
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Мездра с енергийно ефективна образователна 

инфраструктура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално 

развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Мездра и при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 

съюз и Управляващия орган. 

1 

 
 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

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

 

 

 

 

   ОДОБРИЛ: 

ИВАН АСПАРУХОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА 

 

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  
 

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Дейности за 

информираност и публичност” по Проект „Община Мездра с енергийно-ефективна 

образователна инфраструктура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в изпълнение на Договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално 

развитие” (2007-2013), с регистрационен номер BG161PO001/1.1-09/2010/039. 

 

Вид на процедурата: открита процедура 

Ред на възлагане: по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП 

Правно основание: чл. 16, ал. 8 от ЗОП 

 

Възложител: 

Община Мездра 

ул. „ Христо Ботев ” №27 

Мездра 3100 

тел.: +35991092621; факс: +35991092523, 

е-mail: mezdra@mail.bg 

 

За контакти: 

инж. Николинка Кътовска 

тел.: .: +35991092677; факс: +35991092523 

e-mai: mezdra@mail.bg 

 

Място на изпълнение на поръчката:  

Община Мездра, област Враца, Северозападен район за планиране. 
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ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Дейности за информираност и 

публичност” по Проект „Община Мездра с енергийно-ефективна образователна 

инфраструктура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие в изпълнение на Договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-

2013), с регистрационен номер BG161PO001/1.1-09/2010/039. 

 

I. Цели 

Целта на обществената поръчка е да се избере изпълнител на дейностите за информираност 

и публичност. С изпълнение на заложените в проекта дейности за информираност и 

публичност ще се осигури прозрачност и информиране на широката общественост, 

целевите групи и крайните бенефициенти за целите, изпълнението и резултатите от проекта 

и финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

 

II. Описание на поръчката 

1. Подготовка на пресконференции – 2 броя, при откриване на проекта и 

заключителна, след приключване на дейностите по проекта. 

Подготвят се материалите за пресконференциите, които ще бъдат предоставени на 

присъстващите представители на средствата за масово осведомяване и заинтересовани 

страни. Материалите се изработват по предварително одобрен проект от възложителя. 

Осигуряване на минерална вода – 250ml. 

2. Предпечат и печат на флайери – двустранна хромова хартия, гланц, формат –А5, 

150 грама - пълноцветен печат, двустранни, съдържащи всички задължителни елементи за 

визуализация, по предварително одобрен от възложителя проект, 300 бр.  

3. Предпечат и печат на брошура – формат А4, хартия 130 гр/м2 гланц, 250 бр.  

Печат – двустранно пълноцветен. Брошурите съдържат всички задължителни 

елементи за визуализация, по предварително одобрен от възложителя проект.  

4. Предпечат и печат на билборд (Временни обяснителни табели) 4 броя – формат 

200/100см. Печат – пълноцветен винил, след одобрен проект от възложителя.  

5. Предпечат и печат на Постоянни обяснителни табели 4 броя – формат 200/100см. 

Печат – пълноцветен винил след одобрен от възложителя проект.  

6. Изпълнителят обезпечава със снимков материал всички публични събития по 

проекта - минимум 50 броя, с размер 9/14см. 

7. Предпечат и печат на транспаранти – 4 бр. Изработват се от винил или текстил. 

Отпечатването се извършва след одобрен от възложителя проект. Изпълнителят извършва 

окачването на места определени от възложителя. Размер – 2,50/0,70м.  
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III. Изисквания при изпълнение на обекта на поръчката 

1. Спазване на изискванията за размер, шрифт и цвят на съответните лога, и 

задължителни текстове, както и разпределението на текстовете върху печатното поле 

съгласно насоките за информация и публичност на УО на ОПРР.  

2. Преди отпечатване на съответния материал, същият се разпечатва цветно на 

хартиен носител и се представя за одобрение от ръководителя на проекта, което се 

удостоверява с текс «одобрявам» , дата, подпис и официалния печат на възложителя. 

3. Изпълнителят спазва изискванията на Управляващия орган на Оперативна 

програма „Регионално развитие” (ОПРР), при изпълнение на проекти финансирани по 

ОПРР за прилагане на мерки за информация и публичност и съответствието им с чл. 8 от 

Регламент на Комисията 1828/2006 и приложение 1 към него. Информация за изискванията 

на УО на ОПРР, е публикувана на интернет адреса на Оперативната програма – 

www.bgregio.eu > Изпълнение на договори >Насоки за информация и публичност.  

4. Извършените разходи по материали изготвени от изпълнителя и излезли в 

публичното пространство без одобрението на ръководителя на проекта остават за сметка на 

изпълнителя. 

