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У  К  А  З  А  Н  И  Я 

КЪМ 

УЧАСТНИЦИТЕ 

 

ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

 
„РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА КОМУНИКАЦИОННИЯ ПЛАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007-2013 г.” 
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 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), с адрес гр. 
София 1000, ул. “Славянска” № 8, централен факс: 02/ 987 21 90, на основание 
Решение № РД-16-228/24.02.2012 г. на министъра на икономиката, енергетиката и 
туризма, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита 
процедура по реда на глава V от Закона за обществените поръчки с предмет: 
„РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
КОМУНИКАЦИОННИЯ ПЛАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007-2013 г.„ 

Настоящата документация е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете с 
условията и да подготвите своите оферти за участие в тази процедура по реда на 
глава V от Закона за обществените поръчки (ЗОП). За всички неуредени в настоящата 
документация за участие въпроси следва да се прилагат правилата на Закона за 
обществените поръчки.  
 

Процедурата е в 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”, 
одобрен със заповед на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма № РД-16-
456/08.05.2009 г. и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г. 
(ОПРКБИ),  приоритетна ос 5 „Техническа помощ“.  

 

Обявлението за настоящата обществена поръчка е публикувано в Официален 
вестник на ЕС. Съгласно изискването на чл.64, ал.3 от ЗОП, обявлението е изпратено 
по  реда на чл.6, ал.1, т.5 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 
поръчки, а именно по електронен път чрез директно въвеждане в Регистъра на 
обществените поръчки чрез XML форма от упълномощен потребител, идентифициран 
чрез електронен подпис. 

Документацията за участие в процедурата е безплатна и на основание чл.64, 
ал.3 от ЗОП до нея е предоставен  пълен достъп по електронен път от датата на 
публикуването на обявлението на следните интернет адреси (посочени и в 
обявлението за откриване на процедурата):  

- интернет страницата на МИЕТ - http://www.mee.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. 

 

Достъп до документацията за участие ще бъде възможен  до  10 дни преди 

изтичане на срока за получаване на офертите. т.е. до 26.03.2012г.  
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Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, 
образци, условия и изисквания, представени в документацията.  

 
 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, участниците  следва да 
имат предвид, че за тях могат да възникнат неблагоприятни последици, в случай на 
тяхно участие в тръжни манипулации (отстраняване от процедурата на  участника в 
предписаните от закона случаи, налагане на глоби и имуществени санкции от КЗК в 
размер на 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). 
 

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 4-дневен срок от постъпване на искането, , без 
да отбелязва в отговора лицето, направило запитването.Разясненията на Възложителя 
ще бъдат своевременно публично оповестени на посочените по- горе интернет адреси 
на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.   
 

Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма, гр. София, ул. „Славянска” № 8, всеки работен 
ден от 9.00 до 17.30 часа до крайната дата за приемане на офертите, посочена в 
обявлението на поръчката, а именно до 05.04.2012 г. (включително).  

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и 

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

изтичане на срока за подаване на оферти, а именно на 06.04. 2012 г. в 11.00 

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

заседателна зала на ул. “Славянска” № 8. 

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

бъдат уведомени писмено. 

Възложителят ще обяви датата, часа и мястото на отваряне и 

оповестяване на ценовите оферти писмено до всеки участник и чрез 

обявяване на посочените в настоящата документация интернет адреси. 

Отварянето на офертите и отварянето на плика с предлаганата цена е 

публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни 

упълномощени представители. Представителите се допускат при представяне на 

документ за самоличност и съответното пълномощно (извън случаите на законно 

представителство). 

Всяко лице, желаещо да присъства при отварянето на офертите, заявява 

желанието си на тел. 02 940 7469 най-късно до 10.00 ч. на съответния ден. 
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Всеки участник ще бъде уведомен за резултатите от оценяването на офертите. 

 

За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате на телефон 02 

9407469. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.- ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 47, ал. 1, т.2 и т.3 и ал.2, т.1, т.3 и т.4 от 
ЗОП  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6. - ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 47, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от ЗОП  
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 7. - ДЕКЛАРАЦИЯ ПО чл. 47, ал. 5 от ЗОП 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8. - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА УЧАСТИЕ КАТО 
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9. -СПРАВКА- ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.51, АЛ.1 ОТ ЗОП 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НАЛИЧИЕ НА НЕОБХОДИМОТО ТЕХНИЧЕСКО 
ОБОРУДВАНЕ. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11. СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОТ УЧАСТНИКА ЕКСПЕРТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12. -АВТОБИОГРАФИЯ НА КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13. -ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВЯРНОСТ И АНГАЖИРАНОСТ НА ЕКСПЕРТ И 
НАЛИЧИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АВТОНОМНОСТ НА ОФЕРТАТА 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15. -ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16. -  БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17. - БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 



         
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. 

 

8

  

 

ЧАСТ   I 

 
1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗАКОНА ЗА 
ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: „РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ 
ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННИЯ ПЛАН НА 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА 
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007-2013 г.„ 

2. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

ЧАСТ   II. 

ГЛАВА І.  ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА. ТЕХНИЧЕСКО 
ЗАДАНИЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ.  

 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА" 2007-2013  

 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика" 2007-2013 (ОПРКБИ) е одобрена официално с Решение на Европейската 
комисия от 27 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 1 162 215 551 евро. Финансира се от 
Европейския фонд за регионално развитие и национално съ-финансиране. 

Оперативната програма съдържа стратегическите приоритети и насоки за 
развитието на българската икономика след присъединяването ú към Европейския 
съюз. Тя е насочена към основните проблеми и бариери в икономическото развитие на 
страната и предвижда мерки и дейности, които да спомогнат за тяхното преодоляване 
и успешното справяне с предизвикателствата на Общия пазар, както и развитие на 
силните страни на икономиката ни, чрез които България да се превърне в 
равноправен член на Европейския съюз. 

Общата цел на ОП „Конкурентоспособност" е развитие на динамична 
икономика, конкурентоспособна на европейския и световен пазар. За постигането й 
ще бъдат стимулирани икономиката на знанието и иновациите, развитието на 
конкурентоспособни предприятия, увеличаването на инвестициите и експорта и 
създаването на благоприятна бизнес среда. Оперативната програма се състои от пет 
приоритетни оси: 

Приоритетна ос 1 “Развитие на икономика базирана на знанието и иновационни 
дейности” е насочена главно към превръщането на българската икономика в 
икономика, базирана на иновациите и знанието. По нея се подкрепят 
научноизследователската и развойна дейност на предприятията, внедряването на 
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иновативни продукти, процеси и услуги и изграждането на про-иновативна 
инфраструктура в подкрепа на бизнеса. Общият размер на бюджета по Приоритетна ос 
1 е 246 500 000 евро или около 20% от всички средства по оперативната програма. 

Приоритетна ос 2 “Повишаване ефективността на предприятията и развитие на 
благоприятна бизнес среда” е главно инвестиционна по своята същност и е насочена 
към установяване на устойчив модел на икономически растеж. Тя разполага с най-
голям финансов ресурс от всички приоритетни оси (593 837 780 евро или около 
половината от всички средства по програмата) и финансира предимно технологичната 
модернизация и управлението на качеството в предприятията, подобряване на 
консултантските и информационни услуги, които те получават, подобряване на 
енергийната им ефективност и насърчаване на бизнес кооперирането и свързването в 
клъстери.  

Приоритетна ос 3 „Финансови ресурси за развитие на предприятията” има за 
цел подобряване на достъпа до финансиране на МСП, което да доведе до повишаване 
на тяхната конкурентоспособност. 

Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на 
българската икономика” е насочена към подпомагане на интеграцията на българската 
икономика в Общия европейски пазар чрез подобряване на условията за инвестиции 
и износ като по този начин тя допринася за основната цел на ОПРКБИ. Приоритетната 
ос се изпълнява основно чрез многогодишни проекти на обществени институции, 
предоставящи услуги на бизнеса като по този начин допринася за изпълнение на 
втората специфична цел на ОП „подобряване на бизнес средата”. 

Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” – дейностите в рамките на тази ос са 
свързани с осигуряване на подкрепа в процеса на планиране, управление, избор на 
проекти и оценка на ОП чрез подпомагане на УО и МЗ. 

 
 Управляващ орган (УО) на ОП „Конкурентоспособност“: 
 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 на ОП 
„Конкурентоспособност”, който отговоря за ефективното и ефикасното управление и 
изпълнение на оперативната програма.  

 
 Междинно звено (МЗ) на ОП „Конкурентоспособност“: 

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 Междуинституционално споразумение за делегиране на 
правомощия по изпълнението на Оперативна програма „Развитие на 
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.  
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА, В РАМКИТЕ НА КОЙТО СЕ 
ИЗПЪЛНЯВА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
 
Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” (дирекция ЕФК) в 
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), в качеството си на  
Управляващ орган (УО) на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика” 2007 – 2013, 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, операции и процедури за подбор на проекти на оперативната 
програма за широката общественост, за бенефициентите и за потенциалните такива. 
За реализирането на тези цели е разработен Комуникационен план на ОП „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, който задава 
стратегическата рамка на комуникация за програмния период 2007 – 2013 г.  

 
Комуникационният план е част от ОП „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика” 2007 - 2013 и задава стратегическата рамка на комуникация 
за програмния период 2007 – 2013 г. Чрез изпълнението на Комуникационния план се 
цели най-адекватно да се отговори на нуждите от информация от страна на 
потенциалните бенефициенти и реално да доведе до крайната цел на ОП – 
максимално усвояване на средствата от европейските  фондове и постигане на 
желания ефект на финансираните интервенции върху целевите групи на ОП. 
 
При изпълнението на Комуникационния план е предвидено да бъдат използвани 
разнообразни канали и средства за информация, подходящи за достигане до 
разнородни целеви групи, кореспондиращи на техните нужди от информация и 
комуникационни навици, в т.ч. предоставяне на информация на медиите на 
национално и регионално ниво, на граждани, на национални, областни и общински 
органи, на структури на гражданското общество, браншови и бизнес организации, 
както и на всички останали заинтересовани страни. 

 

Съгласно одобрения Комуникационен план на ОП „Конкурентоспособност“ е 
предвидено Комуникационният план да се реализира в три последователни и 
взаимосвързвани комуникационни етапа, които се разпределят на времеви принцип: 

  Начален етап /2007-2010/, който бележи началото на систематизирана и 
целенасочена комуникационна политика, насочена едновременно към всички целеви 
групи; 

  Поддържащ етап /2011-2012/, през който следва да бъде извършена оценка 
на ефективността, ефикасността и релевантността на прилаганите до момента мерки 
за информиране и публичност и в случай на идентифицирана необходимост, да се 
променят предвидените в Комуникационния план мерки за информиране и 
публичност; 

  Финален етап /2013-2015/, през който резултатите от проведените 
кампании и тяхната ефективност ще бъдат систематизирани и обобщени, ще бъдат 
отчетени резултатите от тях, като се наблегне на успешните примери и практики при 
изпълнението на получилите финансиране проекти. 
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На базата на Комуникационния план са определени и дейностите по проект № 
BG161PO003-5.0.01-0004 „Осигуряване на публичност и прозрачност на 
дейностите по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика” 2007-2013” по Приоритетна ос 5 „Техническа 
помощ”, по който Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност” е 
конкретен бенефициент, в изпълнение на който се обявява и настоящата 
обществена поръчка.  

 

Общата цел на проекта е подпомагане на Управляващия орган и Междинното 
звено на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика” 2007-2013 за изпълнението на Комуникационния 
план на оперативната програма и мерките за информиране и публичност на 
„Европейски фонд за регионално развитие” (ЕФРР) и Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013. 

РАЗДЕЛ 3. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА 

3.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

Възложител на настоящата Обществена поръчка е министърът на икономиката, 
енергетиката и туризма, в качеството му на държавен орган по чл.7, т.1 от ЗОП 

3.2. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА 

Обект на настоящата обществена поръчка е „УСЛУГА” по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от 
ЗОП.  

3.3. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА 

Предметът на настоящата обществена поръчка е „РАЗРАБОТВАНЕ НА 
ИНФОРМАЦИОННИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННИЯ ПЛАН НА 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА 
ИКОНОМИКА” 2007-2013 г.” За целите на настоящата поръчка понятието 
«информационни инструменти» включва аудио и видео реклама. 
 

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV): основен код:79341000 

3.4. ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА: Открита процедура по реда на глава V от Закона за 
обществената поръчка /ЗОП/. 

3.5. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

Правно основание: чл.3, ал.1, т.2, чл.7, т.1, чл.14, ал.1, т.3, чл.16, ал.1, ал.4  и 
ал.8, чл.25, ал.1, чл.28, ал.1 чл.64 и сл. от Закона за обществените поръчки. 

3.6. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПОРЪЧКАТА 
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Съгласно чл.16, ал.8 от ЗОП “Възложителите по чл. 7, т. 1 - 4 вземат решение за 
възлагане на обществена поръчка чрез открита и ограничена процедура винаги, 
когато не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или процедури 
на договаряне.” 

С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най - 
добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага по реда 
определен за “Открита процедура”.  

3.7. ЦЕЛИ  И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
 
Обща цел на поръчката е, чрез провеждането на открита процедура по реда на глава 
пета от Закона за обществените поръчки, при спазване на основните принципи при 
възлагане на обществени поръчки, посочени в чл. 2 от Закона за обществените 
поръчки /ЗОП/, а именно – публичност и прозрачност; свободна и лоялна 
конкуренция; равнопоставеност и недопускане на дискриминация – да бъде избран 
Изпълнител, предложил икономически най-изгодна оферта за изпълнение на 
поръчката. 
 
Специфична цел на поръчката е чрез разработените информационни инструменти да 
се постигне, от една страна, по-добро информиране за възможностите, които 
предоставя оперативната програма и конкретните изисквания за предоставяне на 
финансиране, и от друга страна, да се гарантира участието на всички заинтересовани 
страни. Осигуряването на публичност и изчерпателна и разбираема информация за 
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика” 2007-2013 за целия кръг от потенциални бенефициенти е една от 
основните предпоставки за постигане на целите на Оперативната програма. 
Мотивацията и участието на бенефициентите и представителите на целевите групи в 
този процес е ключово условие за навременното и ефективно усвояване на средствата 
от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). 
 
Успешното комуникиране на възможностите за кандидатстване за по ОП „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, както и 
запознаването с добрите практики по Програмата ще осигури реализирането на 
качествени проектни предложения, които ще отговарят на залегналите в програмата 
приоритети. Това ще допринесе за по-високо усвояване на средствата от Европейските 
фондове в България, което от своя страна неминуемо ще окаже благоприятен ефект 
върху развитието на малките и средните предприятия,  повишаване на 
конкурентоспособността на българската икономика в условията на европейския пазар, 
и като цяло върху развитието на икономическите процеси в страната. 
 
Използването на различни информационни инструменти в процеса на осигуряване на 
информация и публичност относно ОПРКБИ ще повлияе върху прозрачността на 
процеса на управление на средствата от ЕС и ще допринесат за изграждането и 
поддържането на доверието в държавните институции от страна на широката 
общественост и преоткриването им като надежден партньор на икономическите 
субекти в България.  
 

Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност” счита, че ще се постигне 
по-висока ефективност, насоченост и устойчивост на въздействието от 
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използването на различните информационни инструменти, ако те бъдат 
разработени в рамките на обща концепция с единни послания.  

Комуникационният план на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика” 2007 - 2013 е насочен към 3 основни целеви групи.  

Подходът в комуникацията следва бъде строго специфичен спрямо всяка една от тях, 
съобразно нуждите й от информация и начините, по които набавя такава информация. 

Потенциални бенефициенти 

• Микро, малки, средни предприятия (както съществуващи, така и стартиращи 
фирми) и големи предприятия, които фокусират дейността си в някоя от следните 
сфери:  

- развитие на иновациите; 

  - производствен сектор; 

 - сектор на услугите;   

• Обществени и частни организации, които фокусират дейността си в някое от 
следните направление: 

- създаване и управление на центрове за технологично подпомагане на           
бизнеса; 

 - стандартизиране, сертифициране и изпитване. 

• Неправителствени организации, които подпомагат дейността на бизнеса (например 
бизнес инкубатори, клъстерни формирования, бизнес сдружения и асоциации). 

• Бизнес и браншови организации 

• Образователни институции, изследователски организации, научни звена 

• Гаранционни фондове, фондове за рисков капитал и за микрокредитиране 

• Консултантски организации 

Външни публики 

• Средства за масово осведомяване – национални и регионални, специализирани 

• Лидери на обществено мнение – журналисти, експерти, икономисти, политици 

• Широка общественост 

Вътрешни публики 

• Служители на Министерство на икономиката и енергетиката и други министерства 
свързани с програмата 

• Служители на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни 
предприятия (ИАНМСП) 

• Служители на държавните агенции, изпълнители по Програмата 

• Служители на регионалните офиси на агенциите 

• Комитет за наблюдение на ОП „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика” 2007 - 2013 
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Разработените информационни инструменти в рамките на настоящето задание следва 
да допринесат за: 
• Поддържане по-високо ниво на интерес от страна на потенциалните бенефициенти, 

както и на обществената информираност за обхвата, целите и резултатите от 
ОПРКБИ, финансирана чрез ЕФРР; 

• Повишаване на разбирането за условията, принципите и механизмите при 
кандидатстване  и изпълнение на проекти по ОП "Конкурентоспособност" 

• Утвърждаване позитивна нагласа и готовност на потенциалните бенефициенти за 
кандидатстване с качествени проекти по ОПРКБИ;  

• Стимулиране на активността и инициативата от страна на потенциалните 
бенефициенти за участие с проектни предложения в Оперативната програма; 

• Популяризиране на добрите практики и постигнатите резултати; 
• Осигуряване прозрачност и отчетност при разходването на средствата от 

Структурните фондове; 
• По-висока успеваемост на проектите при кандидатстване и усвояване на 

средствата от ЕФРР; 
• Повишаване на познанието на широката общественост по отношение на 

положителната роля на европейското финансиране и развитието на българската 
икономика; 

 
 
Забележка:  
� След сключване на договора изпълнителите ще следва да осъществяват своята 

работа, свързана с информационните инструменти, базирайки се на 
Комуникационната стратегия за изпълнение на Комуникационния план на ОПРКБИ 
(в случай, че такава  бъде изготвена към момента на изпълнение на заданието); 

� В хода на изпълнение на заданието и в случай на готови резултати от 
социологическото проучване, което следва да бъде проведено в рамките на 
обществена поръчка с предмет „Социологически проучвания за изпълнение, 
мониторинг и оценка на Комуникационния план на ОПРКБИ”, изпълнителят следва 
да се съобрази с резултатите от това изследване при изпълнението на 
ангажиментите си по настоящото задание.  

3.8. ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА : 
 
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма желае да възложи на външен 
изпълнител ангажимента по изготвяне на концепция и изработване на рекламни 
аудио и аудиовизуални клипове и мини- филм за нуждите на Оперативната 
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 
2007-2013 г.”  
 
Предложените  от страна на изпълнителя концепции за всеки един от 
информационните инструменти следва да са свързани с и да допринасят за 
изпълнението на ОПРКБИ, както  и да са в съответствие с целите и очакваните 
резултати на Комуникационния план на ОП „Конкурентоспособност”. 
 
Изпълнението на дейностите, предмет на обществената поръчка, трябва да е в 
съответствие с: 
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- Комуникационната стратегия (КС) на Националната стратегическа 
референтна рамка (НСРР) за Република България за програмен период 2007-
2013 г.; 

- Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика“ 2007-2013; 

- Одобрения Комуникационен план на ОП “Конкурентоспособност”; 
 

- 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 - http://www.eufunds.bg/bg/page/23 

 
3.9. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА - До три месеца от датата на 
сключване на договора..  
 
3.10. МАКСИМАЛНА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА: 450 000 лв. 
 

Стойността на поръчката се определя в български лева без данък върху 
добавената стойност /ДДС/. 

 
3.11. Възможност за представяне на варианти в офертите. 
 
Не се допускат варианти в офертите.  
 
3.12. Място на изпълнение на поръчката - Мястото за изпълнение на поръчката е 
както следва: територията на Република  България. 

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ. 
 
 
От Изпълнителя се очаква да :  
 
1. Разработи идейна  концепция на рекламни аудио и аудиовизуални клипове 
за нуждите на ОПРБКИ и на мини-филм. 
2. Да изработи  тези рекламни клипове / мини- филм.    
 
По смисъла на настоящата поръчка разработката на идейна концепция 
означава създаването на текста  (съдържанието) и криейтива (авторовия стил и 
индивидуален творчески подход), а  самата изработка означава  заснемането и 
съответно записването на видео (аудио) файла. Концепцията следва да представя 
идеята на всяка една от рекламите, криейтива и посланията им. Съдържанието на 
всеки от отделните рекламни клипове/мини филм следва да бъде подчинено на една 
цялостна концепция, съответстваща на целите и очакваните резултати съгласно 
Комуникационния план на ОПРКБИ, както и на целите на самата Оперативна програма.  
 
 
В предмета на поръчката се включва и  правото на Възложителя на основание чл. 42, 
ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, да ползва авторските права 
върху всички елементи от аудио-видео рекламата, създадена във връзка с 
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изпълнението на поръчката, изцяло в същия обем, в който биха принадлежали на 
автора. 
Изпълнителят няма право да използва рекламните клипове, изготвени в изпълнение 
на този договор, за други цели, без изричното писмено съгласие на Възложителя. В 
случай, че в рамките на изпълнение, Изпълнителят наруши права на трето лице, 
Възложителят не носи отговорност за това. При необходимост да се придобият 
авторски права за целите на изпълнението на договора, Изпълнителят прави това 
изцяло за своя сметка. 
 
 В срок от 5 работни дни, считано от сключването на договора, Възложителят следва 
да представи на Изпълнителя кои конкретни процедури за подбор на проекти и 
успешно изпълнени проекти, следва да бъдат представени в аудио и видео рекламата 
(клиповете) на Изпълнителя. 
 
Изпълнителят се задължава в срок до 20 (двадесет) работни дни, считано от 
представянето на необходимата информация,  да представи  на Възложителя  за 
одобрение проекти на концепция на аудио и видео реклама под формата на : 
  
                        - три варианта (режисьорска книга- story board) за всеки рекламен 
клип за следните видове:   
 
1. телевизионен клип, който да рекламира ОПРКБИ като цяло с продължителност 30 
секунди; 
2. аудио клип, който да рекламира ОПРКБИ като цяло с продължителност 30 секунди;  
 
                         -  два варианта (режисьорска книга- story board)  за  :  
 

1. Три (3) аудио клипа, всеки от  които представя конкретна актуална за 
кандидатстване процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 
(Вариантите следва да бъдат представени за всеки от 3- те аудио- клипа.) 

 
2. Три (3) телевизионни  клипа, всеки от които представя конкретна актуална за 

кандидатстване процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 
( Вариантите следва да бъдат представени за всеки от 3- те телевизионни 
клипа.) 

 
3.   мини-филм, който представя успешно изпълнени проекти по ОПРКБИ; 
4.  телевизионен клип, който представя постигнатите резултати по ОПРКБИ;  
5. аудио клип, който представя постигнатите резултати по ОПРКБИ; 

 
 
Представените проекти на концепция за съответния вид аудио/видео реклама следва 
да бъдат на хартиен носител и да отговарят на изискванията на Възложителя, 
заложени в документацията за участие, неразделна част от договора. Предаването 
следва да бъде с придружително писмо чрез деловодството на Възложителя. 
 
В срок от 10 календарни дни от постъпването на проектите,  Възложителят или 
определеният от него екип прави преглед, като има право да избере един вариант от 
предложените проекти за всеки рекламен клип или да вземе решение да се направи 
комбинация от предложените проекти. В случай, че един от предложените проекти 
бъде одобрен, Изпълнителят започва заснемането/записването на клипа.  
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В случай, че Възложителят или определеният от него екип има забележки или 
възражения по съдържанието на проектите на някой от клиповете, посочени по горе 
или при решение да се направи комбинация от предложените проекти, дава писмени 
препоръки и указания, с които Изпълнителят следва да се съобрази при 
заснемането/записването на клиповете. 
 
 В срок до 3 календарни месеца, считано от датата на подписване на договора и след 
одобрението на изготвената концепция (story board)  на съответните клипове\мини-
филм по гореизложения ред, Изпълнителят следва да изработи (заснеме/запише) 
съответно видео/аудио файл, при спазване на изискванията на Възложителя, 
посочени в Документацията за участие,  на следното:   
 
1. Един (1) бр. телевизионен клип, който да рекламира ОПРКБИ като цяло - 

продължителност 30 секунди; 
2. Един (1) брой  аудио клип, който да рекламира ОПРКБИ като цяло - 

продължителност 30 секунди;  
3. Минимум 3 бр. аудио клипа, които представят конкретни актуални за 

кандидатстване процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в 
рамките на  ОПРКБИ  - продължителност 30 секунди всеки; 

4. Минимум 3 бр. телевизионни клипа, които да представят конкретни актуални за 
кандидатстване процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, в 
рамките на ОПРКБИ - продължителност 30 секунди всеки;  

5. Един (1) бр. мини-филм, който представя успешно изпълнени проекти по ОПРКБИ - 
продължителност 5 минути; 

6. Един (1) бр. телевизионен клип, който да представя постигнатите резултати по 
ОПРКБИ - продължителност 30 секунди;  

7. Един (1) бр. аудио клип, който да представя постигнатите резултати по ОПРКБИ - 
продължителност 30 секунди;  

 Изпълнението на всеки от клиповете трябва да бъде представено на Възложителя на 
електронен носител, във формат, позволяващ по – нататъшното ползване на продукта 
от електронните медии. Предаването следва да бъде с придружително писмо чрез 
деловодството на Възложителя. 
 

  Очакван резултат от изпълнение на поръчката:  

 
1. Изпълнителят следва да представи окончателното изпълнение по настоящата 
поръчка,  както следва:  

• Един (1) бр. телевизионен клип, който да рекламира ОПРКБИ като цяло - 
продължителност 30 секунди; 

• Един (1) брой  аудио клип, който да рекламира ОПРКБИ като цяло - 
продължителност 30 секунди;  

• Минимум 3 бр. аудио клипа, които представят конкретни актуални за 
кандидатстване процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
в рамките на  ОПРКБИ  - продължителност 30 секунди всеки; 

• Минимум 3 бр. телевизионни клипа, които да представят конкретни актуални за 
кандидатстване процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, 
в рамките на ОПРКБИ - продължителност 30 секунди всеки;  

• Един (1) бр. мини-филм, който представя успешно изпълнени проекти по 
ОПРКБИ - продължителност 5 минути; 
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• Един (1) бр. телевизионен клип, който да представя постигнатите резултати по 
ОПРКБИ - продължителност 30 секунди;  

• Един (1) бр. аудио клип, който да представя постигнатите резултати по ОПРКБИ 
- продължителност 30 секунди;  

2. Изпълнението на всеки от клиповете по предходната точка трябва да бъде 
представено на Възложителя на електронен носител, във формат, позволяващ по – 
нататъшното ползване на продукта от електронните медии. 
 
3.  Разработените готови продукти в изпълнение на поръчката следва да отговаря на 
общите изисквания за визуализация – мерки за информиране и публичност, посочени 
в раздел 5. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ - МЕРКИ ЗА 
ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ и на посланията на ОПРБКИ. 
 
4. На основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, 
Възложителят има право да ползва авторските права върху всички елементи от 
концепцията, приложенията към нея и всички останали материали, създадени по или 
във връзка с изпълнението на поръчката, изцяло в същия обем, в който биха 
принадлежали на автора. 
 
 
РАЗДЕЛ 5. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ - МЕРКИ ЗА 
ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ 

 
При изпълнението на дейностите, предмет на обществената поръчка, 

изпълнителят се задължава да оповести, че договорът се изпълнява по Оперативна 
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 
2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие, като предприетите за тази цел мерки за информиране и публичност трябва 
да са в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 9 от Регламент (ЕО) № 1828/2006 
на Комисията от 8 декември 2006 година и приложение I към чл.9 от Регламент (ЕО) 
№ 1828/2006 на Комисията.  

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

прояви, свързани с изпълнението на договора, изпълнителят е длъжен да спазва 
стриктно горепосочените изисквания, като за тази цел се използват: 

• емблемата на Европейския съюз (ЕС) в съответствие с графичните 
стандарти, установени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1828/2006 на 
Комисията, както и позоваване на Европейския съюз; 

• позоваване на съответния фонд - Европейски фонд за регионално развитие; 
• изявлението, избрано от УО на ОП „Конкурентоспособност“ – „Инвестираме 

във Вашето бъдеще“; 
• логото на Националната стратегическа референтна рамка 2007 – 2013 

(НСРР); 
• логото и името на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013; 
• изречението: „Проект BG161PO003-5.0.01-0004 „Осигуряване на публичност 

и прозрачност на дейностите по Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013” се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007 - 2013, 
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(Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”), съфинансирана от Европейския 
фонд за регионално развитие.” 

• Интернет адрес на сайта на Управляващия орган на ОП 
„Конкурентоспособност“ - www.opcompetitiveness.bg;  

• Интернет адрес на Единния информационен портал за обща информация за 
управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в 
Република България - http://www.eufunds.bg/ 

• за всички документи, разработени в изпълнение на дейностите, обект на 
обществената поръчка, се добавя текста: „Документът е създаден с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, 
съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално 
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 
………. (наименование на Изпълнителя)……. / УО на ОП 
„Конкурентоспособност“ в качеството си на бенефициент по проект 
BG161PO003-5.0.01-0004  „Осигуряване на публичност и прозрачност на 
дейностите по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика” 2007 – 2013” – приоритетна ос 5 „Техническа 
помощ“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този 
документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 
Договарящия орган.“ 

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

електронни съобщения и т.н.) или за аудио-визуални материали, горепосочените 
изисквания се прилагат аналогично.  

