координация на прес-офис дейности - редовно подаване на информация към медиите, 

с минимален брой прессъобщения, подадени до медиите – 80, осигуряване на 

експертни становища, участие в предавания на експерти от УО и МЗ, организиране на 

интервюта и публични изяви, организиране и контрол на медийно отразяване на 

събития, работа с прес-офисите на други управляващи органи, с цел обмен на полезна 

информация и добри практики. 

Оценъчни нива: 

Отлично равнище на предложението – 3 точки; предложението съдържа подробно 

описание и концепция за създаване на прес-офис и координация на всички описани в 

техническото задание прес-офис дейности, като предоставя план-график за 

изпълнението на индикатора за минимален брой пресссъобщения, подадени към 

медиите – 80; 

Добро равнище на предложението – 2 точки; предложението съдържа подробно 

описание и концепция за създаване на прес-офис и координация на по-голямата част 

от описаните в техническото задание прес-офис дейности, като предоставя план-

график за изпълнението на индикатора за минимален брой пресссъобщения, подадени 

към медиите – 80; 

Задоволително равнище на предложението – 1 точка; предложението съдържа 

подробно описание и концепция за създаване на прес-офис и координация на някои 

от описаните в техническото задание прес-офис дейности, като не предоставя план-

график за изпълнението на индикатора за минимален брой пресссъобщения, подадени 

към медиите – 80; 

 

Подпоказател 5 ТП5 

Проучване на подходящи възможности за интегриране на теми, свързани с ОП 

„Конкурентоспособност", в публичния контекст на българската икономика. 

Оценъчни нива: 

Отлично равнище на предложението – 3 точки; предложението съдържа ясна 

концепция за провеждане на предварително проучване сред медиите, които 

провеждат предавания/издават публикации с икономическа/финансова насоченост; 

резултатът от проучването следва да включва минимален брой изследвани медии 

(радио, телевизия, печат, интернет медии) – 15;  
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Добро равнище на предложението – 2 точки; предложението съдържа ясна 

концепция за провеждане на предварително проучване сред медиите, които 

провеждат предавания/издават публикации с икономическа/финансова насоченост; 

резултатът от проучването следва да включва минимален брой изследвани медии 

(радио, телевизия, печат, интернет медии) – 12; 

Задоволително равнище на предложението – 1 точка; предложението съдържа 

ясна концепция за провеждане на предварително проучване сред медиите, които 

провеждат предавания/издават публикации с икономическа/финансова насоченост; 

резултатът от проучването следва да включва минимален брой изследвани медии 

(радио, телевизия, печат, интернет медии) – 9; 

 

3. Комплексна оценка 

Окончателната комплексна оценка на съответния участник се формира като сума от 

получените оценки от горепосочените показатели по формулата: 

К = С + Т, 

където К е окончателната комплексна оценка на i – тия участник. 

Максималната комплексна оценка  е 100 точки. 

   

4. Крайно класиране  

Комисията класира участниците по степента на съответствието на офертите с 

предварително обявените от възложителя условия. Крайното класиране на офертите  

ще се извърши на база получената комплексна оценка. Класирането се извършва по 

броя точки в низходящ ред. Офертата, получила най–голям брой точки се класира на 

първо място.   

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, се прилага чл. 

71, ал.4 от ЗОП. 

VІІI. ОБЯВЯВАНЕ РЕШЕНИЕТО НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА 

ПРОЦЕДУРАТА. 

 

1. В срок до 5 работни дни след приключване работата на комисията и предаване на 

протоколите от заседанията, Възложителят с мотивирано решение обявява 

класирането на участниците и участника, определен за Изпълнител. В решението си 
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Възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти, и 

мотивите за отстраняването им. 

Възложителят в срок до 3 дни, считано от датата на издаване на решението, го 

изпраща на участниците. 

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

получаването му да осигури достъп до протокола на комисията за разглеждане, 

оценяване и класиране на офертите или копие от него. Възложителят може да откаже 

достъп до някои от данните, съдържащи се в протокола, когато предоставянето им 

противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава 

конкуренцията. 

Всички действия на Възложителя към участниците са в писмен вид. Обменът и 

съхраняването на информацията в хода на процедурата се извършват по начин, който 

гарантира целостта, достоверността и поверителността на офертите. 

 

2. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществената поръчка при 

наличие на някое от обстоятелствата по чл. 39, ал. 1 от Закона за възлагане на 

обществените поръчки, както следва:  

2.1. не е подадена нито една оферта или заявление за участие или няма допуснат нито 

един кандидат или участник; 

2.2. всички оферти или заявления за участие не отговарят на предварително 

обявените условия от възложителя; 

2.3. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя 

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

2.4. първият или вторият класиран участник откаже да сключи договор; 

2.5. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури 

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

могъл да предвиди; 

2.6. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да 

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

2.7. участникът, определен за изпълнител, при подписване на договора за изпълнение 

на обществената поръчка не представи на Възложителя всички изискуеми от закона 

документи. 
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IХ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

 

1. Офертите на участниците се считат за валидни в срок до 90 /деветдесет/ 

календарни дни, считано от крайния срок за представянето им. 

2. Договор за възлагане на обществената поръчка се сключва с участника, избран за 

изпълнител, който към датата на подписване на договора  представи:  

2.1. документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 25, ал. 3, т. 2 ЗОП;  

2.2. изискуемите документи по чл. 47, ал. 9 и чл. 48, ал. 2 ЗОП;  

2.3. определената гаранция за изпълнение на договора. 

 

При отказ на участника, избран за изпълнител, да сключи договор, Възложителят 

може да предложи подписването му на втория класиран участник. 

 

3. Не се сключва договор с участник, определен за изпълнител, който при 

подписването на договора: 

а) не изпълни задължението по чл. 47, ал. 9 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП (документите се 

представят в оригинал или нотариално заверени копия). Това условие не се прилага в 

случаите по чл. 47, ал. 10 от ЗОП; 

б) не представи определената гаранция за изпълнение на договора; 

в) не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго 

изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на 

нормативен или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на 

процедурата. 

 

Х. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

Към настоящата документация е приложен проект на договор за изпълнение на 

поръчката, чиито клаузи участниците приемат безусловно, за което прилагат 

декларация за съгласие - свободен текст. 
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Поръчката следва да се изпълнява съгласно условията по договора, представляващ 

неразделна част от настоящата документация. Неговите клаузи не подлежат на 

предоговаряне. 

Офертата - Приложение  № 1, Техническо предложение на участника - Приложение  

№ 2 и Предлаганата цена - Приложение № 3, ще бъдат неразделна част от договора. 

 

ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

„Работа с медиите във връзка с Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013” 

 

 

 

 

Днес, .............................................2012 г., в гр. София, на основание чл. 41, ал 

1 от ЗОП, вр. чл. 74, ал 1, вр. 14, ал.1 от ЗОП между:  

 

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА – чрез 

дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, в качеството на 

бенефициент на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект  

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

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика” 2007-2013 по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на Оперативна 

програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 

2013“, с адрес: гр. София, 1052, ул. „Славянска” № 8, ЕИК: 130169256, 

идентификационен номер по ДДС: BG130169256, представлявано от Трайчо Димитров 

Трайков – министър на икономиката, енергетиката и туризма, и Елена Георгиева 

Карапаунова – началник на отдел „Финансов”, главен счетоводител, наричано по-долу 

„Възложител”, от една страна,  

 

и  

…………………………………………………… със седалище и адрес на  

управление……………………………………………………………………търговска 

регистрация 
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……………………………………………………………………………………………………………………

………………………. 

данъчна 

регистрация…………………………….…………………………………………………………………

……… 

ЕИК………………………..……………………………………………………………………………………

……………………, 

банкова 

сметка…………………………………………………………………………..код…………...………….

при 

Банка…………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

представлявано от……………….……………………………………………………….….…., 

определен за изпълнител с Решение № ………………../ ……………….2011 г. на 

министъра на икономиката, енергетиката и туризма, след проведена открита 

процедура за възлагане на обществената поръчка, обявена ОВ................, 

ДВ........................, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга 

страна, 

 

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу 

възнаграждение да предостави услуги съгласно клаузите на настоящия 

договор, техническото и ценово предложение на Изпълнителя, техническата 

спецификация и документацията за участие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  

представляващи неразделна част от договора. 