5. Разходите за корекции и последващо отпечатване в заявените количества са за 

сметка на изпълнителя, в случаите на промяна на текстове и визуализация на печатните 

материали извършени по вина на изпълнителя след одобрението от ръководителя на 

проекта.  
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ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

 

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Дейности за информираност и 

публичност” по Проект „Община Мездра с енергийно-ефективна образователна 

инфраструктура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие в изпълнение на Договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-

2013), с регистрационен номер BG161PO001/1.1-09/2010/039. 

 

I. Възложител  

Община Мездра 

 

II. Цел на поръчката  

Целта на обществената поръчка е да се избере изпълнител на дейностите за информираност 

и публичност. С изпълнение на заложените в проекта дейности за информираност и 

публичност ще се осигури прозрачност и информиране на широката общественост, 

целевите групи и крайните бенефициенти за целите, изпълнението и резултатите от проекта 

и финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

 

III. Съществуващо положение  
Община Мездра е подписала договор за безвъзмездна финансова помощ 

№BG161PO001/1.1-09/2010/039 с Управляващия орган на Оперативна програма 

„Регионално развитие” (ОПРР) – Главна дирекция „Програмиране на регионалното 

развитие” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Договорът е 

подписан за изпълнение на проект „Община Мездра с енергийно-ефективна образователна 

инфраструктура”. 

Проектът се финансира по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в 

общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”.  

В Проекта са включени четири образователни институции на територията на община 

Мездра, в които ще бъдат изпълнени строително-монтажните работи за внедряване на 

мерки за енергийна ефективност по одобрени инвестиционни проекти. 

Изпълнението на дейностите за информираност и публичност по настоящата спецификация 

следва да бъде изцяло съобразено с изискванията на Оперативна програма „Регионално 
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развитие” 2007-2013 г., както и с всички съотносими указания, постановления, наредби и 

други подзаконови нормативни актове.  

 

IV. Описание на дейностите 

1. Подготовка на две пресконференции. Първата (встъпителна) пресконферренция се 

организира и провежда при стратиране на проекта с цел запознаване на обществеността с 

целите и обхвата на проекта. Втората (заключителна) пресконференция се организира и 

провежда след приключване на дейностите по проекта с цел запознаване на 

обществеността с резултатите от изпълнението на проекта и разходваните средства за 

изпълнението му. 

Изпълнителят подготвя и размножава материалите за пресконференциите, които ще 

бъдат предоставени на присъстващите представители на средствата за масово осведомяване 

и заинтересовани страни. Материалите се изработват по предварително одобрен проект от 

възложителя. Изпълнителят осигурява минерална вода за присъствашите, бутилирана - 

250ml. 

 

2. Предпечат и печат на флайери 

Изпълнителят извършва графичния дизайн съдържащ всички задължителни елементи 

за визуализация, предпечата и печата на флайери при следните технически изисквания: 

хартия – двустранна хромова, 150 гр/м2; 

формат – А5; 

печат – пълноцветен, двустранен; 

количество – 300 броя. 

Преди отпечатването, проектът на графичното оформление и включените текстове 

задължително се одобряват от Възложителя. 

 

3. Предпечат и печат на брошура 

Изпълнителят извършва графичния дизайн съдържащ всички задължителни елементи 

за визуализация, предпечата и печата на брошурите при следните технически изисквания: 

хартия – гланц, 130 гр/м2; 

формат – А4; 

печат – пълноцветен, двустранен 

количество – 250 броя 

Преди отпечатването, проектът на графичното оформление и включените текстове 

задължително се одобряват от Възложителя. 

 

4. Предпечат и печат на билборд (Временни обяснителни табели) 

Изпълнителят извършва графичния дизайн съдържащ всички задължителни елементи 

за визуализация, предпечата и печата на билбордовете при следните технически 

изисквания: 

материал – винил; 

формат – 200/100см 

печат - пълноцветен 

количество – 4 броя 

Преди отпечатването, проектът на графичното оформление и включените текстове 

задължително се одобряват от Възложителя. 

 

5. Предпечат и печат на Постоянни обяснителни табели 
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Изпълнителят извършва графичния дизайн съдържащ всички задължителни елементи 

за визуализация, предпечата и печата на постоянните обяснителни табели при следните 

технически изисквания: 

материал – винил; 

формат – 200/100см 

печат - пълноцветен 

количество – 4 броя 

Преди отпечатването, проектът на графичното оформление и включените текстове 

задължително се одобряват от Възложителя. 

 

6. Изпълнителят обезпечава със снимков материал всички публични събития по 

проекта - минимум 50 броя, с размер 9/14см. 