 
Всички действия, които Изпълнителят смята да предприеме по отношение 

спазването на изискванията за публичност и информираност, следва да бъдат 
предварително съгласувани с дирекция „Европейски фондове за 
конкурентоспособност” на МИЕТ – УО на ОПРКБИ. 
 

В разходооправдателните документи, които ще бъдат издавани във връзка с 
обществената поръчка, следва да се посочват номерът и името на проекта, в рамките 
на който се обявява поръчката, 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”. 

 
 

Важно: Примерни варианти на визуализация, включващи задължителните 
реквизити, които трябва да се съдържат във всяко средство за публичност и 
информиране, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 1828/2006 са представени 
на интернет страницата на УО на ОПРКБИ. 
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ГЛАВА ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ.  
 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ  

В откритата процедура може да участва всяко българско или чуждестранно физическо 

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. 

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

следните обстоятелства: 

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

против финансовата, данъчната или осигурителната система (включително изпиране 

на пари) по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; подкуп по чл. 301 - 307 от 

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

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

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

Наказателния кодекс; 

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 което лицата, посочени в чл.47, ал.4 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; 

д) са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси; 

е) 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; 

ж) е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, съгласно 

законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; 

з) 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 
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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; 

и) има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно 

пребиваващи чужденци през последните до 5 години; 

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

*** Изискванията по точки а), г) и ж) се отнасят за лицата, които представляват 

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

В случай, че участникът е юридическо лице, изискванията по букви а), г) и ж) 

се прилагат за лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 ЗОП са, както следва: 

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

Търговския закон; 

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без 

ограничено отговорните съдружници; 

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския 

закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, 

ал. 1 от Търговския закон; 

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския 

закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския 

закон; 

6. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, 

които представляват участника; 

 

7. в случаите по т. 1 - 6 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно 

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

чиято представителна власт е включена територията на Република България. 

 

II. При подаване на офертата, участникът удостоверява липсата на обстоятелства по 

чл.47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП и посочените в обявлението изисквания по чл.47, ал.2 от 

ЗОП с декларация. Декларациите за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 

от ЗОП (букви а), б), в), г), д), е), з), ж), з) и и) по-горе) се попълват, подписват и 

подпечатват от лицата, посочени в чл.47, ал.4 от ЗОП, съгласно приложените към 
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документацията образци - Приложения № 5, 6 и 7. В случай, че лицата по чл.47, 
ал.4 са няколко, декларацията се попълва отделно от всяко едно от тях. 

III.Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 
декларациите по чл.47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 се представят от всяко физическо или 

юридическо лице, включено в обединението. 

IV. Когато участникът е чуждестранно физическо, юридическо лице или обединение 

на чуждестранни физически и/или чуждестранни юридически лица, то тези 

чуждестранни лица трябва да отговарят на горепосочените изисквания в държавата, в 

която са установени. В този случай, ако участникът е обединение, декларациите по 

чл.47, ал.1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП, съобразно указанията в документацията и образците- 

Приложения № 5, 6 и 7, към документацията, се представят от всяко физическо 
или юридическо лице, включено в обединението. 

V. Когато в съответната чужда държава не се издават документите по чл.47, ал.2 от 
ЗОП или когато те не включват всички случаи по чл.47, ал.1 и 2 от ЗОП, участникът 

представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според 

закона на държавата, в която участникът е установен. Когато клетвената декларация 

няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя 

официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус 

или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е 

установен. В този случай, документите по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП, които са 

на чужд език, се представят и в превод, съобразно указанията, посочени в образците 

– Приложения № 5, 6 и 7. 
 

VI. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при 

изпълнение на поръчката, изискванията по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП и 
посочените в обявлението изисквания по чл. 47, ал. 2 от ЗОП или букви а), б), 

в), г), д), е), ж) з) и и) от настоящите указания, се прилагат и за 
подизпълнителите. 

 

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. 

 

 

 
 

РАЗДЕЛ 2. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

1. Минимални изисквания към участниците за доказване на икономическите и 
финансовите им възможности:  
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Участникът трябва да има обща стойност на финансовия оборот, реализиран от 
негова страна през последните три приключили финансови години (2009, 2010 и 
2011г.) , която е  положителна величина. В случай, че участникът е обединение на 
физически и/или юридически лица, изискването се прилага общо за участника. 

Това се доказва чрез представяне на  доказателства за икономическото и 
финансовото състояние, чрез заверени от участника копия на отчетите за 

приходите и разходите/отчетите за доходите за през последните три приключили 

финансови години (2009, 2010 и 2011)  и последния годишен счетоводен баланс, 

заверени от експерт счетоводител, в случаите, при които това е задължително, 

съгласно Закона за счетоводство (чл. 50, ал. 1, т. 2 от ЗОП).Тези документи могат да 

не се представят, ако участникът е регистриран по ЗТР,  посочил  е ЕИК и ги е обявил 

в ТР.  
 
2. Минимални изисквания за техническите възможности и квалификацията на 
участника: 
 
2.1. Участникът трябва да докаже опит, чрез представяне на доказателства за 
изпълнени през последните 3 години  на поне 2 договора с предмет, сходен с предмета 
на настоящата поръчка. Договорите трябва да са приключили към датата на подаване 
на офертата по настоящата поръчка. 
 
Под сходен предмет Възложителят разбира договори с предмет изработването на 
аудио и видео клипове. 
Това се доказва с Декларация - списък на основните договори за услуги, 
сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните три 
години:  включително стойностите, датите и получателите, изготвена по 

образец съгласно Приложение № 9 към настоящата документация,  придружена с: 
копия от двата договора със сходен предмет, със заличена конфиденциална 

информация по преценка на участника, както и препоръки за доброто им изпълнение 

и изработени от участника материали на електронен или хартиен носител. 

 
2.2. Участникът следва да притежава необходимото техническо оборудване за 
изпълнение на поръчката.  Това се доказва с декларация от представляващия 
участника, в която той декларира, че всякакво оборудване, което ще бъде 
необходимо за целите на изпълнение на дейностите  поръчката ще бъде осигурено от 
него, в случай, че бъде избран за изпълнител, както и че няма да закупува оборудване 
от името на Възложителя като част от настоящия договор за услуга и/или 
прехвърлянето на такова на Възложителя след приключване на настоящия договор. 
(образец Приложение №10 към документацията.)  
 
2.3. Участникът може да използва ресурсите на други физически или юридически лица 
при изпълнение на поръчката, при условие, че докаже, че ще има на свое 
разположение тези ресурси. Доказва се чрез: 

• представяне на декларация, свободен текст, от страна на 
собствениците на тези ресурси, че същите ще представят на участника своите 
ресурси за изпълнение на поръчката; 
            или 
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• заверено от участника копия на договори за наем и др., 
удостоверяващи предоставянето на ресурсите.  
 
2.4.  Участникът трябва да осигури необходим екип със съответния опит на 
членовете му, за да гарантира качественото изпълнение на възложените му 
задължения. Екипът трябва да включва най-малко ръководител на екипа и 
двама ключови експерти, които следва а да изпълняват следните функции:  
  
Ръководител на проекта: 
Ръководителят на проекта ще бъде лице за контакти между изпълнителя и екипа за 
управление на проекта. 
Основни функции: 
• Да управлява цялостното изпълнение на договора и да координира ключовите 
експерти при изпълнението на техните дейности; 
• Да ръководи и следи развитието на договора. 
 
Ключови експерти: Имат за задача да отговарят за изпълнението на конкретните 
дейности, предмет на договора. 
Участникът може да използва и други (допълнителни) експерти, за които са 
валидни  следните общи изисквания: 
• Знания и умения в сферата на връзките с обществеността, рекламата и 
графичния дизайн 
• Опит в сферата на връзките с обществеността, рекламата и графичния дизайн 
 
• Компютърни и софтуерни умения 
 
Изпълнителят следва да осигури комбинирана експертиза от специфични умения на 
експертите, за да адресира услугите, които са предмет на изпълнение на договора. 
 
След сключване на договор за изпълнение с възложителя, участникът няма 
право да променя състава на предложения екип, без изрично писмено 
одобрение от страна на възложителя. 
 
 
Членовете на екипа за изпълнение на дейностите трябва да отговарят на следните 
изисквания: 
Ръководител на екипа 
Квалификация,  умения и професионален опит: 

� Технически експертни знания и умения в областта на рекламата, връзките с 
обществеността или в области, сходни на изброените; 

� Добри комуникационни, организаторски и управленски качества; 
� Минимум 5 години професионален опит в изработването на аудио и видео 

клипове, от които поне 3 години управленски опит. 
 
Двама експерти с минимум 2 години опит в изработването на аудио и видео клипове. 
 
Покриването на изискванията за квалификация, технически експертни знания,  
умения и професионален опит могат да бъдат удостоверени със заверени копия от 
следните документи: трудова книжка, служебна книжка, служебна бележка от 
работодател, референции, препоръки, копия от граждански договори удостоверение 
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за завършен курс и/или удостоверение за професионална 
квалификация/преквалификация и/или диплома и/или други относими документи.  
 
2.5. Участникът не може да ангажира за изпълнението на поръчката лице/а, 
което/които: 
 

- участват в качеството си на членове, заместници или наблюдатели в Комитета 
за наблюдение на Оперативна програма „Конкурентоспособност” и Комитета за 
наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка; 

- са членове на управителни и контролни органи на организации, изпълняващи 
договори по ОП „Конкурентоспособност” или се явяват свързани лица по смисъла на 
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с членове на 
управителни и контролни органи на организации, които изпълняват договори по ОП 
„Конкурентоспособност”; 

- са членове на управителни и контролни органи на организации, изпълняващи 
договори със Сертифициращия или Одитния органи по оперативните програми, 
съфинансирани от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС за извършване на 
дейности, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, или участват в 
изпълнението на такива договори. 

- са участвали в изграждането, оценката или контрола на системите за 
управление и контрол на ОП „Конкурентоспособност”. 
 

Минималните изисквания към участниците за доказване на техническите 
възможности и квалификация по т.2.4. и т.2.5. се доказват чрез представяне 

на следните документи:  

 
• Списък на експертите от екипа, посочен от участника, отговорни за 

изпълнението на поръчката, включващ всички ключови и други 

експерти, съдържащ информация за изискуемия опит, образование и 

професионална квалификация на лицата – изготвен по образец 
приложение № 11;  

•    Професионални автобиографии на всеки от ключовите експерти, които 

доказват изисквания опит и квалификации, изготвени по образец, 

Приложение № 12 и придружени с документи, удостоверяващи 

покриването на изискванията за квалификация, технически експертни 

знания, умения и професионален опит. 

 

•  Декларации, с които всеки от ключовите експерти декларира 

ангажираност в изпълнението на поръчката  и наличност за целия 

период на проекта, както и отсъствие на обстоятелства – попълва се 

Приложение № 13 от документацията за участие.  
 

2.6. Всеки участник трябва да бъде запознат с 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 
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конкуренцията и Списъка на обстоятелствата, които обуславят съмнение за тръжни 

манипулации, публикуван на интернет страницата на КЗК  
 
Това изискване към участниците се доказват чрез представяне на Декларация 

от представляващия участника за автономност на офертата, по образец 
Приложение № 14 от участника.  

 
2.7. Участникът не може да ангажира за изпълнението на поръчката лице/а, за които 
е налице  конфликт на интереси по смисъла на 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.  
 
Това изискване към участниците се доказват чрез представяне на Декларация 
за избягване на конфликт на интереси по смисъла на 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. – Приложение 15.  

Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 
декларацията се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в 
обединението. 
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ГЛАВА ІІІ ОФЕРТА. 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИ  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ 

1. Всеки участник може да представи само една оферта. 

2. Не се допуска представянето на различни варианти на етап представяне на 
оферта. 

3. Не се допуска участник да участва в офертата на друг участник за същата поръчка 
под каквато и да е форма. 

4. 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. 

5. Лице, което е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на 
друг участник, не може да представя самостоятелно оферта. 

6. 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. 

Едно и също физическо или юридическо лице няма право да участва едновременно 

в две обединения, които са участници в процедурата, или да участва в 

процедурата самостоятелно и в обединение. 

7. 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:  

7.1. В офертата не е представен някой от необходимите документи, описани в 
документацията; 

7.2. Наличие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Закона за 
обществените поръчки; 

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

условия на възложителя; 

7.4. Представената оферта не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от Закона 

за обществените поръчки. 

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

която е: 

     9.1. Постъпила в прозрачен, незапечатан плик или в скъсан плик; 

     9.2. Постъпила след изтичане на крайния срок за получаване. 
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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 (ЗОП). 

Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника не 

ангажира по никакъв начин Възложителя. 

 

РАЗДЕЛ 2. 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, гр. София 1052, ул. 

«Славянска» № 8, по факс, чрез препоръчано писмо с обратна разписка или 

куриерска служба. /централен факс на министерството: 02/ 987 21 90. 

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 или чрез комбинация от тези средства по 

избор на Възложителя. 

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. 

5.Писмени искания за разяснения по същество относно документацията за участие в 

откритата процедура и/или процедурата за провеждане на същата могат да бъдат 

подавани най-късно до 10 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите, на 

адреса и лицето, посочени в обявлението. Възложителят е длъжен да отговори в 4-

дневен срок от постъпването на искането. 

6. Даденото от Възложителя разяснение в законоустановения срок  ще бъде публично 

обявявано и на Интернет адреси: 

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

рубрика “Обяви и търгове”; 

- интернет страницата на Оперативна програма „Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 - 

http://www.opcompetitiveness.bg; 

- единния информационен портал за обща и специализирана 

информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд 

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



         
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. 

 

29

РАЗДЕЛ 3. ГАРАНЦИИ 

 
Всички участници следва да представят гаранция за участие в процедурата, която 
може да бъде под формата на: 

1. Гаранция за участие в процедурата - парична сума, платима по банкова сметка: 
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, издадена от банка в полза на възложителя, по 

примерен образец (Приложение 16 към документацията). Банковата гаранция за 

участие следва да бъде 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 минимум 90 

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

Размерът на гаранцията за участие е: 4 500лв. ( четири хиляди и петстотин 

лева) 

При внасяне на гаранция, в платежното нареждане изрично се посочва видът на 

гаранцията; името на проекта и процедурата, за която се внася тя. 

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

обществените поръчки и се освобождава при условията на чл. 62 от същия. 

 

Възложителят освобождава гаранциите за участие на: 

1. отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за 

обжалване на решението на възложителя за  определяне на изпълнител; 

2. класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за 

обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни 

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

Възложителят освобождава гаранциите за участие, без да дължи лихви за периода, 

през който средствата законно са престояли при него. 

 

 
2. При сключването на договора, участникът, определен за изпълнител на поръчката, 
представя гаранция за изпълнение на договора, която може да бъде под 
формата на :  

-парична сума, платима по банкова сметка на Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма в БНБ – ЦУ, IBAN- BG17 BNBG 9661 3300 1026 01, BIC код на 
БНБ за плащания в лева BNBGBGSD, или 

- безусловна и неотменяема банкова гаранция за добро изпълнение на договора 
в оригинал, издадена от банка в полза на Възложителя, /по образец – Приложение 
№ 17 към документацията/.). Банковата гаранция за изпълнение на договора 
следва да бъде на български език или в  превод, в случай, че е издадена от 
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чуждестранна банка. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума следва 
да бъде на български език (платежно нареждане) или в превод на български език. 