(2) Услугите по ал. 1 включват следните дейности: 

A. Изготвяне на концепция и издаването на електронен информационен бюлетин, 

който ще бъде изпращан до медиите и представители на целевите групи; 

Б. Създаване на журналистическа мрежа с регулярни срещи на членовете с цел  обмен 

на информация между медиите  и експерти на МИЕТ; 
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В. Организиране на пресконференции с представители на  Междинното звено и 

Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност“;  

Г. Създаване на прес-офис и координация на прес-офис дейностите; 

Д. Извършване на проучване на подходящи възможности за интегриране на теми, 

свързани с ОП „Конкурентоспособност“ в публичния контекст на българската 

икономика.  

 (3)  За краткост предметът на настоящия договор (чл. 1, ал. 2) ще се 

нарича „услугите”. 

  

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл.2 (1) Общата прогнозна стойност на договорените услуги е ……………. 

………………………/ лв./ без ДДС. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща извършването на съответните услуги по чл. 1, 

ал. 2, съгласно ценовото предложение  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което е неразделна 

част от договора,  след представянето на оригинална данъчна фактура и 

срещу двустранно подписан приемо-предавателен протокол за приемането на 

всяка извършена услуга от УО на Оперативната програма 

„Конкурентоспособност”.  

(3) Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума се заплаща по банков път в срок от 10 

работни дни, считано от датата на представяне в дирекция „Финанси и 

управление на собствеността” на Министерство на икономиката, енергетиката 

и туризма на оригинална фактура, оформена съгласно чл.7, ал.1 от Закона за 

счетоводството, доклад или отчет за извършената работа от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и двустранно подписан приемо-предавателен протокол за 

приемането на всяка от извършените услуги от упълномощени от страните 

лица. 

(4) Плащането се извършва в български лева, с платежно нареждане по 

следната банкова сметка, посочена от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:…………………………........... 

(5) В разходооправдателните документи, издавани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

задължително се посочва номера и името на проекта, а именно: проект № 

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



         
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ                     ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
  Европейски фонд                         „Развитие на конкурентоспособността 

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

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

програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 по Приоритетна ос 5 

„Техническа помощ” на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския 

съюз и от държавния бюджет на Република България. 
 

 

52 

дейностите по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика” 2007 – 2013” по приоритетна ос 5 "Техническа 

помощ" на Оперативната програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика” 2007 – 2013”. 

(6) Всички разходи ,свързани с изпълнението на поръчката, включително за 

заплащане на възнаграждения на екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и разходите за 

осигуряване на офис, оборудване, консумативи, поддръжка, обзавеждане и 

всякакви други, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и са включени в предлаганата 

цена. 

 (7) Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока 

на настоящия договор. 

 

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши услугите, предмет на 

настоящия договор, качествено, в съответствие с техническата спецификация 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съобразно с представения времеви график по чл.5. 

 

Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да координира осъществяването на 

всички дейности с дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” 

и дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

 

Чл. 5. След сключване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя в срок от 15 

работни дни детайлна работна програма и времеви график, които се 

съгласуват и одобряват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

 

Чл. 6. В хода на изпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички доклади, анализи, отчети и други 

документи на хартиен и магнитен носител. 

 

Чл. 7. В края на изпълнението на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ финален доклад, обобщаващ всички извършени 

дейности, на български и английски език, на хартиен и магнитен носител.    
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Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право при точно изпълнение на услугата да получи 

уговореното в настоящия договор възнаграждение в посочените срокове и 

условия. 

 

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото 

съдействие за изпълнение на услугата, включително и предоставяне на 

нужната информация и документи за изпълнение на договора. 

 

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на 

изпълнената услуга. 

 

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по време на изпълнение на договора 

при необходимост от персонални промени в ключовите експерти за 

изпълнение на поръчката, да извършва промените след писменото одобрение  

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с оглед осигуряване на изискуемата квалификация и опит 

на членовете на екипа.    

 

Чл.12 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да не 

предоставя документи и информация на физически и юридически лица 

относно изпълнението на поръчката.  

 

Чл. 13. Изпълнителят се задължава да не използва информация, станала му 

известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор, за своя 

изгода или за изгода на трети лица. 

 

Чл. 14. (1) При изпълнението на дейностите, предмет на обществената 

поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оповести, че договорът се 

изпълнява по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз, 

чрез Европейския фонд за регионално развитие, като предприетите за тази 

цел мерки за информиране и публичност трябва да са в съответствие с 

изискванията на чл. 8 и чл. 9 от Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията и 
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приложение I към чл.9 от Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията, както и 

с Регламент 1083/2006/ЕО.  

 

(2) Във всички обяви, публикации, документи, както и при всички публични 

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

спазва стриктно горепосочените изисквания, като за тази цел се използват: 

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

стандарти, установени в приложение I към Регламент (ЕО) № 

1828/2006 на Комисията, както и позоваване на Европейския съюз; 

• позоваване на съответния фонд - Европейски фонд за регионално 

развитие; 

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

Инвестираме във Вашето бъдеще; 

• логото на “Национална стратегическа референтна рамка 2007 – 2013” 

(НСРР) 

• логото и името на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013; 

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

публичност и прозрачност на дейностите по Оперативна програма 

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-

2013” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 - 

2013, (Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”), съфинансирана от 

Европейския фонд за регионално развитие.”  

• Интернет адрес на сайта на Управляващия орган на ОП 

„Конкурентоспособност“ - www.opcompetitiveness.bg;  

• Интернет адрес на Единния информационен портал за обща информация 

за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в 

Република България - http://www.eufunds.bg/. 

 

(3) За всички документи по ал.2, разработени в изпълнение на дейностите, 

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

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

съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално 

развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ………. 

(наименование на Изпълнителя)……. / УО на ОП „Конкурентоспособност“ в 

качеството си на бенефициент по проект BG161PO003-5.0.01-0004  

„Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по Оперативна 

програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 

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

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

становище на Европейския съюз и Договарящия орган.“ 

 

(4) За информацията, разпространявана по електронен път (напр. уеб 

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

горепосочените изисквания се прилагат аналогично.  

 

(5) Изпълнителят се задължава всички действия, които предприема по 

отношение спазването на изискванията за публичност и информираност, да 

бъдат предварително съгласувани с дирекция „Европейски фондове за 

конкурентоспособност” на МИЕТ – УО на Оперативната програма.  

 

Чл. 15. (1) Изпълнителят следва да предоставя възможност на Договарящия 

орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 

2007-2013”, националните одитиращи органи, Сертифициращия орган, 

Дирекция „Вътрешен одит” на МИЕТ, Сметната палата, Европейската комисия, 

Европейската служба за борба с измамите (OLAF), Европейската сметна 

палата, Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи 

финансовите интереси на Европейските общности – Република България и 

външни одитори да извършват проверки на документацията относно 

възлагането на обществената поръчка. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки 

за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да 

предизвика подобен конфликт. 
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(3) Конфликт на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно 

осъществяване на функции във връзка с участието в процедурата по 

възлагането на обществената поръчка и/или изпълнението на Договора от 

което и да е лице, е изложено на риск поради причини, свързани със 

семейството, емоционалния живот, политическата или националната 

принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, които това 

лице има с Възложителя или изпълнителя, съгласно чл. 52 от Регламент (ЕО, 

Евратом) 1605/2002 г., относно финансовите разпоредби, приложими за 

общия бюджет на Европейската общност, изменен с Регламент на Съвета (EO, 

Евратом) № 1995/2006 г. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме всички необходими мерки 

за недопускане на нередности и измами, които имат или биха имали като 

последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз и/или 

националния бюджет, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно 

обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика нередност или 

измама. 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ услугата в 

срок, без отклонение от договореното между страните и без недостатъци. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява контрол във всеки момент от  

изпълнението на договора, без с това да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ докладите и 

други документи от раздел III от договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 

изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да направи корекции и допълнения в изготвените 

доклади и документи като определя срок за това. Корекциите и допълненията 

са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

  

Чл. 17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

уговорената цена, съгласно чл. 2 от настоящия договор. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приеме изпълнението на услугата от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда и при условията на настоящия договор. 
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(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява под каквато и да е 

форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща 

характер на търговска тайна, и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като 

такава. 