 

7. Предпечат и печат на транспаранти 

Изпълнителят извършва графичния дизайн съдържащ всички задължителни елементи 

за визуализация, предпечата и печата на транспарантите при следните технически 

изисквания: 

материал – винил или текстил; 

формат – 250/70см 

печат - пълноцветен 

количество – 4 броя 

Преди отпечатването, проектът на графичното оформление и включените текстове 

задължително се одобряват от Възложителя. 

Изпълнителят извършва окачването нa местата определени от Възложителя. 

 

V. Технически правила за изпълнение на поръчката – описание 

Изпълнителят задължително включва текст със съдържание даваща информация за Проекта 

на широката общественост и участниците , като оповестят и финансовото участие на ЕС в 

проекта. За тази цел те трябва да използват: 

 • Флага на ЕС в съответствие с графичните стандарти, съгласно Приложение 1 към 

Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията; 

 • Названието „Европейски съюз”; 

 • Логото на ЕФРР – “Европейски фонд за регионално развитие” и слога на 

„Инвестираме във Вашето бъдеще”. Името и логото на Оперативна програма 

“Регионално развитие”. 

При изпълнението на всички действия за осигуряване на информация и публичност на 

проекта изпълнителят трябва да спазва следните технически правила: 

 

1. Флагът на ЕС 

Образът на ЕС се представя графично чрез флага на ЕС, придружен от думите “Европейски 

съюз”, изписани изцяло. 

Основни правила за създаването на флага и определяне на стандартизирани цветове: 

Описание на символиката:  

На небесносин фон са разположени дванадесет златни звезди с пет върха, които образуват 

кръг, изобразяващ съюза на народите на Европа. Броят на звездите е постоянен, като 

дванадесет е символ на съвършенството и единството. 

Описание на хералдиката:  

На небесносин фон е изобразен кръг от дванадесет златни звезди, чиито върхове не се 

допират. 
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Описание на геометрията: 

Флагът има формата на син правоъгълник с крило един път и половина от височината му. 

Дванадесетте златни звезди са правилно разпределени по невидима окръжност, чийто 

център е в точката на пресичане на диагоналите на правоъгълника. 

Радиусът на кръга е равен на една трета от височината на правоъгълника. Всяка от 

петолъчните звезди е построена в невидим кръг, чийто радиус е равен на една осемнадесета 

от височината на правоъгълника. Всички звезди са разположени вертикално, т.е. един от 

лъчите сочи нагоре и два от лъчите опират в невидима линия, под прав ъгъл на 

вертикалната линия. Звездите се разполагат като цифри по часовников циферблат. Техният 

брой е непроменлив. 

 
 

Регламентирани цветове 

Цветовете на емблемата са следните: 

– PANTONE REFLEX BLUE за повърхността на флага 

– PANTONE YELLOW за звездите. 

Възпроизвеждане по четирицветната технология 

Когато се използва печатна четирицветна технология, двата стандартизирани цвята трябва 

да се възпроизведат с използването на четирите цвята от четирицветната технология: 

– PANTONE YELLOW се получава, като се използва 100% “Process Yellow” 

– PANTONE REFLEX BLUE се получава при смесването на 100 % “Process Cyan” и 80 % 

“Process Magenta” 

Интернет 

В Интернет палитрата PANTONE REFLEX BLUE съответства на цвета RGB:0/0/153 

(шестдесетично: 000099) и PANTONE YELLOW на цвят RGB:255/204/0 (шестдесетично: 

FFCC00). 

Възпроизвеждане по монохромна технология 

С черно: да се очертае повърхността на правоъгълника с черна линия и да севключат 

звездите, също в черно на бял фон. 

Със синьо (Reflex Blue): този цвят се използва 100 % за фон, а звездите се изобразяват като 

бял негатив. 

Възпроизвеждане на цветен фон 
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Когато е невъзможно да се избегне цветният фон, правоъгълникът се очертава с бяла линия 

с дебелина равна на една двадесет и пета част от височината на правоъгълника. 

 

Тези флагове могат да бъдат изтеглени във формат .eps и .jpg на Интернет адрес: 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm. 

Флагът на ЕС се поставян на всички информационни материали. За хартиени публикации 

той е задължителен, когато националният флаг също присъства. Флагът трябва да бъде 

разположен на същото ниво, както и националният флаг. Най-добре е по възможност той да 

бъде отпечатван на бял фон. 

 

2. Лого и слоган на ЕФРР 

Образът на ЕФРР се представя чрез следното лого: 

 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

Инвестираме във Вашето бъдеще 

 

Използва се следното лого на английски език: 

EUROPEAN REGIONAL 

DEVELOPMENT FUND 

Investing in Your Future 

Името на Европейския фонд за регионално развитие се изписва изцяло. 