 
На основание чл. 59, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, 

размерът на гаранцията за изпълнение е 3% от стойността на договора, без 
ДДС.   
Гаранцията за изпълнение трябва да е представена към момента на подписване на 
договора за възлагане на обществената поръчка. Паричната гаранция за участие в 
процедурата на участника, с който Възложителят сключи договор, може да се 
трансформира в гаранция за изпълнение на договора, като изпълнителят представя 
преди подписването му платежно нареждане за внесена допълнителна сума в размер, 
равен на разликата между внесената гаранция за участие и определената гаранция за 
изпълнение. 

Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за 
възлагане на обществената поръчка. 

Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава, съгласно условията на 
договора, без Възложителят да дължи лихви за периода, през който средствата 
законно са престояли при него. 
 

РАЗДЕЛ 4. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ 
 
1. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от 

Възложителя и се връща незабавно на участника. Не се приема и оферта в плик, който 
е прозрачен, незапечатан или с нарушена цялост. Такава оферта незабавно се връща 
на приносителя и това се отбелязва в регистъра на Възложителя. 

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

енергетиката и туризма, ул. “Славянска” № 8 и представени от участника или от 
упълномощено от него лице, в деловодството на министерството на ул. “Славянска” № 
8 до 17:30 часа на 05.04.2012 г.  Възложителят не носи отговорност за получаване на 
оферти, в случай, че се използва друг начин за представянето им. 

 
3. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от 

упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с 
обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон 
и по възможност - факс и електронен адрес, както следва: 

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

София, ул. “Славянска” № 8”; 
 
● Име, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес на 

участника;  
● Следния надпис: За участие в открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Разработване на информационни инструменти за 
изпълнение на Комуникационния план на Оперативната програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г” 
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Следното предписание: “Да не се отваря преди разглеждане от страна на 
комисията за оценяване и класиране”. 

 
4. Пликът следва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани 

плика, а именно: 
 
4.1. плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят 

документите, съгласно глава ІІІ, раздел 5 от настоящата документация;  
 
4.2. плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в 

който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно 
Техническата спецификация.  

 
4.3. плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото 

предложение на участника. 
 
5. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска 

служба, разноските за това са за негова сметка. В този случай, той следва да изпрати 
офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес 
преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на 
офертата е за участника. 

 
6. При приемане на офертата, върху плика се отбелязват поредния номер, 

датата и часът на получаването. Посочените данни се записват във входящ регистър, 
за което на приносителя се издава документ.  

 
7. До изтичането на срока за подаване на офертите, всеки участник може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-
нататъшното участие на участника в процедурата. След крайния срок за подаване на 
офертите не могат да се извършват изменения на офертите. 

Допълнението и промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и 
условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде ясно 
изписан текст: “Допълнение / промяна към вх. №…..............…”. 

 
8. Сроковете, посочени в тази документация, трябва да се изчисляват, както 

следва: 

          8.1. 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, включително и до „Официален 

вестник" на Европейския съюз, най-малко 52 дни преди крайния срок за получаване 

на офертите. Срокът от 52 дни 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 е посочен Интернет 

адреса, на който тя може да бъде намерена, а именно:  

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

рубрика “Обяви и търгове”; 
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- 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. 

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

8.2. Когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или 
неприсъствен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, се счита, че 
срокът изтича в края на следващия работен ден. 

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

 
 10. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по 

чл.56, ал.1, т.1, 3, 4 и 5 от ЗОП се представят за всеки от подизпълнителите, а 

изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. 

11. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 

документите по чл.56, ал.1, т.1, 3, 4, 5 от ЗОП се представят от всяко физическо или 

юридическо лице в обединението. 

 

12. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо 
лице или техни обединения, офертата се подава на български език, като документът 

по чл. 56, ал. 1, т. 1, а именно: копие от документа за регистрация, когато участникът 

е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, 

когато участникът е физическо лице, се представя в официален превод по смисъла на 

§1, т.16а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. 

Документите по чл. 56, ал. 1, т. 3, 4 и 5, 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. 

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 случай, че в договора за обединението не е 

посочено изрично конкретно лице, упълномощено да подписва (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; 
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- 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. 

14. Декларациите по чл.47, ал.1, 2, и 5 (приложения № 5, 6 и 7 към 
документацията) се подписват задължително лично от лицата, посочени в чл.47, ал.4 

от ЗОП, 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. 

15. Представените образци, неразделна част от настоящата документация и 
условията, описани в тях са задължителни за участниците. 

16. Всички документи, легитимиращи чуждестранното юридическо или 

физическо лице, участник в процедурата, следва да съответстват на изискванията на 

чл. 56, ал. 4 от ЗОП, а именно: Когато участникът в процедура е чуждестранно 

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

български език, документът по ал. 1, т. 1 се представя в официален превод, а 

документите по чл. 56, ал. 1, т. 3, 4 и 5, 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. 

 

РАЗДЕЛ 5. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 

 

I. В плик №1, съдържащ означение: „Документи за подбор" се поставят 

следните документи, съдържащи доказателства за съответствието на 
участника с изискванията на чл. 56, ал. 1, т. 1 до 7 и т. 11-12 от ЗОП и 
изискванията на Възложителя: 

 

1. Оферта на участника, попълнена по образец - Приложение 1 към 

документацията;  

 

2. ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, посочен в 
Декларация по образец (Приложение № 4), когато участникът е юридическо 
лице или едноличен търговец или заверено от участника копие от 

документа за регистрация. заверено от участника копие от документа за самоличност, 
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когатоучастникът е физическо лице. чуждестранните юридически лица представят 

съответен еквивалентен документ, съобразно националното им законодателство, 

издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени в 

официален превод на български език. 

 

Обединенията представят документите за регистрация на всички лица, включени в 

обединението (ЕИК за лицата, подлежащи на вписване по ЗТР,  документ за 

регистрация на други юридически лица или документ за самоличност на всички 

физически лица, включени в обединението ). 

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. 

 

3. Декларация относно отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 
и ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП, попълнена по образец- Приложение № 5 към 

документацията. Декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в 

чл.47, ал.4 от ЗОП. 

Когато лицата, посочени в чл. 47, ал. 4, съобразно вида на участника, са 

повече от едно лице, декларацията се попълва от всички лица с представителна власт, 

съгласно ЗОП. 

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя от всяко 

физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 47, ал. 4 от 

ЗОП. 

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в 

превод. 

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се 

представя за всеки един от тях, съобразно горното.  

4. Декларация относно отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от 

ЗОП, попълнена по образец, съгласно Приложение № 6 към документацията. 
Декларацията се подписва от лицата, посочени в чл.47, ал.4 от ЗОП, съобразно вида 

на юридическото лице. 

Когато лицата, посочени в чл.47, ал.4 от ЗОП са повече от едно лице, 

декларацията се попълва от всички лица с представителна власт, съгласно ЗОП. В 

случай, че участникът е обединение, декларация се представя от физическите и 
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юридическите лица, участващи в състава на обединението, съобразно чл. 47, ал. 4 от 

ЗОП. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице 

или техни обединения, документът се представя и в превод. 

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се 

представя за всеки един от тях, съобразно горното.  

5.. Декларация относно отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, 
попълнена по образец, съгласно Приложение № 7 към документацията. 

Декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, 

съобразно вида на участника. 

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя от физическите 

и юридическите лица, участващи в състава на обединението, съобразно чл. 47, ал. 4 

от ЗОП. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се 

представя за всеки един от тях, съобразно горното. Когато деклараторът е 

чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод.  

6. Доказателства относно икономическото и финансовото състояние на 

участника: 

Заверено от участника копие на отчет за приходите и разходите/отчет за доходите за  

последните три приключили финансови години (2009, 2010 и 2011г.)  и последния 

годишен счетоводен баланс, заверени от експерт счетоводител, в случаите, при които 

това е задължително, съгласно Закона за счетоводство (чл. 50, ал. 1, т. 2 от ЗОП). 

Тези документи може да не се представят, ако участникът е регистриран по ЗТР и ако 

същите са публично оповестени. Минимално изискване относно икономическото 

и финансовото състояние на участника: 
 Участникът трябва да има обща стойност на финансовия оборот, реализиран 
от негова страна през последните три приключили финансови години (2009, 
2010 и 2011г.), която е  положителна величина. В случай, че участникът е 
обединение на физически и/или юридически лица, изискването се прилага 
общо за участника. 

Когато участник е обединение, което не е юридическо лице, изискуемите 

документи относно икономическо и финансово състояние се представят от всяко едно 

от лицата, участващи в състава на обединението. 

Когато участник предвижда участие на подизпълнители, изискуемите документи 

относно икономическо и финансово състояние се представят за всеки един от тях, а 

изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. 

Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни 

обединения, документите по тази точка се представят задължително в превод. Ако 

участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или 

юридическо лице, включено в обединението. 

7.. Документи и доказателства за техническите възможности и 
квалификацията на участника, които задължително включват: 
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7.1. Декларация - списък на основните договори за услуги, сходни с предмета на 
настоящата поръчка, изпълнени през последните три години, включително 
стойностите, датите и получателите, изготвена по образец съгласно Приложение № 9 
към настоящата документация. Минимално изискване относно техническите 
възможности и квалификацията на участника: Участникът трябва да има  поне 
2 договора с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка. Договорите 
трябва да са приключили към датата на подаване на офертата по настоящата 
поръчка. 
 
 Декларацията трябва да бъде придружена с: копия от двата договора със сходен 
предмет, както и препоръки за доброто им изпълнение и изработени от участника 

материали на хартиен или електронен носител със заличена конфиденциална 

информация по преценка на участника.    
7.2. Списък на експертите от екипа, посочен от участника, отговорни за изпълнението 
на поръчката, включващ всички ключови и други експерти, съдържащ информация за 

изискуемия опит, образование и професионална квалификация на лицата – изготвен 

по образец приложение № 11.  
7.3.  Професионални автобиографии на всеки от ключовите експерти,  изготвени по 
образец Приложение № 12 и придружени с документи, удостоверяващи покриването 
на изискванията за квалификация, професионален опит, технически експертни знания 
и умения (трудова книжка, служебна книжка, служебна бележка от работодател, 
референции, препоръки, копия от граждански договори, дипломи, удостоверения за 
професионална квалификация или преквалификация, удостоверения за завършени 
курсове или други относими документи). Когато са представени документите, които са 
на чужд език, те се представят и в превод. 
7.4. Декларации, с които всеки от ключовите експерти декларира ангажираност в 
изпълнението на поръчката  и наличност за целия период на проекта, както и 

отсъствие на обстоятелства – попълва се Приложение № 13 от документацията за 
участие.  

7.5. Декларация от представляващия участника за автономност на офертата, по 
образец Приложение № 14 от участника.  
7.6. Декларация за избягване на конфликт на интереси по смисъла на 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. – Приложение 15. 

Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 
декларацията се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в 
обединението.  

7.7. Декларация за наличие на необходимото техническо оборудване(образец 
Приложение №10 към документацията).  
7..8. Участникът може да използва ресурсите на други физически или юридически 
лица при изпълнение на поръчката, при условие, че докаже, че ще има на свое 
разположение тези ресурси. Доказва се чрез: представяне на декларация, свободен 
текст, от страна на собствениците на тези ресурси, че същите ще представят на 
участника своите ресурси за изпълнение на поръчката или чрез заверено от участника 
копия на договори за наем и др., удостоверяващи предоставянето на ресурсите.  
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Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите относно 
техническите възможности и или квалификация на подизпълнителя се представят за 
всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното 
участие. 

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите 
относно техническите възможности и или квалификацията се представят от всяко 
физическо или юридическо лице, включено в обединението. 

Когато участникът е чуждестранно лице, документите по тази точка 
задължително се представят и в превод. 
 

8.Списък с данни за подизпълнител/и (ако се ползват такива), както и декларация, 
подписана от управителя, съответно от представляващия/представляващите 

подизпълнителя за съгласие за участие като подизпълнител на съответния участник, 

при изпълнение на поръчката - по образец съгласно 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".  

9.Копие от Документ за представена гаранция за участие в процедурата. 

10.Нотариално заверено пълномощно в случай, че участникът се представлява от 
лице, различно от законния му представител. 

11.Списък на документите, съдържащи се в плик № 1, подписан и подпечатан от 

участника, поставен в началото на офертата.  
 

II. В плик/пликове № 2 с надпис: „Предложение на участника" се поставят 
задължително следните необходими документи, свързани с изпълнението на 
поръчката, съобразно изискванията на чл.57, ал.2, т.2 от ЗОП: 

1. Техническа оферта с подробно описание на начина за изпълнение на поръчката, 
попълнена по образец, съгласно Приложение 2 в съответствие с изискванията на 
Възложителя за изпълнение предмета на поръчката, посочени в Техническата 
спецификация. 
 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКАТА ОФЕРТА :  
 
В своето техническо  предложение за изпълнение кандидатът  следва: 

А. Да изложи своята обща идейна концепция (за всички аудио/видео клипове/мини 
филм), включително информация за това какви трябва да са посланията, които да 
бъдат излъчени чрез разработените информационни инструменти, както и какъв 

подход ще бъде използван при изпълнение на заданието; Техническата оферта трябва 
да съдържа информация по всички показатели и подпоказатели, заложени в Глава 
ІІІ., раздел 7. Критерий, показатели, относителната им тежест и методика за 
определяне на комплексната оценка на офертите. 

Б. Да изготви примерен сценарий на един видео клип, който представя актуална за 
кандидатстване процедура по ОПРКБИ по избор на участника. Сценарият следва да 

бъде представен на хартиен носител.  
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2. Да представи попълнен, подписан и подпечатан договор за възлагане на 

обществената поръчка в един екземпляр. Договорът следва да бъде без нанесена 
цена и без допълнения или изменения на клаузите. 

3. Да представи детайлен график за изпълнение на отделните дейности. 

 

III. В плик /ПЛИКОВЕ № 3 се поставят предлаганата цена, попълнена по 

образец (Приложение 3), съгласно изискванията на Документацията и чл. 57, 
ал. 2, т. 3 от ЗОП. 

Представените документи следва да бъдат оригинали /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 Закона за обществените поръчки, 

съответно по т. 2, 3, 4, 5, 6 и 7  на Раздел 5 „Необходими документи" от настоящата 

документация се представят от всяко физическо 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 Закона за обществените поръчки, 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 плик № 1 и № 2 от офертата, следва да бъде 

номериран и подреден.  

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. 

Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не 

отговарят на изискванията за подбор или не са представили допълнително липсващите 

документи, които следва да се съдържат в плик № 1, в изрично посочения от нея срок.  

Забележка: Комисията за разглеждане и оценка на офертите може по всяко 
време да проверява заявените от участниците данни, да изисква 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 участника. 