  

 V. РАЗМЯНА НА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Чл. 18. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за 

изпълнението на договора в срок от 3 (три) работни дни от датата на 

получаване на писмено искане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като отговора 

следва да бъде пълен, ясен и точен. 

(2) По искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя информация, 

при наличие на такава, която е в помощ за извършването на услугата, като се 

изготвя и подписва приемо-предавателен протокол за всеки конкретен случай 

на предаване и връщане на документи. След приключване на работата си 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да върне абсолютно всички документи, които са му 

били предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

VІ. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА РАБОТАТА 

 

Чл. 19. (1) Срокът за извършване на услугата е до 31.12. 2014 г.  

(2) Изпълнението на услугата става в съответствие с времевия график по чл. 

5 от договора, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да изисква промени в 

датите за изпълнение на определените дейности или събития.  

 

Чл. 20. (1) Приемането на дейностите по чл. 1, ал. 2 се извършва с двустранен 

протокол, подписан от определени от страна на Възложителя и на 

Изпълнителя  лица. Приемо-предавателният протокол се подписва след 

предоставянето и одобрението на доклад, отчет  за извършените дейности, 

придружен от доказателствен материал. 

(2) Основания за издаване на фактура и извършване на плащане по договора 

са: двустранно подписан приемо-предавателен протокол и одобрени 

доклад/отчет за всяка от извършените дейности по договора.  
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VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 21. (1) Договорът се прекратява: 

1. с изпълнението му; 

2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено; 

3. когато изпълнението стане невъзможно поради причина, за която никоя от 

страните не носи отговорност. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с едномесечно 

предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от 

допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на 

финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ услуги по изпълнение на 

договора. 

 

22. (1) В случай, че за някоя от страните по договора настъпи обективна 

невъзможност за изпълнение, същата следва да уведоми писмено другата 

страна в тридневен срок от възникването на това обстоятелство.  

(2) При възникнали форсмажорни обстоятелства ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен 

незабавно писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

 

Чл. 23. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 

едноседмично писмено предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 

10 (десет) работни дни; 

2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани 

недостатъци; 

3. не изпълни точно  някое от задълженията си по договора; 

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

използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата си; 

5. бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита процедура за 

обявяване в несъстоятелност или ликвидация. 
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(2) В случаите по ал.1 възложителят и изпълнителят съставят констативен 

протокол за извършени, но неплатените работи, (ако има такива), независимо 

от прилагането на чл.26, ал.3 и ал.4. 

  

 

Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора едностранно със 7- дневно 

писмено предизвестие по реда и при условията на чл. 87 от Закона за 

задълженията и договорите. 

 

Чл. 25. При разваляне на договора платеното до прекратяване на договора 

подлежи на въстановяване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ независимо от прилагането на 

чл.26, ал.3 и ал.4. 

 

VІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 26.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от 

настоящия договор свои задължения с гаранция за добро изпълнение в 

размер на ……………………….. (…………………………………..) лева, представляващи 

3 % от стойността на поръчката, която може да бъде: 

А) парична гаранция, която трябва да е внесена към момента на подписване 

на договора за възлагане на обществената поръчка по банкова сметка на 

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма в БНБ - ЦУ IBAN: BG17 

BNBG 9661 3300 1026 01, BIC: BNBGBGSD. Изпълнителят може да 

трансформира гаранцията си за участие в процедурата в гаранция за добро 

изпълнение на договора, като я допълни до изискуемия размер със сумата на 

разликата между внесената гаранция за участие и определената гаранция за 

изпълнение. Внасянето на гаранцията се удостоверява с платежно нареждане 

№ ........................................ 

или 

Б) безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза  на 

Възложителя за добро изпълнение на договора. Банковата гаранция се 

представя в оригинал, със срок на валидност 90 (деветдесет) календарни дни, 

считано от крайния срок за изпълнение на договора. Оригиналът на 
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гаранцията трябва да е предоставен на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към момента на 

подписване на договора за възлагане на обществената поръчка. Банковата 

гаранция трябва да съдържа задължение на банката – гарант да извърши 

плащане при първо писмено искане от бенефициента – ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

деклариращо, че услугите – предмет на договора не са изпълнени съгласно 

клаузите  на този  договор. Банковите разходи по откриването и 

обслужването на банковата гаранция са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а тези 

по евентуалното й усвояване – за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) Възложителят освобождава гаранцията по ал.1 в срок от 10 (десет) 

работни дни след приключване изпълнението на договора, след одобряване 

на финалния доклад по чл. 7, без да начислява лихви за периода, през който 

средствата законно са престояли при него. 

(3) Възложителят задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато 

Изпълнителят системно не изпълнява някое от задълженията си по договора, 

както и когато прекъсне или забави изпълнението на задълженията си по 

договора с повече от 10 работни дни. 

  

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го 

лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди. 

  

ІХ. НЕУСТОЙКИ 

 

Чл. 27. (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни съответните услуги или част от 

тях, включени в отделните дейности, в уговорения срок, същият дължи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за всеки просрочен ден в размер на 0,1% от 

стойността на услугата, съгласно ценовото предложение, но не повече от 20% 

от стойността й. 

(2) При частично и/или неточно изпълнение на задълженията по договора, 

включително и при разпространяване на информация, която се отнася до 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или му е била предоставена от него, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

дължи неустойка в размер на 0,1 % от цената по договора. 
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(3) В случай на пълно неизпълнение на някоя от дейностите от договора, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 50% от стойността й съгласно 

ценовото предложение.  

 

X. ПРИЛОЖИМО ПРАВО 

 

Чл. 28. Всички допълнително възникнали след подписването на договора 

въпроси ще се решават от двете страни по взаимно съгласие с двустранни 

писмени споразумения, които представляват неразделна част от настоящия 

договор. 

 

Чл. 29. 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. 

 

ХI. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 

Чл. 30. Всички съобщенията по този договор, направени от едната или от 

другата страна се считат за връчени, ако са на адреса, посочен в него. Те се 

считат за връчени в случай, че има промяна в седалището и адреса на 

управление на някоя от страните и ако тя не е уведомила в писмен вид 

другата страна за промяната. 

  

Чл. 31. За целите на настоящия договор страните определят следните лица за 

контакти: 

 

Лице за контакти от страна на Възложителя е  ........................., дирекция 

„Европейски фондове  за конкурентоспособност“, МИЕТ 

 

а от страна на Изпълнителя е ……………………. 

 

Адрес за контакти: 

За Възложителя:  
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София 1052, ул.”Славянска“ № 8 

Факс 02/987 21 90 

 

За Изпълнителя: 

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

 

 

 

Чл. 32. (Само когато ИЗПЪЛНИТЕЛ е гражданско дружество или друго 

неперсонифицирано правно образувание) Когато участник в процедурата е 

обединение, което не е юридическо лице, в документа за създаване на 

обединението следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в 

обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената 

поръчка и за периода на изпълнение на договора. За целите на договора 

представляващ неперсонифицирания субект и всички съдружници в него 

пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще бъде лицето: 

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

ЕГН/ЛНЧ.........................................., л.к. №...................................... изд. на 

............................... от ........................................................  

 

Чл. 33. За всички неуредени въпроси по този договор се прилага българското 

законодателство. 

 

Неразделна част от настоящия договор са: 

1. Офертата  за участие – Приложение № 1 към настоящия договор; 

2. Ценово предложение  – Приложение № 2 към настоящия договор; 

3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 3 

към настоящия договор; 

4. Гаранция за изпълнение – Приложение № 5. 

5. Декларация в свободен текст, с която изпълнителят заявява, че в периода 

на изпълнение на договора няма да кандидатства за други дейности по 

Комуникационния план на Оперативна програма „Конкурентоспособност”. 
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         Настоящият договор, състоящи се от 15 (петнадесет) страници и 5 (пет) 

приложения се състави в четири еднообразни екземпляра – по един за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  

 

 

……………………………… 

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ 

Министър наикономиката,  

енергетиката и туризма    

  

 

 

 

 

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

ЕЛЕНА КАРАПАУНОВА 

Началник на отдел „Финансов”, 

Главен счетоводител на МИЕТ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
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XI.ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – Образец на оферта 

 

 

ОФЕРТА 

 

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

„Работа с медиите във връзка с Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013”, 

 

 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА 

Настоящото предложение е подадено от 

………………………………………………………………………………………… 

/наименование на фирмата/  

и подписано от 

. ………………………………………………………………………………………… 

/трите имена и ЕГН/  

в качеството му на 

. ………………………………………………………………………………………… 

/длъжност/ 

2. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

1. Адрес 

………………………………………………………………………………………… 

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

телефон No: …………………………………… 

факс No:………………………………………… 

e-mail :…………………………………………… 

2. Лице за контакти 

3. Длъжност: 

телефон/ факс № ........................................... 
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Данни от личната карта: 

№ .................... издадена на ............................. от ............................ 