 

Раздел 6. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

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. 
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Комисията започва работа след получаване на списъка с участниците и представените 

оферти. В случай на промяна на датата и часа на отваряне на офертите, участниците в 

процедурата ще бъдат уведомени писмено. 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците 

в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 

средствата за масово осведомяване 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 . 

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за 

наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните 

членове подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от 

присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници. 

В присъствието на лицата, посочени по горе, 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. 

След горните действия Комисията отваря плик № 1 и оповестява документите, 

които той съдържа. 

След горното, приключва публичната част от заседанието на комисията. 

В закрити заседания, Комисията извършва детайлен преглед на документите, 

съдържащи се в плик № 1, като в протокола за работата й изчерпателно се описват 

всички документи и в частност липсващите документи и констатираните нередности, 

посочват се точно вида на документа или документите, които следва да се представят 

допълнително от участниците и се определя срок за представянето им. Срокът е 

еднакъв за всички участници и не може да бъде по-дълъг от 5 дни, считано от датата 

на получаване на протокола. 

Комисията уведомява участниците, като им изпраща протокола с констатациите 

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

няма право да представя други документи, освен посочените в протокола с 

констатациите относно наличието и редовността на представените документи в плик 

№ 1.След изтичането на указания в протокола срок, комисията проверява 

съответствието на документите в плик № 1, включително допълнително 

представените, с изискванията за подбор, поставени от Възложителя и се произнася 

относно съответствието на участника с изискванията за подбор, поставени от 

Възложителя в настоящата документация. 

Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят 

на изискванията за подбор, както и на тези, които не са представили в срока указания 

липсващ документ, определен от комисията. На останалите участници, комисията 
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прави техническа оценка, съобразно критерия и методиката, посочени в раздел 7 и 8 

от настоящата глава от документация по всички показатели, която отразява в 

подписан от членовете на комисията протокол. 

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. 

Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, при наличие на 

обстоятелствата, посочени в чл.69, ал.1 от ЗОП: 

1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП; 

2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 и посочените в обявлението 

обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП; 

3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия на възложителя; 

4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от 

ЗОП. 

Отварянето на офертите ще се извърши в 11.00 часа на 06.04.2012 г. в 
сградата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, както 

следва: град София, ул. „Славянска” №8, заседателна зала, ІІІ етаж.  
  Възложителят ще обяви на посочените в настоящата документация Интернет 

адреси датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти. 

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 пликовете с предлаганите цени ще имат право да 

присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както 

и представители на юридически лица с нестопанска цел и 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. 

РАЗДЕЛ 7. КРИТЕРИЙ, ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И 
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ  

Основен критерий при оценяване на офертите е икономически най-изгодната 
оферта. 

Методиката за определяне на комплексната оценка на офертата съдържа точни 

указания за определяне на оценката по всеки показател и за определяне на 

комплексната оценка на офертата, включително за относителната тежест, която 

възложителят дава на всеки от показателите за определяне на икономически най-

изгодната оферта. 
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Методиката за определяне на комплексната оценка на офертата съдържа точни 

указания за определяне на оценката по всеки показател и за определяне на 

комплексната оценка на офертата, включително за относителната тежест, която 

възложителят дава на всеки от показателите за определяне на икономически най-

изгодната оферта. 

Комисията прилага методиката по отношение на всички, допуснати до оценка 

оферти, без да я променя.  

Съгласно обявения критерий, офертата ще бъде оценена по следната методика: 
 
1. Крайната обща комплексна оценка (КО) на всички допуснати участници се формира 
като сбор от получените оценки на предложението по всеки един от посочените по-
долу 2 показателя, като се изчислява по следния начин:  

 
КО =  Т + Ф  

 
където Т е показателят за техническото изпълнение на представената оферта( оценка 
на техническото предложение), а Ф е показателят за цена.  

Максималната възможна комплексна оценка е 100 точки. 
Офертата, събрала най-много точки, се обявява за печеливша.    
 
 
2. Оценката на техническото предложение се изчислява по следната формула 
  Т = (T n / T max) x 70  
Където : 
 Т n – е техническата оценка на съответния участник 
 Т max – е най-високата техническа оценка на участник 
 
Оценката Т n е равна на Т max за най-добрата техническа оферта и е с 
максимален брой точки – 70. Оценката на всеки конкретен участник се 
изчислява по посочената формула, като комисията извършва оценка и 
присъжда съответния брой точки по двата  подпоказателя П1 и П2.  
 
Оценката на всеки конкретен участник -  Т n =П1 +П2, където: 
 
Подпоказател 1: П1 = Техническа оценка на първоначалната идейна концепция за 
изпълнение на аудио и видео клиповете като цяло, която включва  оценка на 
степента на съответствие на идейната концепция с изискванията на Възложителя и  
Комуникационния план на ОПРБКИ (П1ид), оценка на съдържанието та 
предварителната концепция за изпълнение на заданието (П1с) и оценка на 
креативността (оригиналния творчески и иновативен подход) в представената 
концепция( П1к) . Максимален брой точки на  П1 е  14т.  
 
 Подпоказател П2 =  е техническата оценка на примерния сценарий и 
съдържанието на видео клипа, който представя актуална за кандидатстване 
процедура по ОПРКБИ по избор на кандидата,  представен към техническата оферта. 
П2 включва оценката на  креативността и оригиналността на сценария и 
съдържанието (П2к) и оценката на посланията и насочеността, като степен на 
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съответствие с изискванията на Възложителя и Комуникационния план на ОПРКБИ ( 
П2п). Максималният брой точки е 12 т. 
 
Оценяването на техническото предложение по долупосочените подпоказатели се 
извършва на база сравнителен анализ между техническите предложения на всички 
участници, като се взема в предвид представените от тях първоначални идейни 
концепции и проекти на сценарии на видео клип. Комисията оценява сътоветствието 
между предложението на участника  и техническото задание по всеки един от 
посочените подпоказатели. Оценката е експертна, като членовете на комисията, на 
база на своята компетентност, пълнотата на описанието, предложено от участниците и 
съответствието на предложението с техническата спецификация оценяват 
предложените от участниците методи, подходи и описания.  
 
• Подпоказател П1 : Идейна концепция за 

изпълнение на аудио и видео клиповете 
 
 П1 = П1ид + П1с+ П1к 
 

Максимален брой точки – 
14 

• П1ид. = Степен на съответствие на 
първоначалната идейна концепция с  
изискванията на Възложителя и 
обвързаността й с целите на 
Комуникационния план на ОПРКБИ и на 
настоящата поръчка 

 
 
Наличие на съответствие – наличие на ясна и точна 
концепция, следваща единна линия на представяне на 
отделните рекламни клипове и напълно отговаряща на 
целите на Комуникационния план на ОПРКБИ и на 
настоящата поръчка 
 
 
Липса на съответствие – липса на концепция, 
следваща единна линия на представяне на отделните 
рекламни клипове и/или неотговаряща изцяло или 
частично на целите на Комуникационния план на 
ОПРКБИ и на настоящата поръчка.  

 2  (максимално) 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 
• П1с = Съдържание на предварителната 

идейна концепция 
 
 
Отлично ниво - Кандидатът е изложил конкретно и 
подробно своята предварителна концепция за 
изпълнение на заданието, включително е представил 
информация за това какви ще са основните моменти, 
на които ще се акцентира при подготовката на 
съответния рекламен клип, каква е визията му за 
неговото записване/заснемане, както и друга 

6 (максимално) 

 

 

 

 

5-6 
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допълнителна информация, която допринася за по-
пълното и точно разбиране на начина на изпълнение 
на заданието. В изложението си кандидатът е 
включил примери, с които да илюстрира избрания от 
него подход на работа. 
 
Добро ниво - Кандидатът е изложил конкретно и 
подробно своята предварителна концепция за 
изпълнение на заданието, включително е представил 
информация за това какви ще са основните моменти, 
на които ще се акцентира при подготовката на 
съответния рекламен клип, каква е визията му за 
неговото записване/заснемане, както и друга 
допълнителна информация, която допринася за по-
пълното и точно разбиране на начина на изпълнение 
на заданието, но в изложението си не е включил 
примери, с които да илюстрира избрания от него 
подход на работа. 
 
Незадоволително ниво - Информацията, включена 
в предварителната концепция за изпълнение на 
аудио и видео клиповете е непълна и/или неясна 
като не дава възможност да се придобие точна 
представа относно начина на изпълнение на 
заданието 
 
 

 

 

 

 

 

 

3-4 

 

 

 

 

 

1-2 

 

 

• П1к = Креативност (Иновативен и 
оригинален подход към изпълнение на 
заданието) 

 
Кандидатът предлага иновативен и оригинален 
подход, както по отношение изготвянето на 
концепцията, така и по отношение изработването на 
аудио/видео рекламата  
 
Кандидатът предлага иновативен и оригинален 
подход, но само по  отношение на изготвянето на 
концепцията или само по отношение изработването 
на аудио/видео рекламата  
 
Предложеният подход не демонстрира иновативност и 
оригиналност при структуриране на концепцията и по 
последващото й реализиране чрез изработването на 
аудио/видео рекламата 
 
 

6 (максимално) 

 

 

5-6 

 

 

 

3-4 

 

 

1-2 

Подпоказател 2: П2=  Примерен сценарий и 
съдържание на един видео клип, който 

Максимален брой точки – 
12 
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представя актуална за кандидатстване 
процедура по ОПРКБИ  
• П2к = Креативност и оригиналност на 
сценария и съдържанието 

 
Сценарият и съдържанието на видео клипа се 
отличават с висока степен на креативност и 
оригиналност. Нестандартен подход на структуриране 
на сценария, който привлича и задържа вниманието; 
 
Макар и да е налице известна степен на креативност 
като цяло сюжетът и съдържанието не се отличават с 
висока степен на оригиналност. 
 
Липса на креативност и оригиналност. Стандартен 
сюжет и съдържание. 
 
 

6 (максимално) 

 

5-6 

 

 

3-4 
 
 
 
1-2 

 

П2п= Послания и насоченост, Степен на 
съответствие с изискванията на Възложителя и 
комуникационния план 
 
 Посланията, които се излъчват чрез предложения 
сценарий са в съответствие с основните цели и 
параметри на процедурата и са насочени към 
целевите групи по процедурата 
 
Посланията, които се излъчват чрез предложения 
сценарий, макар и да са в съответствие с основните 
цели и параметри на процедурата, създават 
допълнителни асоциации и е налице изместване на 
фокуса на целевите групи по процедурата 
 
 
Посланията, които се излъчват чрез предложения 
сценарий не са в съответствие с основните цели и 
параметри на процедурата и/или целевите групи, към 
които са насочени не са правилно подбрани 
 
 

6 (максимално) 

 

 

5-6 

 

 

3-4 
 
 
 
 
 
1-2 

 

 

Ф е ценовото предложение на съответния участник, поставено в плик № 3. Офертите 
се оценяват по формулата : 

  Ф = (C min/ C n) x 30 , където: 

С min – e най-ниската предложена от участник цена за изпълнение на поръчката 
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С n – е предложената цена на съответния участник 

Минималната предложена цена е най-ниската предложена цена от участник, допуснат 
до участие и класиране. Максималният брои точки по този показател е 30 точки. 

 

РАЗДЕЛ 8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществената поръчка 

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

поръчки, както следва: 

1. не е подадена нито една оферта или заявление за участие или няма участник, който 

отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а ЗОП; 

2. всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя; 

3. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя 
условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури; 

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

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; 

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. 

 

7. поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 ЗОП не се сключва 
договор за обществена поръчка. 

Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато: 1. е 

подадена само една оферта или заявление за участие; 

8. има само един участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 -53а ЗОП или 
само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя. 

 

РАЗДЕЛ 9. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

 

1. Възложителят сключва договор за обществената поръчка с участника, 

класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител, който при 

подписване на договора: 
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1) изпълни задължението по чл. 47, ал. 9 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП; 

2) представи определената гаранция за изпълнение на договора; 

 

3) извърши съответна регистрация, представи документ или 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.  

 

2. Възложителят може да прекрати процедурата или с решение да определи за 

изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато 

участникът, класиран на първо място: 

1) откаже да сключи договор; 

2) не представи някои от документите, посочени по-горе и изискуеми, съгласно чл.42, 

ал.1 от ЗОП. 

 

Поръчката следва да се изпълнява съгласно условията по договора, 

представляващ неразделна част от настоящата документация. Неговите клаузи не 

подлежат на предоговаряне. 

Офертата, Техническата оферта на участника - Приложение 2, предлаганата 

цена - Приложение 3, както и Списъка на експертите, Приложение 11,  ще бъдат 

неразделна част от договора. 

 

Към настоящата документация е приложен 1 проект на договор, който 

участниците прилагат към офертите си (в Плик № 2) попълнен с данните на 

участника, подписан и подпечатан, в един екземпляр, без нанесена цена и без 
нанесен изчислен размер на гаранцията за изпълнение на договора. Клаузите 
на договора участниците приемат безусловно и нямат право да предлагат корекции на 

съдържанието им. 

 

 

 

ГЛАВА ІV. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

 
Д О Г О В О Р 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
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с предмет: 
„Разработване на информационни инструменти за изпълнение на 
Комуникационния план на Оперативна програма "Развитие на 

конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013“ 
 

 
Днес, ............................2012 г. в гр. София, на основание чл. 41 и чл. 74, ал. 1 

от ЗОП, проведена  процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с 
решение № ................ на министъра на икономиката, енергетиката и туризма и 
влязло в сила Решение на Възложителя за определяне на изпълнител на обществената 
поръчка № ................... се сключи настоящият договор между:  

 
1. МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА, с адрес: гр. 
София, ул. „Славянска” № 8, ЕИК BG 130169256, представлявано от Трайчо Трайков, 
министър на икономиката, енергетиката и туризма и Елена Карапаунова, началник на 
отдел „Финансов”, главен счетоводител, наричано по-долу за краткост 
“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна и 
и  

„.....................................................................................................” ............,  
ЕИК ................................., със седалище и адрес на управление: гр. 
.........................., ул. 
....................................................................................................................... № 
..................., представлявано и управлявано от 
.........................................................- ................................; 
наричано за краткост по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна, се сключи 
настоящият договор. 
 Обществената поръчка се осъществява 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”, 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. 
 

Страните се споразумяха за следното: 
 

                           І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изготви на свой 
риск срещу възнаграждение концепция и да изработи рекламни аудио и 
аудиовизуални клипове и мини-филм за нуждите на  Оперативна програма "Развитие 
на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013”  
 
 (2) Изпълнителят се задължава да изготви ккооннццееппцциияяттаа  ии  ддаа  ииззррааббооттии  рекламните 
аудио и аудиовизуални клипове и мини-филм за нуждите на  Оперативна програма 
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013,  предмет 
на настоящата поръчка, съгласно клаузите на настоящия договор и изискванията на 
Възложителя, регламентирани в  Документацията за участие в обществената поръчка, 
своята оферта, техническото си и ценово предложение, неразделни части от 
настоящия договор. 

 
(3) Предметът на поръчката включва : 



         
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. 

 

48

1. Разработка на идейна  концепция на рекламни аудио и аудиовизуални клипове и 
мини-филм за нуждите на ОПРБКИ.    
2.  Изработването (заснемане/записване) на тези клипове/мини-филм.    
 