ЕГН.................................... 

4. Обслужваща банка 

5. № на сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие 

6. Титуляр на сметката 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

Заявяваме, че желаем да участваме при условията, обявени в документацията и 

приети от нас, в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Работа с медиите във връзка с Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013”  

 

Заявяваме, че представяме предложение за участие, а 

именно:............................................................................................................ 

  

Заявяваме, че при изпълнението на поръчката ще използваме/няма да използваме 

подизпълнител, който ще участва за ……… % от стойността на обществената поръчка. 

Идентификация:…………………………………............................. 

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

/При използване на подизпълнител/и се попълва задължително Приложение  8 

 

Условията и поетите задължения в настоящата оферта са валидни за срок от 

…………………………. дни /мин. 90 календарни дни/, считано от крайния срок за 

представяне на офертите. 

Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на всички 

изисквания и задължения, поставени от възложителя в провежданата процедура. 

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

 

1.  Прилагаме списък на документите, съдържащи се в офертата. 

2. Прилагаме нашето «Техническо предложение» – Приложение № 2, 

съгласно изискванията на документацията.  
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3. Прилагаме нашата «Предлагана цена» – Приложения № 3, съгласно 

изискванията на документацията. 

    

Представяме всички документи - подписани и подпечатани. 

 

 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – Техническо предложение  

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Работа с медиите 

във връзка с Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика“ 2007-2013 

  

От ……………………………………………… ………………………………….. 

/име на участника/ 

 

 Представляван/о от ………………………………………………………………, 

 

в качеството му на  ……………………………………………………………..............…. 

                                                            /длъжност/ 

 

 Моля да развиете Вашите виждания за изпълнение на поръчката чрез 

подробно описание на организацията на работа, която  възнамерявате да 

приложите, както и формата, съдържанието и обхвата на дейностите съгласно 

„Техническата спецификация“, включително по показателите от Методиката 

за оценяване, съгласно раздел VII от документацията 

 

 

Дата:………………………   Подпис и печат:………………….. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 – Предлагана цена  

 

 

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА 

 

От ……………………………………………… ………………………………….. 

/име на участника/ 

 

Представляван/о от ……………………………………………………………….........................., 

 

в качеството му на  ………………………………………………………………. 

                                                            /длъжност/ 

 

Предлагаме следната обща цена (без включен ДДС) за изпълнението на обществена 

поръчка с предмет: „Работа с медиите във връзка с Оперативна програма 

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 

2013”, включваща цени  по отделните дейности, съгласно Техническата 

спецификация, както следва: 

 

1.Изготвяне на концепция и издаване тримесечно на електронен 

информационен бюлетин, който ще бъде изпращан до медиите и 

представители на целевите групи с минимален брой абонати– 1200                     

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

2. Създаване на журналистическа мрежа с регулярни срещи на членовете, 

минимум 20 броя, с цел обмен на информация между  медиите и експерти на 

МИЕТ    ..................................... 

3. Организиране на пресконференции, минимум 15 броя, с представители на 

Междинното звено и Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност", 

които да включват работни закуски, медийни конкурси и други 

инициативи....................................... 

4. Създаване на прес-офис и координация на прес-офис дейностите - редовно 

подаване на информация към медиите, с минимум 80  брой прессъобщения 

....................................................................... 
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5. Извършване на проучване на подходящи възможности за интегриране на 

теми, свързани с ОП „Конкурентоспособност" в публичния контекст на 

българската 

икономика................................................................................................. 

 

     ОБЩА ЦЕНА      .............................................. 

- Предлаганите цени следва да са в лева. 

- В цените трябва да бъдат включени всички необходими разходи за изпълнение за 

всяка отделна услуга от предмета на поръчката.  

- Всички цени трябва да бъдат посочени без данък върху добавената стойност (ДДС) 

 

 

 

 

Дата:…………………   ……………………………………………….. 

            /подпис на лицето, представляващо участника/ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

за отсъствие на обстоятелствата по  

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

 

Долуподписаният: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

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

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

издаване) адрес:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , в качеството си на (наименование на 

юридическото лице, физическо лице - ЕТ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . (длъжност) седалище . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . ., адрес на управление:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , тел./факс. . . . . . . . . . . . . . , вписано в 

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

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , участник в процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Работа с медиите във връзка с  Оперативна 

програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 

2007 – 2013”       

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

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

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

се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. 

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

несъстоятелност и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по 

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

националните закони и подзаконови актове. Дейността му не е под разпореждане на 

съда и не е преустановена. 

4. Представляваното от мен юридическо лице . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (има/няма) 

парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган. 

5. Представляваното от мен юридическо лице . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (има/няма) 

парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, за които с акт на компетентен орган е 

допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, 

свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно 

правните норми на държавата, в която съм установен. 

6. Представляваното от мен юридическо лице . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (има/няма)   

Наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно 

првебиваващи чужденци през последните 5 години.  

   

................................ г.                   Декларатор:     

(дата на подписване)                                                                              
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5  

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

  

по чл. 47, ал. 4 от ЗОП за обстоятелствата по  

чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗОП 

(попълва се от участник/подизпълнител) 

Долуподписаният: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

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

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

издаване) адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

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

/наименование на юридическото лице, физическо лице - ЕТ/ в качеството си на. . . . . . 

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

. . . . . /длъжност/ седалище . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

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

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

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , участник в открита процедура по Закона за 

обществените поръчки, с предмет: „Работа с медиите във връзка с Оперативна 

програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 

2007 – 2013”       

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за: 

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

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

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

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 
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г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 

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

2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност 

съгласно законодателството на държавата, в която упражнявам или съм упражнявал 

професията или дейността.  

 

 

     г.                   Декларатор:     

(дата на подписване)                                                                               

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6  

                

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

  

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 

от Закона за обществените поръчки 

 

 

 

Долуподписаният /-ната/         с лична карта №  

 , издаден на     от                         , с ЕГН       , в 

качеството ми на _________________________ (посочете длъжността) на        

           (посочете фирмата на участника) 

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

медиите във връзка с Оперативна „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика” 2007 – 2013”  

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

 

1. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителната 

разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 

интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в 

неговата организация. 
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2. Участникът, когото представлявам, не е сключил договор с лице по чл. 21 

или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 

интереси. 

 

 

 

 

    г.                    Декларатор:     

(дата на подписване)                                                                                        

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7  

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по   

чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП 

 

 

Долуподписаният/ната……………………………………………………………………………,  

Адрес:………………………………………………………………………...……...……………………………………………………

……….....................…….….......................................……..лична карта 

№……………......................…………….., изд. от……………….…………..., на 

……………………………….…... ЕГН …………….....................…….............…………., в качеството ми 

на.......................................... на 

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

(посочете наименованието на участника), 

като участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Работа с 

медиите във връзка Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013”  

декларирам, че през последните три години 

...................................................................................................... е извършил  

(посочете наименованието на участника) 
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следните дейности: 

 

№ по 

ред 

Дата на сключване, предмет и 

срок на действие на договора 

Стойност на 

договора 

Контрагент /Купувач / 

(наименование, адрес 

 и телефон) 

 

1.    

2.    

….    

 

  

 Приложение: 1. Препоръки............... 

     2. Автобиография 

     

 

Дата: …………......  г.         Декларатор:……………………….. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7А – Образец на автобиография 

 

АВТОБИОГРАФИЯ 

 

 

1. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

Трите имена  

Дата на раждане  

Място на раждане  

Адрес  

Телефон, факс  

Електронна поща  

2. ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

2.1. Вид и степен на завършено висше образование 

Учебно заведение 

[от дата – до дата] 

Образователно- 

квалификационна 

степен 

Специалност 

   

   

2.2. Допълнителна квалификация 

Учебно заведение 

[от дата – до дата] 

Курс/ Програма 

Наименование 

Сертификати/ 

Удостоверения 

   

   

Забележка: Тук се посочват квалификационни програми и курсове, които не са 

съпроводени с придобиване на образователно-квалификационна степен. 