(4) При изпълнението на дейностите по предходната алинея,  Изпълнителят е 
задължен да спазва следните изисквания:  
 
1. Общите изисквания за визуализация –мерки за информиране и публичност,  
описани  в част ІІ, глава І, раздел 5 от Документацията, неразделна част от 
настоящия договор.  
 
2. Техническите спецификации, описани в част ІІ, глава І, раздел 4 «Техническо 
задание и  спецификации», съобразени със спецификата  и целта на дейностите от 
проектите 
 
Чл.2. Страните се съгласяват, че всички продукти, получени при изпълнението на 
всяка една от дейностите, приложенията към тях и всички останали материали, 
създадени по и/или във връзка с изпълнението на този договор, принадлежат изцяло 
на Възложителя, в същия обем, в който биха принадлежали на Изпълнителя.  

 
 

ІІ. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ 
 

Чл.3. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му между страните 
и е със срок на действие до три месеца, считано от подписването на договора. 

ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 4. Общата цена за изпълнение на услугите по чл. 1 за целия срок на договора е в 
размер на - ............................ лв. (........................................... лева), без включен 
ДДС, съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.  
(2) В цената са включени всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на 
поръчката. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация. 
Чл.5. (1) Плащането на цената по договора се извършва по банков път, в български 
лева, по сметка на Изпълнителя по следния начин: 

1. 20 % от сумата по чл. 4 авансово, в срок до 10 дни след сключването на 
договора и представяне от страна на Изпълнителя на оригинална данъчна 
фактура.   

  
2. 80% от сумата по чл. 4 в срок от 10 работни дни след представяне в дирекция 
„Финанси и управление на собствеността” на  оригинална данъчна фактура, 
издадена от Изпълнителя и двустранно подписан протокол за окончателно 
приемане на работата.  

(2) Плащането се спира, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде уведомен, че фактурата му не 
може да бъде платена, тъй като сумата не е дължима поради липсващи и/или 
некоректни придружителни документи или наличие на доказателства, че разходът е 
неправомерен. В този случай, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да даде разяснения, да 
направи изменения или представи допълнителна информация в срок от 3 (три) 
работни дни, след като бъде уведомен за това. 
(3) Преведените средства от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, 
но неусвоени от Изпълнителя ………………………………………………….. (име на 
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доставчика/контрагента), както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение 
на настоящия договор, подлежат на възстановяване по банкова сметка в БНБ, ЦУ, 
както следва: IBAN – BG88 BNBG 9661 3200 1985 01 BIC BNBGBGSD. 
(4) Възложителят не носи отговорност, в случай че средствата за изпълнение на 
поръчката не са постъпили от Управляващия орган по Оперативната програма и при 
невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, 
които Възложителят не е могъл да предвиди.  

 
Чл.6. Възложителят  изплаща възнаграждението по предходния член по банкова 
сметка на  Изпълнителя:   

Банка ..............................., клон..........................,   

IBAN ....................................ВIC..................................... 

Чл.7. Изпълнителят се задължава да включи като задължителен реквизит в разходо 
оправдателните документи, които ще бъдат издавани във връзка с обществената 
поръчка номерът и името на проекта, в изпълнение на който е настоящия договор, 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”.  
 

ІV. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА ПО ДОГОВОРА 
 
Чл. 8. (1) В срок от 5 работни дни, считано от сключването на договора, 
Възложителят следва да представи на Изпълнителя кои конкретни процедури за 
подбор на проекти и успешно изпълнени проекти, следва да бъдат представени в 
аудио и видео рекламата (клиповете/мини-филма) на Изпълнителя. 
 
(2)Изпълнителят се задължава в срок до 20 (двадесет) работни дни, считано от 
представянето на необходимата информация по предходната алинея,  да представи  
на Възложителя  за одобрение проекти на концепция на аудио и видео реклама под 
формата на : 
  
1. три варианта (режисьорска книга- story board) за всеки рекламен клип за следните 
видове:   
- телевизионен клип, който да рекламира ОПРКБИ като цяло с продължителност 30 
секунди; 
 
- аудио клип, който да рекламира ОПРКБИ като цяло с продължителност 30 секунди;  
 
 
2. два варианта (режисьорска книга- story board) за следните видове:  
- за всеки от 3-те аудио клипа, всеки от които представя конкретна актуална за 
кандидатстване процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
ОПРКБИ; 
 
- за всеки от 3-те телевизионни клипа, всеки от които представя конкретна актуална 
за кандидатстване процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
ОПРКБИ; 
- за мини-филма, който представя успешно изпълнени проекти по ОПРКБИ; 
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- за телевизионния клип, който представя постигнатите резултати по ОПРКБИ;  
- за аудио клипа, който представя постигнатите резултати по ОПРКБИ;  
 
(3) Представените проекти на концепция на аудио и видео реклама следва да бъдат 
на хартиен носител и да отговарят на изискванията на Възложителя, заложени в 
документацията за участие, неразделна част от договора. Предаването следва да бъде 
с придружително писмо чрез деловодството на Възложителя. 
 
(4) В срок от 10 календарни дни от постъпването на проектите,  Възложителят или 
определеният от него екип прави преглед, като има право да избере един или да реши 
да се направи комбинация от предложените проекти. В случай, че един от 
предложените проекти за даден клип/мини-филм бъде одобрен, Изпълнителят започва 
заснемането/записването на  съответния клип/мини-филм.  
 
(5) В случай, че Възложителят или определеният от него екип има забележки или 
възражения по съдържанието на някой или на всички от представените проекти по ал. 
3 или при решение да се направи комбинация от предложените проекти, дава писмени 
препоръки и указания, с които Изпълнителят следва да се съобрази при 
заснемането/записването на клиповете/мини-филма. 
 
(6) В срок до 3 календарни месеца, считано от датата на подписване на договора и 
след одобрението на изготвената  концепция (story board) на съответните 
клипове/мини-филм, по реда на предходните алинеи, Изпълнителят следва да 
изработи (заснеме/запише съответно видео/аудио файл), при спазване на 
изискванията на Възложителя, посочени в Документацията за участие,  на 
следното:   
 

- Минимум 3 бр. телевизионни клипа, които да представят конкретни актуални за 
кандидатстване процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
ОПРКБИ - продължителност 30 секунди всеки;  
- 1 бр.  телевизионен клип, който да рекламира ОПРКБИ като цяло - 
продължителност 30 секунди; 
- 1 бр. телевизионен клип, който представя постигнатите резултати по ОПРКБИ - 
продължителност 30 секунди; 
- 1 бр. мини-филм, който представя успешно изпълнени проекти по ОПРКБИ - 
продължителност 5 минути; 
- Минимум 3 бр. аудио клипа, които представят конкретни актуални за 
кандидатстване процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
ОПРКБИ - продължителност 30 секунди всеки; 
- 1 брой  аудио клип, който да рекламира ОПРКБИ като цяло - продължителност 30 
секунди;  
- 1 бр. аудио клип, който представя постигнатите резултати по ОПРКБИ - 
продължителност 30 секунди; 

(7) Изпълнението на всеки от клиповете/мини-филм по предходната точка трябва да 
бъде представено на Възложителя на електронен носител, във формат, позволяващ по 
– нататъшното ползване на продукта от електронните медии. Предаването следва да 
бъде с придружително писмо чрез деловодството на Възложителя. 
  
(8) В случай, че Възложителят или определеният от него екип  одобри без възражения 
окончателното изпълнение на предмета на поръчката, се съставя  двустранно 
подписан протокол.  
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(9) В случай, че екипът на Възложителя  установи неспазване на писмено дадените 
указания, както и констатира други пропуски и несъответствия, свързани с 
първоначално зададените изисквания, Възложителят приема частично работата и дава 
указания към  Изпълнителя да отстрани забележките в срок до 5 работни дни. След 
отстраняването на същите, Изпълнителят внася с придружително писмо чрез 
деловодството коригираните рекламни клипове/мини-филм, по които е имало 
забележки. 

(10) В случай, че забележките не са отстранени, Възложителят има право да  намали 
цената по договора с 15 % от стойността на договора. В случай, че всички забележки 
на Възложителя са отстранени, се съставя  окончателен протокол  за удостоверяване 
на приемането. За Изпълнителя протоколът се подписва от представляващия 
Изпълнителя или от определено от него лице. За Възложителя  протоколът се 
подписва от директора на дирекция ЕФК или от определено от него лице. 
  
(11) След окончателното одобрение на концепцията, предмет на договора, директорът 
на дирекция ЕФК представя в дирекция ФУС окончателния приемателно- предавателен 
протокол и издадената  от Изпълнителя фактура за плащане.     
 

V. АВТОРСКИ ПРАВА 
 
Чл. 9. (1) Всички авторски права относно материалите, изготвени по силата на този 
договор, принадлежат на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който има право да се разпорежда 
самостоятелно с тях от момента на подписване на окончателния протокол за приемане 
на работата на Изпълнителя. От този момент, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да 
използва рекламните клипове/мини-филм, изготвени в изпълнение на този договор, за 
други цели, без изричното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 
(2) В случай, че в рамките на изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наруши права на трето 
лице, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за това. При необходимост да се 
придобият авторски права за целите на изпълнението на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
прави това изцяло за своя сметка. 
 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
Чл.10. Възложителят  се задължава: 
1. Да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя за извършване на 
възложената му работа, в това число, да осигури своевременно достъп до 
материали/информация, имащи отношение към ефективното изпълнение на 
поръчката; 
2. Да приеме изработеното в срока и при условията, уговорени в настоящия договор, 
Техническото задание и Техническото и Ценово предложение на Изпълнителя, 
представляващи неразделни част от настоящия договор. 
3. Да плати уговореното възнаграждение в размера и при условията, предвидени в 
раздел ІІІ от договора. 
 
Чл.11. Възложителят има право:  
1. Да проверява изпълнението на договора чрез свои представители, като не 
нарушава оперативната самостоятелност на Изпълнителя и не пречи на работата му. 
2. Да дава писмени указания на Изпълнителя, необходими за качественото и точно 
изпълнение на поръчката. 
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3. Да иска от Изпълнителя отстраняване на допуснатите несъответствия и 
непълноти, в сроковете и по начина, уговорени в настоящия договор. 
4. Да получи изработеното съгласно условията на този договор, Техническото задание 
и Техническото и Ценово предложение на Изпълнителя . 
 
 

Чл.12. Изпълнителят се задължава:  

1. Да изработи качествено и в срок проектите на концепция за рекламни 
клипове/мини-филм, предмет на поръчката, съгласно клаузите на настоящия договор, 
Техническото задание на Възложителя и своето Техническо и Ценово предложение, 
представляващи неразделни части от  настоящия договор и при спазване на 
изискванията за обща визуализация и публичност. 
2. Да спазва указанията на Възложителя  относно извършваната работа, които са 
свързани с предмета на договора. 
3. Да осигури възможност на Възложителя, чрез негови представители да контролира 
изпълнението на проекта. 
4. Да изготви качествено и в срок окончателния вариант на  концепцията след 
указанията на Възложителя.  
5. Да предприеме необходимите мерки за информиране и публичност, в съответствие с 
изискванията на чл. 8 от Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията и приложение I 
към чл. 9 от Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията.  
6. Да поддържа точно и систематизирано деловодство, както и пълна и точна 
счетоводна и друга отчетна документация за извършената услуга, позволяваща да се 
установи дали разходите са действително направени във връзка с изпълнението на 
договора; 
7. Да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на 
установена нередност, изпълнителят е длъжен да възстанови на възложителя всички 
неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви. 
8. Да предоставя възможност на Договарящия орган на ОП „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”, на 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 документите, 
свързани с възлагането и изпълнението на обществената поръчка.  
9. При проверки на място от страна на Възложителя, Управляващия орган, 
Сертифициращия орган, Одитиращия орган и органи и представители на Европейската 
Комисия, Изпълнителят се задължава да осигури присъствието на негов представител, 
както и да осигурява: достъп до помещения, преглед на документи, свързани с 
изпълнението на възложените дейности. 
10. 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, съгласно разпоредбите на 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. 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 
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уведоми незабавно Възложителя относно обстоятелство, което предизвиква или може 
да предизвика нередност или измама. 
11. Изпълнителят гарантира, че в процеса на изпълнение на поръчката няма да  
нарушава авторски или сродни на авторското права на трети лица. 

 
Чл.13. Изпълнителят има право:  
1.Да  получи уговореното възнаграждение, в размера и при условията, предвидени в 
раздел ІІІ от договора. 
2. Да иска от Възложителя да му окаже съдействие за извършване на възложената 
му работа, в това число и достъп до материали/информация, имащи отношение към 
ефективното изпълнение на проекта. 
3.Да иска от Възложителя приемане на извършената от него работа в уговорените 
срокове. 
 
Чл.14. Изпълнителят се задължава да не предоставя документи и информация на 
физически и юридически лица относно изпълнението на услугата, без изричното 
писмено съгласие на Възложителя. 

 
Чл.15. Промяната на служители от екипа на Изпълнителя се допуска само след 
предварително писмено съгласие на Възложителя и при наличие на обективни 
причини за това /прекратяване на трудово правоотношение, придобиване на трайна 
нетрудоспособност, смърт и др./. Предложеният нов експерт трябва да притежава 
еквивалентни образование, квалификация, опит и сертификати на първоначално 
одобреният служител. 

 
VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
Чл. 16. (1) Най-късно към датата на сключване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
следва да е представил  гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% (три 
процента) от стойността на договора, която е …………… 

(2) Гаранцията се представя под формата на парична сума, внесена по сметка на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в БНБ – Централно управление, 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. 

Чл. 17. (1) В случай на некачествено, непълно или лошо изпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията до размера на договорената между 
страните неустойка. 
 
(2) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса 
на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение 
на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред 
съд/арбитраж. 
 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията, без да начислява лихви, при 
прекратяване на договора след  уреждане на всички финансови претенции между  
страните. 
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(4) Обслужването на банковата  гаранция за изпълнение, таксите и други плащания 
по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на банковата 
гаранция за изпълнение на целия  период на действие, са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 
VІII. НЕУСТОЙКИ 

 
Чл. 18. (1) В случай на забава при предаването на проектите на концепция на аудио 
и видео реклама или при предаването на окончателния аудио и видео клипове, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1 % за всеки 
просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) върху стойността по договора. 
В тези случаи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора до 
размера на неустойката. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 5 % (пет процента) при лошо, 
частично или пълно неизпълнение върху стойността на лошо изпълнената и/или 
неизпълнена част. 
(3) В случай на възникнал конфликт на интереси по смисъла на чл. 20, т. 4 от 
договора,  Изпълнителят дължи неустойка в размер на 5 % (пет процента) от 
стойността на договора; 
(4) Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси 
реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи. 

 
 

IX.  ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 
 

Чл. 19 (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени 
вреди и загуби, в случай, че последните са причинени от непреодолима сила /или 
непредвидени обстоятелства. 
(2) В случай, че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, 
е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила или непредвидени 
обстоятелства. 
(3) Страната, засегната от форсмажорните обстоятелства  по ал. 1,  е длъжна 
незабавно да уведоми писмено другата страна след настъпването им и да предприеме 
всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените 
вреди и загуби. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това 
вреди. 
(4) Докато траят форсмажорните обстоятелства, изпълнението на задълженията и 
свързаните с тях насрещни задължения се спира. 
 