3. НАСТОЯЩА МЕСТОРАБОТА И ДЛЪЖНОСТ 

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

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

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

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

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

4. ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 

Посочете организациите, в които сте работили, като започнете с последната; други 

ангажименти (свободна професия, самонает и др.)  

 

4.1. Професионален опит, свързан с предмета на  обществената поръчка и 

длъжността  

Организация Период  Длъжност 
Основни дейности и 

отговорности 

    

    

    

4.2. Професионален опит в други области 

Организация Период Длъжност 
Основни дейности и 

отговорности 

    

    

    

    

5. ЧУЖДИ ЕЗИЦИ 

Оценка от 1 до 5 за степен на владеене на езика (5 – отлично, 1 – основно) 

Ако притежавате сертификати и удостоверения за владеене на съответния език, 

отбележете ги в последната колона. 

 

Език Писмено Говоримо Диплома/Сертификат 

    

    

    

    

6. КОМПЮТЪРНИ И ДРУГИ УМЕНИЯ 
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................................................................................................................................

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

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

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

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

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

 

7. ОСНОВНИ КВАЛИФИКАЦИИ, свързани с предмета на обществената 

поръчка и длъжността (за всяка квалификация в тази точка трябва да бъде 

представен сертификат и/или референция) 

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

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

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

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

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

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

 

8. ДРУГА СЪЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ  

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

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

9. УДОСТОВЕРЯВАНЕ: 

 Аз, долуподписаният(ата), с настоящото удостоверявам, че настоящата 

автобиография вярно описва мен, квалификациите и опита ми.  

10. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНОСТ 

На разположение съм да участвам в работата по настоящата обществена поръчка за 

срока на изпълнение, както изискват отговорностите ми.  

Задължавам се да участвам в изпълнението на поръчката, като предпочитам 

изпълнението й пред други настоящи и бъдещи проекти и ангажименти и да бъда на 

разположение през целия срок на изпълнение на поръчката – до приемането й от 

възложителя и да работя, в съответствие с офертата на настоящия участник, за 

качественото изработване на предмета на поръчката. 

11. ПРИЛОЖЕНИЯ 
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• копия от дипломи за завършено висше образование с образователна 

степен магистър/бакалавър; 

• документи за допълнителна професионална квалификация; 

• документи, удостоверяващи професионален опит; 

• други документи. 

 

 

Дата: ____________      ____________ 

        [Подпис на експерт]    
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

За съгласие за участие като подизпълнител 

 

 

Долуподписаният/ната/…………………………………………………………………… 

Адрес:………………………………………………………………………...……...………………………….....……..............

..................лична карта №…............................…………..., 

изд. от……………….…………..., на….......................…...  

ЕГН ……………................, в качеството ми на ..................................................... 

(посочете длъжността) 

на ................................................................................................................. 

(посочете фирмата, която представлявате) 

във връзка с обявената от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Работа с 

медиите във връзка с Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 

 

    Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

Ние………………………………………………………………………………………………

 /посочете фирмата, която представлявате/ 

сме съгласни да участваме като  подизпълнител на 

изпълнителя.............................................................................................при 

 /посочете участника, на който сте подизпълнител/ 

изпълнение на горепосочената поръчка. 
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Дейностите, които ще изпълняваме, като подизпълнител са: 

 

1. 

2. 

 

 * Избройте конкретните дейности, конкретни етапи от поръчката, които ще 

бъдат изпълнени от Вас. 

 

 

 

 

Дата:  ………………  г.                                               Декларатор: …………… 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР 

 

 

Долуподписаният/ната/…………………………………………………………………… 

Адрес:………………………………………………………………………...……...………………………….....……..............

....................лична карта №…............................…………..., 

изд. от……………….…………..., на….......................…...  

ЕГН ……………................, в качеството ми на.......................................................  

(посочете длъжността) 

на..................................................................................................................... 

(посочете фирмата, която представлявате), 

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

 участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Работа с 

медиите във връзка с Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013”   

 Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

  

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

неговият единен идентификационен код (ЕИК) е: 

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

 

 

 

 

.............................. г.                     Декларатор: .............................. 

(дата на подписване)                                                                                      
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

 

 

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ – ОБРАЗЕЦ 

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

 

ДО  

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА,   

ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА 

УЛ. СЛАВЯНСКА № 8,  

ГР. СОФИЯ 

 

 Известени сме, че нашият Клиент,        [наименование и 

адрес на участника],  наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, ще участва в откритата 

с Ваше Решение №   /  г. [посочва се № и дата на Решението за 

откриването на процедурата] процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: 

     [описва се обекта]. 

 Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и 

разпоредбите на Закона на обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ трябва да представи 

в офертата си банкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за 

сумата в размер на     (словом:       

 ) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията съгласно 

обявлението по процедурата]. 

 Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [наименование и 

адрес на Банката], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да 

заплатим по посочената от Вас банкова сметка, сумата от    (словом:   

     ) [посочва се цифром и словом стойността и валутата 

на гаранцията ], в срок до 3 (три) работни дни след получаване на първо Ваше 

писмено искане, съдържащо Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил едно от 

следните действия: 

• оттегли офертата си след изтичане на срока за представяне на офертите;  

• оспори решението на възложителя - до решаване на спора;  



         
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ                     ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
  Европейски фонд                         „Развитие на конкурентоспособността 

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

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

програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 по Приоритетна ос 5 

„Техническа помощ” на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския 

съюз и от държавния бюджет на Република България. 
 

 

82 

• е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор 

за обществената поръчка в едномесечен срок от обявяване на решението за 

определяне на изпълнител на обществената поръчка.  

 Тази гаранция влиза в сила, от  часа на   г. [посочва се датата и 

часа на крайния срок за представяне на офертите]. 

 Отговорността ни по тази гаранция  ще изтече в  ___часа  на _________ г. 

[посочва се дата и час съобразени с валидността на офертата на Участника], до която 

дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата 

гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е 

изпратено обратно или не. 

 Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е 

необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-

рано. 

 Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна. 

Подпис и печат,   

(БАНКА)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

 

 

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ - ОБРАЗЕЦ 

                                     ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР 

ДО  

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА,   

ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА 

УЛ. СЛАВЯНСКА № 8,  

ГР. СОФИЯ 

 

 Известени сме, че нашият Клиент,        [наименование и 

адрес на участника],  наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Ваше Решение №  

 /  г. [посочва се № и дата на Решението за класиране] е класиран на 

първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с обект:   

        [описва се обекта и съответната 

обособена позиция, ако има такава], с което е определен за Изпълнител на 

посочената обществена поръчка. 

 Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и 

разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за 

възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви 

на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за добро 

изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на    % [посочва се 

размера от Обявлението] от общата стойност на поръчката, а именно      

(словом:        ) [посочва се цифром и словом 

стойността и валутата на гаранцията], за да гарантира предстоящото изпълнение на 

задължения си, в съответствие с договорените условия. 

 Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [Банка], с 

настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, 

предявена от Вас,или Ваш правоприемник, но общия размер на които не надвишават  

  (словом:        ) [посочва се цифром и 

словом стойността и валутата на гаранцията], в срок до 3 (три) работни дни след 

получаването на първо Ваше/на Ваш правоприемник писмено поискване, съдържащо 



         
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ                     ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
  Европейски фонд                         „Развитие на конкурентоспособността 

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

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

програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 по Приоритетна ос 5 

„Техническа помощ” на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския 

съюз и от държавния бюджет на Република България. 
 

 

84 

Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си 

задължения. 

 Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване. 

 Отговорността ни по тази гаранция  ще изтече на  ____________[посочва се 

дата и час на валидност на гаранцията съобразени с договорените условия - в срок от 

10 (десет) работни дни след приключване изпълнението на договора ], до която дата 

какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията 

автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено 

обратно или не. 

 Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е 

необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-

рано. 

 Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна. 