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 

Чл. 20. Настоящият  договор се прекратява: 
1. След окончателното му изпълнение или след изтичане на уговорения срок, 

съгласно  чл. 3. 
2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 

         3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора 
- с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна; 
 4. Едностранно от Възложителя без предизвестие, когато възникне конфликт на 
интереси по смисъла 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, 
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съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове и Вътрешните правила на 
МИЕТ за предотвратяване на конфликт на интереси и спазване на принципа на 
безпристрастност и независимост при управление и изпълнение на Оперативна 
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”2007– 
2013.  
5. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 
поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не 
е могъл или не е бил длъжен да предвиди или предотврати - с писмено уведомление, 
веднага след настъпване на обстоятелствата. 
 
Чл.21. В случай, че договорът бъде прекратен предсрочно или развален по 
вина на Изпълнителя, същият се задължава да възстанови авансово 
преведената сума по сметка на Възложителя, съобразно частта от 
изпълнението, предмет на договора, което е прието от Възложителя.  
 

ІХ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 
 
Чл. 22. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална 
всяка информация, получена при или по повод изпълнението на договора. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право, без предварителното писмено съгласие на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма 
договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на 
когото и да е, освен пред своите служители, отговорни за изпълнението на поръчката. 
Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в 
необходимата степен за целите на изпълнението на договора. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на 
предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги 
предоставя на трети лица. 

 
Х. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 
Чл. 23. (1) Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението 
на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са валидни, 
когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс или предадени чрез 
куриер, срещу подпис на приемащата страна. 
(2) Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си 
адрес другата страна, съобщенията ще се считат за връчени и когато са изпратени на 
стария адрес. 
Чл. 24. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между 
страните, а при непостигане на съгласие, ще се отнасят за решаване от компетентния 
съд в Република България. 
Чл. 25. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото законодателство. 
Чл. 26. Цялата отговорност за съдържанието на настоящия договор се носи от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
Чл. 27. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 
произтичащи от този договор на трета страна. 

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра на български 
език и се подписа, както следва: 
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ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:      ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
 
……………………………………                                          ……………………………………… 
ТРАЙЧО ТРАЙКОВ, 
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА, 
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА 
 
…………………………………………… 
ЕЛЕНА КАРАПАУНОВА, 
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ 
НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ФИНАНСОВ” 
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, 
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА 



         
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. 

 

57

 

ЧАСТ ІІІ. ПРИЛОЖЕНИЯ- ОБРАЗЦИ 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
           

 
ДО 
Г-Н ТРАЙЧО ТРАЙКОВ 
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА, 
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА 
 

ОФЕРТА 

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка 

с предмет: 

„Разработване на информационни инструменти за изпълнение на 
Комуникационния план на Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013“   

Настоящото предложение е подадено от: 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
/наименование на участника/ 

и подписано от…………………………………………………………………………………………………………………………. 

/трите имена / 

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: 

Длъжност:………………………………………………………………..,телефон/факс № ………………………......... 

3. Обслужваща банка: 

4. № на сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие: 

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

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТРАЙКОВ, 
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 Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане 
на обществена поръчка с предмет: „Разработване на информационни 
инструменти за изпълнение на Комуникационния план на Оперативна 
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 
2007-2013“,  
 
при условията, обявени в документацията и приети от нас. 
 
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./ 
 
 
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. 
 
Декларираме, че ако бъдем определени за Изпълнител на обявената от Вас 
обществена поръчка при сключване на договора ще предоставим посочените от Вас в 
документацията документи и парична гаранция за изпълнение/безусловна и 
неотменяема банкова гаранция в размер на 3 % от стойността, която да бъде 
освободена, при условие, че сме изпълнили безусловно задълженията си по договора.  
 
Декларираме, че ще извършим услугата съобразно изискванията, посочени в 
техническата спецификация, приложена към документацията за участие. 
 
С подаване на настоящата оферта направеното от нас предложение и поети 
ангажименти са валидни за срок от 90 дни от датата, която е посочена като краен срок 
за получаване на офертите в обявлението за обществена поръчка. Офертата ще 
остане обвързваща за нас и може да бъде приета по всяко време, преди изтичане на 
този срок. 
 
Декларираме, че ако нашата оферта бъде приета, предложените от нас цени ще 
останат постоянни и няма да бъдат променяни по време на изпълнението на 
обществената поръчка.  
 
Към настоящата оферта прилагаме посочените в документацията документи, оформени 
надлежно съгласно изискванията на Възложителя. 
 
Представяме всички документи в подписан и подпечатан вид. 
Дата ..................               

Гр. ....................                 Подпис и печат:……………………………………  
(Трите имена и длъжност на  
представляващия участника) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2. ОБРАЗЕЦ НА ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА 

 
 

ДО 

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, 

ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА 

УЛ. „СЛАВЯНСКА” № 8 

ГР. СОФИЯ 

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА 

НА 
                     

…….……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
/наименование на участника/ 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

   
I. След запознаване с Документацията за участие в обявената от МИЕТ 

обществена поръчка с предмет: „Разработване на информационни инструменти за 
изпълнение на Комуникационния план на Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013“, предлагаме да 
изпълним поръчката при следните условия: 
 
1. Ще разработим идейна  концепция на аудио и видео реклама на ОПРБКИ, 
съобразно изискванията на Възложителя, подробно разписани в 
Документацията за участие и ще заснемем аудио и аудио-визуалните клипове 
и мини-филм в срок не повече от три месеца, считано от датата на подписване 
на договора. 
 
2. Запознати сме, че съдържанието на всеки от рекламните клипове/мини-филм 
следва да бъде подчинено на една цялостна концепция, съответстваща на целите и 
очакваните резултати съгласно Комуникационния план на ОПРКБИ, както и на целите 
на самата Оперативна програма . 
 
3. Приемаме, че  изборът за това кои конкретните процедури за подбор на 
проекти/успешно изпълнени проекти, ще  бъдат представени в клиповете/мини-
филма,  следва да бъде направен от УО на ОПРКБИ, след сключване на договора за 
изпълнение на услугата с избрания изпълнител. 
 
4. Приемаме, че в случай, че бъдем избрани за изпълнител ще представим на 
Възложителя за преглед и одобрение  в срок до 20 (двадесет) работни дни, считано от 
избора на Възложителя за това, кои конкретни процедури за подбор на проекти и 
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успешно изпълнени проекти следва да бъдат представени в клиповете за нуждите на 
ОПРБКИ, следното: 
 
1) три варианта (режисьорска книга- story board) за всеки рекламен клип за следните 
видове:   
- телевизионен клип, който да рекламира ОПРКБИ като цяло с продължителност 30 
секунди; 
- аудио клип, който да рекламира ОПРКБИ като цяло с продължителност 30 секунди;  
2) два варианта (режисьорска книга- story board)  за следните видове:  
- за всеки от 3-те аудио клипа, които представят конкретни актуални за 
кандидатстване процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
ОПРКБИ;  
- за всеки от 3-те телевизионни  клипа, които представят конкретни актуални за 
кандидатстване процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
ОПРКБИ; 
-  за аудио клипа, който представя постигнатите резултати по ОПРКБИ; 
- за телевизионния клип, който представя постигнатите резултати по ОПРКБИ; 
- за мини-филма, който представя успешно изпълнени проекти по ОПРКБИ; 
 
След изготвяне на режисьорската книга (story board)  на съответните клипове/мини-
филм, ще ги представим за одобрение на  Възложителя или на определени от него 
лица. Приемаме, че Възложителят има право да избере един от тях или да реши да се 
направи комбинация от предложените варианти, като в случай на отхвърляне от 
негова страна на  предложените варианти или при отправено искане да се направи 
комбинация от представените варианти, се задължаваме да ги преработим в 
съответствие с дадените инструкции за промяна от възложителя. 
5. Декларираме, че след одобрението ще започнем и съответното изработване ( 
записване/заснемане) на клиповете/мини-филма, в съответствие с изискванията на 
Възложителя, което ще приключи не по късно от три месеца от сключването на 
договора. 
 
6. Приемаме, че в случай, че бъдем избрани за изпълнител ще имаме ангажимента в 
срок до 3 месеца от сключването на договора и въз основа на одобрената от 
Възложителя концепция да изработим (заснемем/запишем) съответно 
видео/аудио файл на:   
 
 

• Един (1) бр. телевизионен клип, който да рекламира ОПРКБИ като цяло - 
продължителност 30 секунди; 

• Един (1) брой  аудио клип, който да рекламира ОПРКБИ като цяло - 
продължителност 30 секунди;  

• Минимум 3 бр. аудио клипа, които представят конкретни актуални за 
кандидатстване процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
в рамките на на ОПРКБИ  - продължителност 30 секунди всеки; 

• Минимум 3 бр. телевизионни клипа, които да представят конкретни актуални за 
кандидатстване процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, 
в рамките на ОПРКБИ - продължителност 30 секунди всеки;  

• 1 бр. мини-филм, който представя успешно изпълнени проекти по ОПРКБИ - 
продължителност 5 минути; 

• Един (1) бр. телевизионен клип, който да представя постигнатите резултати по 
ОПРКБИ - продължителност 30 секунди;  
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• Един (1) бр. аудио клип, който да представя постигнатите резултати по ОПРКБИ 

- продължителност 30 секунди;  
 
7. Приемаме да представим окончателното изпълнение на електронен носител, във 
формат, позволяващ по-нататъшното ползване на продукта от електронните медии.  
 
Съгласно сме, на основание чл.42, ал.1 от Закона за авторското право и сродните му 
права,  Възложителят да ползва авторските права върху клиповете изцяло в същия 
обем, в който биха принадлежали на автора. 
 
ІІ. Излагаме своята обща идейна концепция за всички аудио/видео клипове/мини 
филм, включително информация за това какви трябва да са посланията, които да 
бъдат излъчени чрез разработените информационни инструменти, както и какъв 
подход ще бъде използван при изпълнение на заданието, 
 
 както следва: ......................................................................................................... 

 /Техническата оферта трябва да съдържа информация по всички показатели и подпоказатели, 

заложени в Глава ІІІ., раздел 8. Критерий, показатели, относителната им тежест и 

методика за определяне на комплексната оценка на офертите / 

 

ІІІ. Прилагаме изготвен примерен сценарий на един видео клип, по наш избор, който 
представя актуална за кандидатстване процедура по ОПРКБИ. 
 
ІV. Прилагаме подписан и подпечатан проект на договор, съгласно образеца в 
документацията за участие. 
 
V. Прилагаме детайлен график за изпълнение на поръчката.  
 
Ще се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата и 

техническото предложение в срок от 90 календарни дни, считано от подаване 
на офертата ни. 

 

 Подаването на настоящото техническо предложение удостоверява 
безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от 

Възложителя в провежданата процедура. 

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

 Като неразделна част от настоящата оферта представяме: 

 

Дата: ……………….г.     Подпис и печат: ………………….. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. 
 

ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВА ОФЕРТА  

   ДО 

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА,  
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА 
ул. "Славянска" № 8  
гр. София  

 
ЦЕНОВА ОФЕРТА 

 
от 

............................................................................................................................... 
/наименование на участника/ 

 
     Уважаеми госпожи и господа, 

След запознаване с Документацията за участие в обявената от МИЕТ обществена 
поръчка с предмет: „Разработване на информационни инструменти за изпълнение на 
Комуникационния план на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика" 2007-2013“, предлагаме:  
 
Обща цена за изпълнение на поръчката  …………………………лв. без ДДС ( или 
…………………..лв. с ДДС) 
В общата цена на поръчката влизат  следните дейности:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
/участникът следва да представи цени на всяка една от аудио и видео рекламите/мини-филм, 

предмет на договора, които следва да изработи поотделно/ 
 

В посочената от  нас цена са включени всички наши разходи за изпълнение на 
поръчката,  в това число заснемане, хонорари на актьори, сценаристи и т.н.), както и 
доставка до МИЕТ на електронен носител, във формат, позволяващ по-нататъшното 
ползване на продукта от електронните медии. 

Приемаме, че начинът на плащане по поръчката е съгласно договора за 
възлагане на специална обществената поръчка. 

Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално 
допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложената от нас цена.    
 
 
Дата: ……………….г.     Подпис и печат: ………………….. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 -ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗТР 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР 
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Долуподписаният/-ната …………………………………………………………………………………………………………., 
 
с лична карта № …………………………………, издадена на .......................от ………………………….,  
 
, в качеството ми на ……………………………………………………………………………  

/посочете длъжността/ 
на ………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

/посочете фирмата на участника/ 
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване 
на информационни инструменти за изпълнение на Комуникационния план на 
Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика" 2007-2013“, 
 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 
Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за търговския регистър и 
неговият единен идентификационен код (ЕИК) е:……………………………………………………………… 
 
 
    г.                   Декларатор:   _________________ 

/дата/                                 /имена и подпис/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5– ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 47, ал. 1, т.2 и т.3 и ал.2, т.1, т.3 и т.4 от 
ЗОП  
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

за отсъствие на обстоятелствата по 
чл. 47, ал. 1, т.2 и т.3 и ал.2, т.1, т.3 и т.4 от ЗОП 

 
 
Долуподписаният:……………………………………………………………………………………………………………………,  
 
с лична карта № …………………………………, издадена на .......................от …………………………., 
  
с постоянен адрес:…………………………………………………………………………………………………………………, 
 
 представляващ …………………………………………………………………………………………………………………….., 

/наименование на юридическото лице физическо лице – ЕТ / 
 

в качеството ми на …………………………………………………………………………………………………………………., 
                                                                    /длъжност/ 
 
Седалище …………………………………………………………………………………………………………………………………, 
 
адрес на управление:………………………………………………………………………………………………………………, 
  
тел./факс …………………………………………………., ЕИК …………………………………………………………………..,  
 
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване 
на информационни инструменти за изпълнение на Комуникационния план на 
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. 
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4. Представляваното от мен юридическо лице . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(има/няма) парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 
162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила 
акт на компетентен орган. 

5. Представляваното от мен юридическо лице . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(има/няма) парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 
162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, за които с акт на 
компетентен орган е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или 
парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или 
на данъци съгласно правните норми на държавата, в която съм установен. 

6. Представляваното от мен юридическо лице . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(има/няма) наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно 
пребиваващи чужденци през последните до 5 години. 

 
    г.                   Декларатор:   _________________ 

/дата/                                 /имена и подпис/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6- ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 47, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 от ЗОП 
 

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:……………………………………………………………………………………………………………………,  
 
с лична карта № …………………………………, издадена на .......................от …………………………., 
  
с постоянен адрес:…………………………………………………………………………………………………………………, 
 
представляващ …………………………………………………………………………………………………………………….., 

/наименование на юридическото лице физическо лице – ЕТ / 
 

в качеството ми на …………………………………………………………………………………………………………………., 
                                                                    /длъжност/ 
 
Седалище …………………………………………………………………………………………………………………………………, 
 
адрес на управление:………………………………………………………………………………………………………………, 
  
тел./факс …………………………………………………., ЕИК …………………………………………………………………..,  
 
 
участник в открита процедура по Закона за обществените поръчки, с предмет: 
„Разработване на информационни инструменти за изпълнение на 
Комуникационния план на Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013Г.” 
 