  

Подпис и печат,  

(БАНКА) 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

ЗА АВТОНОМНОСТ НА ОФЕРТАТА 

 

 

 Долуподписаният/ата...............................................................................,  

  /собствено                      бащино                        фамилно име/ 

ЕГН...................................., притежаващ лична карта №.................................., 

издадена на ................ ....................от МВР-гр................................................., 

/ дата на издаване/                                                    /място на издаване/ 

адрес:.............................................................................................................., 

/ постоянен адрес/ 
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представляващ.........................................., в качеството си на 

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

/наименование на юрид.лице,физ.лице., ЕТ/ 

..........................................................................седалище................................ 

/длъжност / 

ЕИК: ............................ *регистриран по ф.д. № …....../................... по описа на 

...................................... съд,  *Булстат ..….....................................................,  

____________________________________________________________________ 

*В случаите, в които участникът има съответната регистрация. 

 

участник в открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Работа с медиите във връзка с Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013   

  

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

 Съм запознат с Насоките за противодействие срещу тръжните манипулации в 

процедурите за възлагане на обществени поръчки и приложения към тях Списък на 

обстоятелства, наличието на които обуславя съмнение за тръжни манипулации, приети 

с Решение на Комисията за защита на конкуренцията № 570/20.05.2010 г., 

публикувани на интернет страницата на КЗК: 

http://www.cpc.bg/storage/file/CPC%20Guidelines%20Bid-rigging%20final.doc 

  

и Списък на обстоятелствата, които обуславят съмнение за тръжни манипулации, 

публикуван на интернет страницата на КЗК 

http://www.cpc.bg/storage/file/CPC%20Check%20list%20Bid-rigging%20final.doc 

 

и съм осведомен, че съгласуваното определяне на офертите представлява форма на 

тръжна манипулация, която е забранена от правото на конкуренцията. 

 По повод на участието на представлявания от мен участник в настоящата 

процедура1 

                                                 
1
 Вярното се отбелязва със знак „Х” 
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□ не съм участвал в тръжни манипулации или картел по см. на § 1, т. 5 от ДР на 

Закона за защита на конкуренцията 

□ съм провеждал следните комуникации с конкуренти във връзка с участието в 

процедурата:...........................................................................................  

 

    г.    Декларатор:     

(дата на подписване)          

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗБЯГВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 

 

  

 Долуподписаният/ата...............................................................................,  

  /собствено                      бащино                        фамилно име/ 

ЕГН...................................., притежаващ лична карта №.................................., 

издадена на ................ ....................от МВР-гр................................................., 

/ дата на издаване/                                                    /място на издаване/ 

адрес:.............................................................................................................., 

/ постоянен адрес/ 

представляващ.........................................., в качеството си на 

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

/наименование на юрид.лице, физ.лице., ЕТ/ 

..........................................................................седалище................................ 

/длъжност / 

ЕИК: ............................ *регистриран по ф.д. № …....../................... по описа на 

...................................... съд,  *Булстат ..….....................................................,  

____________________________________________________________________ 

*В случаите, в които участникът има съответната регистрация. 

 

участник в открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Работа с медиите във връзка с Оперативна програма „Развитие на 
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конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013” по 

обособена/и позиция/и.................................................................................. 

    

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

1. Представляваният от мен участник в процедурата за възлагане на обществена 

поръчка не се представлява от лице, което през последната една година, считано от 

датата на подаване на оферта от участника, е било назначено на трудово или 

служебно правоотношение в Управляващия орган на Оперативна програма 

„Конкурентоспособност”; 

 

2. Представляваният от мен участник в процедурата за възлагане на обществена 

поръчка, включително и членовете на екипа за изпълнение на поръчката, нямт 

сключен трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции 

с лице, което през последната една година, считано от датата на подаване на оферта 

от участника, е било назначено на трудово или служебно правоотношение в 

Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика“2007-2013 ”; 

 

3. В случай, че представляваният от мен участник бъде обявен за изпълнител на 

обществената поръчка се задължавам да предприема всички необходими мерки за 

избягване на конфликт на интереси*, както и да уведомявам незабавно 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика 

подобен конфликт; 

 

 

4. В случай, че представляваният от мен участник бъде обявен за изпълнител на 

обществената поръчка се задължавам да предприема всички необходими мерки за 

недопускане на нередности и измами, които имат или биха имали като последица 

нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз и/или националния 

бюджет, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което 

предизвиква или може да предизвика нередност или измама. 
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    г.    Декларатор:     

(дата на подписване) 

____________________________________________________________ 

 Конфликт на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно 

осъществяване на функции във връзка с участието в процедурата по възлагането на 

обществената поръчка и/или изпълнението на Договора от което и да е лице, е 

изложено на риск поради причини, свързани със семейството, емоционалния живот, 

политическата или националната принадлежност, икономически интереси или други 

общи интереси, които това лице има с Възложителя или изпълнителя, съгласно чл. 52 

от Регламент (ЕО, Евратом) 1605/2002 г., относно финансовите разпоредби, 

приложими за общия бюджет на Европейската общност, изменен с Регламент на 

Съвета (EO, Евратом) № 1995/2006 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

Дейност 1:  

Изготвяне на концепция и издаването на електронен информационен бюлетин, който 

да бъде изпращан до медиите и до представители на съответните целеви групи 

(потенциални бенефициенти, представители на неправителствени организации, местна 

власт, консултанти, представители на Комитета за наблюдение на оперативната 

програма, широката общественост), с минимален брой абонати, до които бюлетинът 

ще бъде изпращан по електронна поща – 1200. 

Бюлетинът трябва да съдържа актуална информация за събития, покани за участие с 

проекти, примери за успешни проекти, както и примери за добри практики от други 

страни членки. Документът ще се разпространява на тримесечна база, като 

получателите трябва да разполагат с бюлетина за предходния период до 15-то число 

на началото на следващото тримесечие. В него могат да се поместват материали от 

представители на различни целеви групи – потенциални бенефициенти, 

представители на неправителствени организации, местна власт, консултанти и 

представители на Комитета за наблюдение на оперативната програма.  Бюлетинът ще 

бъде безплатен и освен подаван към абонатите, ще се публикува и на уеб страницата 

на ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 - 2013 

(www.opcompetitiveness.bg), като ще бъде достъпен чрез безплатен абонамент. 

Информационният бюлетин трябва да съдържа всички елементи, определени в точка 

3.4. „Мерки за информиране и публичност“ от настоящата документация, като логото и 

името на Оперативната програма, емблемата и позоваването на Европейския съюз и 

Европейския фонд за регионално развитие, изявлението „Инвестираме във Вашето 

бъдеще“, логото на Националната стратегическа референтна рамка, адресът нa 

интернет сайта на УО www.opcompetitiveness.bg и на портала www.eufunds.bg следва 

да бъдат поставени в горната част на всяка страница. В подлинието на всяка страница 

трябва да се съдържа следният текст: „Проект BG161PO003-5.0.01-0004 „Осигуряване 

на публичност и прозрачност на дейностите по Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 по Приоритетна ос 5 

„Техническа помощ” на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския фонд за 
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регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република 

България.“ На началната и последната страница на бюлетина трябва да се съдържа 

текстът: „Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

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

съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ………. (наименование на 

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

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

дейностите по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

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

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

становище на Европейския съюз и Договарящия орган.“ Документът трябва да бъде 

приведен в .pdf формат, преди разпращане до получателите и да не надвишава 

максимума от 18 000 думи, съгл. БМС, или 10 стандартни машинописни страници. 

Изпълнителят следва да представи предварително създадена база данни списък с 

получатели, който да включва най-малко 1200 потенциални абонати, сред тях поне 

100 представителя на средства за масово осведомяване (радио, телевизия, печат, 

интернет медии), както и потенциални бенефициенти, представители на 

неправителствени организации, местна власт, консултанти, представители на 

Комитета за наблюдение на оперативната програма. В съдържанието си, бюлетинът 

трябва да включва: 

- Информация за напредъка в изпълнението на програмата през наблюдавания 

период (брой сключени договори по процедури, сума на безвъзмездната помощ, 

изплатени средства); 

- Информация за текущи и предстоящи за обявяване процедури за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ в хронологичен ред (имена, крайни срокове, 

индикативни дати за обявяване); 

- Минимум 2 примера за реализирани успешни проекти на територията на 

Република България (име на бенефициента, име на проекта, име на процедура по 

която е кандидатствал, снимка от визуализация на проекта); 

- Минимум 1 описание на въведена от бенефициент добра практика, свързана с 

подготовката и реализацията на проект, получил за подкрепа публично финансиране; 
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- Минимум 1 описание на въведена от Управляващ орган добра практика, 

свързана с оптимизиране на условията за кандидатстване и последващ мониторинг на 

проект на територията на Република България или друга страна член на ЕС.  

Изпълнителят следва да разпространява бюлетина на тримесечна база, като 

получателите трябва да разполагат с бюлетина за предходния период до 15-то число 

на началото на следващото тримесечие. 

 

 

 

Дейност 2: 

Създаване на журналистическа мрежа с регулярни срещи на членовете  с цел 

редовен обмен на информация, стимулиране на медиите да търсят и обменят 

информация с експерти на МИЕТ.  

За да съумеят медиите да отговорят адекватно на нуждите на бенефициентите и 

широката общественост относно ролята, значението и условията в ОП “Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007 - 2013 следва първо да бъде 

привлечен медийният интерес от страна на УО на ОП, след това следва да бъдат 

захранени с експертна информация, за да боравят професионално и адекватно с 

тематиката на ОП. За успешното партньорство между средствата за масово 

осведомяване и УО на ОП е необходимо регулярно поддържане на контакти с 

журналисти, които отразяват икономическа и финансова тематика. Част от 

изпълнението на тази задача може да бъде осъществено чрез: 

 

- организирането на открити срещи/дискусии с представители на медиите, които 

отразяват икономическа/финансова тематика – минимум 20 броя; 

- осигуряване на експерти за тематични интервюта в електронни и печатни медии 

по предложение на Изпълнителя. 

Горепосочените събития биха могли да бъдат редувани със заложеното в Дейност 3 на 

ежемесечна база, така че да се избегне припокриване на представяната информация. 

Откритите дискусии биха могли да се провеждат и свикват също така и извънредно, 

тогава, когато има нужда от публично обсъждане или информиране от страна на УО по 

належал проблем. Тематичните интервюта могат да не бъдат включвани във времева 

рамка относно систематичността на провеждането, а по-скоро да послужат като 
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инструмент, който да поддържа добра връзка между широката общественост и това, 

което се гради на експертно ниво. 

Изпълнителят трябва да представи на възложителя списък с представители на 

средствата за масово осведомяване (радио, телевизия, печат, интернет медии), които 

да бъдат включени в журналистическата мрежа. Възложителят следва да одобри 

представения списък в срок от 5 работни дни от датата на неговото получаване. 

На базата на одобрения списък с журналисти, изпълнителят трябва да изготви проект 

на подготовка на събитие (открита среща/дискусия, интервю на експерти от МС и УО), 

който да съдържа следното: 

- Списък с представители на най-малко 15 средства за масово осведомяване 

(радио, телевизия, печат, интернет медии)  

- Необходим брой участници от страна на МЗ и УО, в зависимост от тематичната 

насоченост на събитието (от кои отдели на МЗ, УО ще бъдат ангажирани експерти за 

участие и колко); 

- Предложение за дата, тема и дневен ред на събитието (на базата на своята 

запознатост с текущото състояние на Оперативна програма „Конкурентоспособност“ 

изпълнителят трябва да внесе предложение за дневен ред на събитието. Актуалната 

тема може да бъде свързана с предстояща процедура за предоставяне на 

безвъзмездна помощ, важни законодателни промени, свързани с ОП, представяне на 

успешно реализиран проект по ОП, въвеждане на административни облекчения и 

добри практики от страна на УО в подготовката, кандидатстването и мониторинга на 

изпълнението на ОП, и т.н.); 

- Предложение за местонахождение на събитието, (наем на зала), транспорт и 

логистика, кетъринг за кафе-паузи. 

Изпълнителят следва да планира протичането на събитието в рамките на не повече от 

2 часа и половина с минимум една предвидена кафе пауза от 30 минути. В случай на 

представен проект за провеждане на тематично интервю с експерти от МЗ и УО, то не 

трябва да надвишава времетраене от 30 минути. 

Изпълнителят трябва да представя предварителен проект за провеждане на събитие за 

одобрение до 5-то число на текущия месец, с изключение на случаите, в които е 

възникнала необходимост от организирането на извънредно такова. Възложителят 

запазва правото си да отхвърли предложението окончателно или да го одобри за 

изпълнение в следващ период. Изпълнителят се задължава да осигури функцията на 
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модератор по време на провеждането на събитието, както и да използва подходящи 

начини за отчитане на събитието. Модераторът, осигурен от изпълнителя, трябва да 

следи за безпрепятственото протичане на сесията „Въпроси и отговори“, изслушването 

на страните, както и за спазването на учтив тон и поведение по време на 

пресконференцията. Модераторът следва да не толерира задаването на въпроси, 

извън темите на ОП; 

 

Изпълнителят следва да подготви пресклипинг за всяко проведено събитие въз основа 

на публикувания от Възложителя на интернет страниците на Управляващия орган (УО) 

и Междинното звено (МЗ) на ОП „Конкурентоспособност” (www.opcompetitiveness.bg  и 

www.ibsme.org, в рубриката „Новини”) всекидневен пресклипинг на публикациите и 

излъчванията в наблюдаваните медии по всички теми от обхвата на оперативната 

програма. 

 

За изпълнение на тази дейност Изпълнителят следва да представи в срок до 05-число 

на текущия месец план-сметка за необходимите средства за изпълнение на всяка 

дейност, в рамките на ценовото предложение, която Възложителят одобрява.  

 

 

Дейност  3: 

Организиране на пресконференции на представители на Междинното звено и 

Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност", които да включват 

работни закуски, медиен конкурс и други инициативи – минимум 15 броя.  

 

Пресконференциите и дискусионните форуми са най-удачните форми за поднасяне на 

систематизирана информация към медиите. Там се осъществява и обратната връзка и 

се дават и възможности за дискусии с ресорните журналисти и отговор на 

интересуващите ги въпроси. Те дават възможност за анализ и обсъждане на въпроси, 

възникнали в процеса на изпълнение на ОП и за задълбочен диалог между 

представителите на целевите групи. Пресконференциите могат да бъдат организирани 

на ежемесечна база, като в случая е важно те да бъдат позиционирани най-рано във 

втората седмица от текущия месец, за да може да включват обобщената актуална 

информация относно изпълнението на програмата за предходния месец. 
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Пресконференцията би могла да започне с неформална работна закуска, по време на 

която участниците, в рамките на половин час, да обменят кратка информация на 

различни икономически/финансови теми. Медийният конкурс ще включва надпревара 

за най-добра публикация/медийно отразяване на месеца, свързана с ОП 

„Конкурентоспособност“, като резултатите за предходния месец ще бъдат обявявани в 

края на всяка месечна пресконференция.  

Изпълнителят трябва да представи на възложителя списък с представители на 

средствата за масово осведомяване (радио, телевизия, печат, интернет медии),  които 

да бъдат поканени за участие в пресконференциите. Възложителят следва да одобри 

представения списък в срок от 5 работни дни от датата на неговото получаване. 

На базата на одобрения списък с журналисти, изпълнителят трябва да изготви проект 

на подготовка на събитие (пресконференция, придружена с работна закуска в 

началото и медиен конкурс в края), който да съдържа следното: 

- Списък с представители на най-малко 15 средства за масово осведомяване 

(радио, телевизия, печат, интернет медии); 

- Необходим брой участници от страна на МЗ и УО, в зависимост от тематичната 

насоченост на събитието (от кои отдели на МЗ, УО ще бъдат ангажирани експерти за 

участие и колко); 

- Предложение за дата и дневен ред на събитието (на базата на своята 

запознатост с текущото състояние на Оперативна програма „Конкурентоспособност“ 

изпълнителят трябва да внесе предложение за дневен ред на събитието. 

Пресконференцията трябва да се състои от уводна част, в която 

икономическият/финансов експерт от състава на изпълнителя да представи в рамките 

на не повече от 20 минути актуална информация, свързана с изпълнението на 

процедурите за предоставяне на безвъзмездна помощ по ОП, след което основната 

част на пресконференцията следва да протече във формат „Въпроси и отговори“, 

където в рамките на не повече от 40 минути журналистите ще имат възможността да 

получат информация от първа ръка за хода на програмата. Модераторът, осигурен от 

изпълнителя, трябва да следи за безпрепятственото протичане на сесията „Въпроси и 

отговори“, изслушването на страните, както и за спазването на учтив тон и поведение 

по време на пресконференцията. Модераторът следва да не толерира задаването на 

въпроси, извън темите на ОП; 
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- Предложение за местонахождение на събитието, транспорт и логистика, 

кетъринг за работна закуска, която да се проведе с участниците в помещение в 

непосредствена близост до това, в което ще протече самата пресконференция. 