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; 

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

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.  
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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/                                 /имена и подпис/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7- ДЕКЛАРАЦИЯ ПО чл. 47, ал. 5 от ЗОП 
 

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:……………………………………………………………………………………………………………………,  
 
с лична карта № …………………………………, издадена на .......................от …………………………., 
 
с ЕГН …………………………………….., в качеството ми на………………………………………………………………, 
                                                                       /длъжност/ 
на  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………., 

/посочете фирмата на участника/   
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване 
на информационни инструменти за изпълнение на Комуникационния план на 
Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика" 2007-2013Г.” 
 

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. 
 
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/                                 /имена и подпис/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА УЧАСТИЕ КАТО 
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

За съгласие за участие като подизпълнител 

Долуподписаният/ната/……………………………………………………………………………………………………, 

Адрес:…………………………………………...………………………….....……..............................................  
 
лична карта №…........................., изд. от ……………….…………..., на ….............................. 
 
 в качеството ми на .....................................................................  

/посочете длъжността/ 
на .........................................................................................................................,  

/посочете фирмата, която представлявате/     
 

във връзка с обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Разработване на информационни инструменти за изпълнение на 
Комуникационния план на Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013Г.” 
 
 
    Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

Представляваното от мен лице  

...............................................................................................................................
/посочете фирмата, която представлявате/ 

изразява съгласие да участва като подизпълнител на ………………………………………………………..  

.................................................................................................. при изпълнение на
 /посочете участника, на който сте подизпълнител/ 

горепосочената обществена поръчка. 
Дейностите, които ще изпълняваме, като подизпълнител са: 

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

/избройте конкретните видове дейности, както и дела на Вашето участие / 
 
Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да 
участваме в горепосочената процедура със самостоятелна оферта. 
 
Дата:  ………………                                                       Декларатор: ………………………………….. 
           

 



         
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. 

 

70

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 - СПРАВКА- ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.51, АЛ.1 ОТ ЗОП 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по 

чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки 

от 
………………………………………………………………………………………………………………… 

/точно наименование на участника/   
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
/адрес на управление, БУЛСТАТ/ЕИК/ 

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

/трите имена на физическото лице, което представлява участника, ЕГН/ 

Декларирам, че през последните три години съм извършил следните дейности: 

№ 
по 
ред 

Дата на 
сключване и срок 
на действие на 
договора 

Стойност на 
договора 

Кратко описание на 
извършваните дейности 

Контрагент  
(наименование, 
адрес и телефон) 
 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

6 
    

7 
    

8 
    

 

  
    г.                   Декларатор:   _________________ 

/дата/                                 /имена и подпис/ 
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Към настоящата декларация участникът представя: : копия от поне два договора 

със сходен предмет със заличена конфиденциална информация по преценка на 

участника, препоръки за доброто им изпълнение и изработените от участника 

материали на хартиен или електронен носител.  

Участникът следва да е изпълнил поне два договора през този период с 
предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НАЛИЧИЕ НА НЕОБХОДИМОТО 
ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ  

Долуподписаният/ната/……………………………………………………………………………………………………… 

Адрес:…………………………………………...………………………….....…….............................................. 
  
лична карта №…........................., изд. от ……………….…………..., на ….............................. 
 
 в качеството ми на .....................................................................  

/посочете длъжността/  
на .........................................................................................................................,  

/посочете фирмата, която представлявате/ 
във връзка с обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Разработване на информационни инструменти за изпълнение на 
Комуникационния план на Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013Г.” 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ 

1. Всякакво оборудване, което ще бъде необходимо за целите на изпълнение на 
дейностите по настоящата поръчка ще бъде осигурено от представляващия от мен 
участник, в случай, че бъде избран за изпълнител. 

2. Няма да закупуваме оборудване от името на Възложителя като част от настоящия 
договор за услуга и/или да прехвърляме  такова на Възложителя след приключване на 
настоящия договор 

 
  
    г.                   Декларатор:   _________________ 

/дата/                                 /имена и подпис/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №11- СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОТ УЧАСТНИКА ЕКСПЕРТИ 
 

С П И С Ъ К 
 

на предложените от участника експерти  
............................................................................................................................ 
 
От:  …………………………………………………………………………………………………………… 

/точно наименование на участника/ 
………………………………………………………………………………………………………………… 

/адрес на управление, ЕИК 
………………………………………………………………………………………………………………… 

/трите имена на физическото лице, което представлява участника/ 
 
Предлагам в изпълнението на поръчката да участват следните основни и 
допълнителни експерти, както следва: 
 

            
Други пояснения/факти: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………....................... 
 
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 
неверни данни. 
 
    г.                    Участник:     
 /дата на подписване/                                                                    /подпис и печат/ 

 

 

         Образование/област Деклариран 
опит 

Специфич
ни 
области 
на опит и 
знания 

№ Трите 
имена и 
длъжност 

Магистър Бакалавър   
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
… Общо:     
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 - АВТОБИОГРАФИЯ НА КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ 

Професионална автобиография на експерт 

   /Прилага се за всеки експерт от екипа към списъка по-горе/ 
(Всички обяснителни текстове в курсив, включително този, трябва да бъдат 
премахнати след изготвянето на автобиографиите на експертите.) 
 
Предлагана позиция в проекта: <вид експерт съгласно техническото задание> 

1. Фамилия: 

2. Име: 

3. Дата на раждане: 

4. Националност: 

5. Образование:  

Учебно  заведение 
(от дата - до дата) 

Получени степен (и) или диплома(и): 

  
  

6. Езикови умения: Посочете степента на владеене по скала от 1 до 5 (1 - отлично; 

5 - слабо)  

Език Четене Говоримо Писмено 

    
    
    
    

7. Понастоящем заемана длъжност: 

8. Трудов стаж във фирмата: 

9. Основни квалификации: (свързани с проекта) 
 
10. Професионален опит  

 
 
От дата -
до дата 
/ден, 
месец, 
година/ 
 

Място на 
извършване 
на услугите 
(държава) и 
наименование 
на 
възложителя  

 
Фирма 
(Работодател) 
 

 
Заемана 
длъжност 

 
Описание на извършваната 
работа по проекти, които 
отговарят на изискванията към 
общия и специфичен 
професионален на съответния 
консултант 
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    <Тази   колона   трябва   да   
съдържа следната информация: 

1. Наименование на проекта, по 
който е извършвана работата, 
кратко описание на проекта, 
описание на извършваната 
работа и др., изисквания по 
настоящата процедура> 

    

    

 
Покриването на изискванията за квалификация, технически експертни знания и 
умения и  професионален опит  могат да бъдат удостоверени със заверени копия от 
следните документи: трудова книжка, служебна книжка, служебна бележка от 
работодател, референции, препоръки, копия от граждански договори, дипломи, 
удостоверения за професионална квалификация или преквалификация, удостоверения 
за завършени курсове или други относими документи. 
 
........................... г.      Експерт………………........... 
/дата на подписване/          /имена и подпис/  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВЯРНОСТ И АНГАЖИРАНОСТ НА ЕКСПЕРТ 
И НАЛИЧИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

За вярност на посочени данни и за разположение на експерта и за наличие на 

обстоятелства 

/Прилага се за всеки експерт от екипа към списъка по-горе/ 

 

Долуподписаният/ната ………………………………………..……..………………………………………………., 

адрес: …………………………………………….……………………...……...............................................,  
 
лична карта №…............................…, изд. от ……………………....................................., 
 

    на ….......................…................,   с ЕГН..……………................................................., 
 
    в качеството ми на ...............................................................................................  

/посочете позицията в екипа/ 
    на .........................................................................................................,   

/посочете фирмата/ 
във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
„Разработване на информационни инструменти за изпълнение на 
Комуникационния план на Оперативна програма "Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013Г.” 

 
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 

 
1. Описаният от мен професионален опит, трудов стаж, квалификации и умения в 
приложената автобиография отговаря на действителните. 
 
2. Ще  бъда на разположение за целия период на изпълнение на поръчката от 
подписването на договора до приключването на изпълнение на поръчката. 

 
3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог 
данните, свързани с поръчката, станали  известни във връзка с моето участие в 
открития конкурс. 
 
4. Не съм участвал в качеството си на член, заместник или наблюдател в рамките на 
Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Конкурентоспособност” и Комитета 
за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка; 
 
5. Не съм член на управителни и контролни органи на организации, изпълняващи 
договори по ОП „Конкурентоспособност” или не се явявам свързано лице по смисъла 
на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с членове на 
управителни и контролни органи на организации, които изпълняват договори по ОП 
„Конкурентоспособност”; 
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6. Не съм член на управителни и контролни органи на организации, изпълняващи 
договори със Сертифициращия или Одитиращия органи по оперативните програми, 
съфинансирани от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС за извършване на 
дейности, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, или не участвам в 
изпълнението на такива договори. 
 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 
неверни данни по т.І. от настоящата декларация.  
 
    г.                   Декларатор:   _________________ 

/дата/                                 /имена и подпис/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 14. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АВТОНОМНОСТ НА ОФЕРТАТА 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

ЗА АВТОНОМНОСТ НА ОФЕРТАТА 

Долуподписаният/ата...................................................................................... 
 

  лична карта № ....................................., издадена на 
 
 ................................... г. от ....................................................., в качеството ми на  
 
...............................................................................................................................  
/посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - 

напр. изпълнителен директор, управител и др./ 
 

на  .................................................................................., ЕИК………………………………….. 
                 /наименование на участника/ 
 

 със седалище и адрес на управление........................................................................ 
 
................................................................ – участник в открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на информационни 
инструменти за изпълнение на Комуникационния план на Оперативна 
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 
2007-2013Г.” 
 
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. 
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 По повод на участието на представлявания от мен участник в настоящата 
процедура1 

□ не съм участвал в тръжни манипулации или картел по см. на § 1, т. 5 от ДР на 
Закона за защита на конкуренцията 

□ съм провеждал следните комуникации с конкуренти във връзка с участието в 
процедурата:...........................................................................................  

 

........................... г.    Декларатор:…………………………………........... 
/дата на подписване/                   /имена и подпис/  

                                                 
1 Вярното се отбелязва със знак „Х” 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 

 

Долуподписаният/ата...................................................................................... 
 

  лична карта № ....................................., издадена на  
 
................................... г. от ......................................................., в качеството ми 
на  
 
...............................................................................................................................  
/посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - 

напр. изпълнителен директор, управител и др./ 
 

на  .................................................................................., ЕИК ………………………………….. 
 
 със седалище и адрес на управление………………………….................................................. 
 
................................................................ – участник в открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на информационни 
инструменти за изпълнение на Комуникационния план на Оперативна 
програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 
2007-2013Г.” 
 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ 
 
1.Представляваният от мен участник в процедурата за възлагане на обществена 
поръчка не се представлява от лице, което през последната една година, считано от 
датата на подаване на оферта от участника, е било назначено на трудово или 
служебно правоотношение в Управляващия орган на Оперативна програма 
„Конкурентоспособност”; 

2.Представляваният от мен участник в процедурата за възлагане на обществена 
поръчка няма сключен трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или 
контролни функции с лице, което през последната една година, считано от датата на 
подаване на оферта от участника, е било назначено на трудово или служебно 
правоотношение в Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика“2007-2013 ; 

3.В случай, че представляваният от мен участник бъде обявен за изпълнител на 
обществената поръчка се задължавам да предприема всички необходими мерки за 
избягване на конфликт на интереси*, както и да уведомявам незабавно 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика 
подобен конфликт; 

4. В случай, че представляваният от мен участник бъде обявен за изпълнител 
на обществената поръчка се задължавам да предприема всички необходими мерки за 
недопускане на нередности и измами, които имат или биха имали като последица 
нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз и/или националния 
бюджет, както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което 
предизвиква или може да предизвика нередност или измама. 

 

........................... г.    Декларатор:…………………………………........... 
/дата на подписване/                   /имена и подпис/  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №16- БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 
В ПРОЦЕДУРА 
 
ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ 
 
ДО 
Г-Н ТРАЙЧО ТРАЙКОВ 
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА, 
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА  
 
 Известени сме, че нашият клиент: ………………....................................…… 
…………………………………………………………………./наименование и адрес на участника/, наричан 
за краткост по-долу Участник, ще участва в обявената от Вас с Решение № 
……………………………/……………… г. /посочва се номер и дата на решението за откриване на 
процедурата/ открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, 
с предмет: „Разработване на информационни инструменти за изпълнение на 
Комуникационния план на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика" 2007-2013“.  
 
Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и 
разпоредбите на ЗОП, при кандидатстването на участника в откритата процедура за 
възлагане на обществената поръчка, Участникът в процедурата следва на Вас, в 
качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова 
гаранция за участие, открита във Ваша полза, за сумата в размер до 1 % от общата 
стойност на поръчката, а именно ......................... лв. (........................ лева), за да 
гарантира предстоящото участие на участника, в съответствие с поставените от Вас 
условия. 
Като се има предвид гореспоменатото, ние ……………………………………. /Банка/, с 
настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всички 
суми, предявени от Вас, но общият размер на които не надвишава ................ лв. 
(............................. лева), в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо 
Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че Участникът е извършил 
едно от следните действия: 
а) оттегли офертата си след изтичане на срока за представяне на офертите; 
б) оспори решението на Възложителя - до решаване на спора; 
в) 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. 
Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция е приемливо и ако бъде 
изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф, препоръчана 
поща или куриерска служба от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето 
оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на 
същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено 
след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по 
телеграф на посочения по-горе адрес. 
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, не по-малко от 90 дни от изтичане на срока 
за подаване на оферти/, 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. 



         
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. 

 

83

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. 

С уважение,  

БАНКА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 17- БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР 
 
ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ 
 
ДО 
Г-Н ТРАЙЧО ТРАЙКОВ 
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА, 
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА 
 
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 определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ в процедурата за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на информационни 
инструменти за изпълнение на Комуникационния план на Оперативна програма 
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013“,  
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 1 % от очакваната 
прогнозна стойност, а именно .............. лв. ( ......................................лева ), за да 
гарантира предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с 
договорените условия. 
Като се има предвид гореспоменатото, ние …………………………………. /Банка/, с настоящето 
поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всички суми, 
предявени от Вас, но общият размер на които не надвишава ……………….. лв. 
(........................................ лева ), /посочва са размера на гаранцията/, в срок до 3 
(три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо 
Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си 
задължения. 
Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция е приемливо и ако бъде 
изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф, препоръчана 
поща или куриерска служба от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето 
оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на 
същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено 
след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по 
телеграф на посочения по-горе адрес. 
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, която е със срок 45 дни след приключване 
изпълнението по договора за обществената поръчка/, 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. 

Deleted: ¶
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С уважение,  БАНКА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