Работната закуска следва да не продължава повече от 30 минути; 

- Предложение за теми за медийни конкурси, в които най-добрата публикация от 

изминалия месец/период да получи символична награда. Изпълнителят трябва да 

включи в предложението и примери за награди, които да не надвишават стойността от 

3000 лв. 

Изпълнителят следва да планира протичането на събитието в рамките на не повече от 

2 часа и половина с минимум една предвидена кафе пауза от 30 минути. В случай на 

представен проект за провеждане на тематично интервю с експерти от МЗ и УО, то не 

трябва да надвишава времетраене от 30 минути. 

Изпълнителят трябва да представя предварителен проект за провеждане на събитие за 

одобрение до 5-то число на текущия месец, с изключение на случаите, в които е 

възникнала необходимост от организирането на извънредно такова. Възложителят 

запазва правото си да отхвърли предложението окончателно или да го одобри за 

изпълнение в следващ период. Изпълнителят се задължава да осигури функцията на 

модератор по време на провеждането на събитието и да използва подходящи начини 

за отчитане на събитието. 

 

Изпълнителят следва да подготви пресклипинг за всяко проведено събитие въз основа 

на публикувания от Възложителя на интернет страниците на Управляващия орган (УО) 

и Междинното звено (МЗ) на ОП „Конкурентоспособност” (www.opcompetitiveness.bg  и 

www.ibsme.org, в рубриката „Новини”) всекидневен пресклипинг на публикациите и 

излъчванията в наблюдаваните медии по всички теми от обхвата на оперативната 

програма. 

 

За изпълнение на тази дейност Изпълнителят следва да представи в срок до 05-число 

на текущия месец план-сметка за необходимите средства за изпълнение на всяка 

дейност, в рамките на ценовото предложение, която Възложителят одобрява.  

 

Дейност 4: 



         
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ                     ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
  Европейски фонд                         „Развитие на конкурентоспособността 

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

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

програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 по Приоритетна ос 5 

„Техническа помощ” на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския 

съюз и от държавния бюджет на Република България. 
 

 

96 

Координация на прес-офис дейности - редовно подаване на информация към 

медиите, с минимален брой прессъобщения, подадени до медиите – 80, 

осигуряване на експертни становища, участие в предавания на експерти от 

УО и МЗ, организиране на интервюта и публични изяви, организиране и 

контрол на медийно отразяване на събития, работа с прес-офисите на други 

управляващи органи, с цел обмен на полезна информация и добри практики. 

Изпълнителят трябва да представи предложение за създаване и управление на прес-

офис, който да подава редовно информация към медиите.  

Структурата на прес-офиса трябва да включва ръководител на екипа и минимум 3 

служители, от които 1 комуникационен експерт, 1 икономически експерт и 1 експерт с 

най-малко двугодишен професионален опит в администрирането на средствата от ЕС 

или участие в проекти, финансирани със средства от ЕС. Описание на изискванията 

към длъжностните позиции е посочено в Раздел IV, т. 7. Доказателства за 

техническите възможности, опит и квалификация на участника. 

Предложението за създаване и управление на прес-офиса трябва да включва: 

- Осигуряване на подходящо помещение за наличния състав, ситуирано в гр. 

София, включително изготвен план за разходи за наем, разходи за оборудване и 

материали, разходи за визуализация, разходи за възнаграждения, режийни разходи; 

- Представяне на списък с представители на най-малко 15 средства за масово 

осведомяване (радио, телевизия, печат, интернет медии), с които изпълнителят е 

установил предварителен контакт за взаимодействие; 

- Изготвяне на списък с дейности на прес-офиса, който задължително да включва 

организиране на участия в предавания на експерти от УО и МЗ, организиране на 

интервюта и публични изяви, изготвяне на експертни становища, организиране и 

контрол на медийно отразяване на събития;  

- Изготвяне на предложение за формат на прес-съобщение и индикативен план-

график в табличен вид за разпространението на 80 прес-съобщения в рамките на 

изпълнението на договора. Форматът на прес-съобщението следва да обхваща резюме 

на всички важни събития и кратко описание за текущи и предстоящи процедури за 

безвъзмездна финансова помощ по ОП „Конкурентоспособност“. Прес-съобщението 

следва да не надвишава максимума от 3 600 думи, съгл. БМС, или 2 стандартни 

машинописни страници, както и да се подава към медиите на период не по-дълъг от 

всеки 15 дни в електронен формат;    
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- Представяне на концепция за осъществяване на връзки и взаимодействие с 

други Управляващи органи с цел обмен на полезна информация и добри практики. 

Изпълнителят следва да формира предложението си на база предварително 

осъществени контакти с други УО или техните прес-офиси. 

 

За изпълнение на тази дейност Изпълнителят следва да представи в срок до 05-число 

на текущия месец план-сметка за необходимите средства за изпълнение на всяка 

дейност, в рамките на ценовото предложение, която Възложителят одобрява.  

 

Дейност  5: 

Проучване на подходящи възможности за интегриране на теми, свързани с ОП 

„Конкурентоспособност", в публичния контекст на българската икономика.  

Изпълнителят следва да извърши проучване и да предостави резултати от 

проучването на УО за медиите (радио, телевизии, печат, интернет медии), 

които провеждат предавания/издават публикации с 

икономическа/финансова насоченост, където би могла да бъде подавана от 

страна на УО регулярно информация (на месечна база) за актуалните 

събития, свързани с изпълнението на оперативната програма. 

В хода на изпълнение на обществената поръчка, изпълнителят трябва да проведе 

проучване сред медиите за възможността за интегриране на теми, свързани с ОП 

„Конкурентоспособност". Проучването следва да се проведе в рамките на период не 

по-дълъг от 1 месец, (от сключване на договора) като целта е да се обхване възможно 

най-голям брой средства за масово осведомяване, които провеждат 

предавания/издават публикации с икономическа/финансова насоченост, от които да 

бъдат избрани най-малко 15 медии, с които органите по управлението на ОП 

„Конкурентоспособност“ да установят трайно и дългосрочно взаимодействие. 

За целта, изпълнителят трябва да представи план за провеждането на проучване сред 

медиите, като планът трябва да включва: 

- Обстойно описание на целите на проучването, целевата група, методология за 

изпълнение и очакваните резултати; 

- База данни с имена на медии, които регулярно провеждат предавания/издават 

публикации с икономическа/финансова насоченост, като ежеседмични 
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телевизионни или радиопредавания, ежедневни икономически рубрики/новини в 

рамките на сутрешни телевизионни блокове или в печатната преса; 

- Осъществяване на контакт с медиите – тук изпълнителят трябва да опише 

подхода си за контактуване с участниците в проучването – пряк контакт с всеки 

участник (по телефон, и-мейл и т.н.), попълване на анкетни карти или 

въпросници. В случай на избор на провеждане на проучването с анкетни карти 

или въпросници, изпълнителят следва да представи проект на същите;  

- Методология за оценка на участниците в проучването, с цел установяване на най-

подходящите за целта средства за масово осведомяване. В методологията си за 

оценка на участниците, изпълнителят следва да включи критерии относно 

отделяно ефирно време, място (за печатните издания и интернет медии ) за 

отразяването на теми с икономическа/финансова насоченост, брой години опит в 

отразяването на теми с икономическа/финансова насоченост, спечелени 

държавни и международни конкурси, надпревари в отразяването на теми с 

икономическа/финансова насоченост и т.н. 

 

Резултатите от проучването следва да бъдат представени в писмен вид, под формата 

на доклад в свободен формат, за одобрение от УО на ОП „Конкурентоспособност“, като 

възложителят трябва да представи своето одобрение в рамките на 5 работни дни след 

получаване на доклада. 

 

За изпълнение на тази дейност Изпълнителят следва да представи в срок до 05-число 

на текущия месец план-сметка за необходимите средства за изпълнение на всяка 

дейност, в рамките на ценовото предложение, която Възложителят одобрява.  

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15  – Решение за откриване на процедурата 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 – Обявление за обществената поръчка 

 

 

 