 

Възпроизвеждане на черно-бял фон: 

 

 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

Инвестираме във Вашето бъдеще 

 

Използва се следното лого на английски език: 

EUROPEAN REGIONAL 

DEVELOPMENT FUND 

Investing in Your Future 

3. Лого и слоган на ОПРР 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Мездра с енергийно ефективна образователна 

инфраструктура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално 

развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Мездра и при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 

съюз и Управляващия орган. 

10 

Оперативна програма “Регионално развитие” се представя чрез следното лого на български 

език : 

 
 

Използва се следното лого на английски език: 

 
 

 

Възпроизвеждане на черно-бял фон: 

 
 

Използва се следното лого на английски език: 
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Логото на ЕФРР и ОПРР се придружават от следната информация: 

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

“Регионално развитие”2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. “ 

 

Логото на ЕФРР и ОПРР могат да бъдат изтеглени 

от интернет сайта на ОПРР www.bgregio.eu 

4. Билбордове 

Билбордовете се поставят на работните площадки на съответните проекти, които 

финансират изцяло или частично инфраструктурни инвестиции или строителни дейности. 

На билбордовете задължително трябва да бъдат отбелязан приносът на Европейския съюз и 

на държавата, като се изобразяват: 

- Името на проекта; 

- Флагът на ЕС и названието “Европейски съюз”; 

- Логото на ЕФРР; 

- Логото на ОПРР; 

- Размера на европейското и националното съфинансиране. 

Табелата трябва да указва вида и името на дейността (тази информация не трябва да заема 

повече от 25% от общата площ). 

Билбордовете се отстраняват не по-късно от шест месеца след приключване на работата по 

проекта и се заменят от постоянни обяснителни табели. 
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5. Постоянни обяснителни табели 

За представяне на проекти се поставят постоянни разяснителни табели. Табелите се слагат 

най-късно до шест месеца от приключването на проекта на видно място, достъпно за 

широката общественост (съобразно размера на сградата или мястото). Те трябва да 

съдържат същата информация, както и билбордовете. Тази информация трябва да заема 

поне 25% от площта на таблото. 

 

 
 

6. Информационни и комуникационни материали 

Всички печатни информационни материали (например брошури, листовки, информационни 

бюлетини, дипломи и сертификати от проведени обучения и др.) за безвъзмездната 

финансова помощ от ЕС следва да съдържат на корицата: 
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- Логото на ЕФРР; 

- Логото на ОПРР; 

- Името на проекта, който се изпълнява; 

- Името на оперативната програма, изписано изцяло – Оперативна програма 

“Регионално развитие” 2007-2013; 

- Изречението “Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и 

от държавния бюджет на Република България”; 

- Флагът на ЕС (препоръчително) Поставя се задължително, когато българският 

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

флаг); 

- Интернет сайта на ОПРР – www.bgregio.eu 

За информацията, разпространявана по електронен път (например интернет сайтове, 

електронни съобщения и т. н.) или чрез аудио-визуални материали, описаните принципи се 

прилагат по същия начин. 

 

7. Събития 

Организаторите на информационни и обучителни събития (например семинари, 

конференции, работни срещи, информационни дни и др.), свързани с изпълнението на 

проекти по ОПРР, следва изрично да оповестяват, че съответният проект се съфинансира от 

ЕФРР чрез ОПРР, като използват флага на ЕС, логото на ЕФРР и на ОПРР. Те могат да 

направят това чрез поставяне на банери в залите, където се провежда мероприятието. 

 

8. Банери (транспаранти) – поставят се в залите, където се провеждат семинари, 

конференции, работни срещи и др. Трябва да включват: 

-  

-Стойността на проекта (включително европейското и националното съфинансиране); 

- Флагът на ЕС; 

- Имената на ЕФРР и ОПРР, изписани изцяло; 

- Логото на ЕФРР и ОПРР. 

 

9. Статии, интервюта – трябва да посочват името на Оперативната програма и на ЕФРР, 

както и името на проекта. 

 

 

VI. Очаквани резултати 

Очакваният резултат е да се повиши информираността на целевите групи, крайните 

бенефициенти и широката общественост за интелигентно използване на енергията и 

финансовият принос на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие 

за реализацията на проекта, чрез: 

1. проведени две пресконференции 

2. Изработени и монтирани четири билборда 

3. Отпечатани и разпространени 300 бр. флайери 

4. Отпечатани и разпространени 250 бр. брошури 

5. Изработен снимков материал за всички публични събития  

6. Изработени четири броя транспаранти за онагледяване на пресконференциите и 

след това монтирани на възлови места за информиране на обществеността за проекта. 

7. Изработени и монтирани 4 броя постоянни обяснителни табели. 

 

VII. Срокове за изпълнение 
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1. Подготовка на встъпителна пресконференция 1 бр. – 7 (седем) дни, считано от 

получаване на известие от Възложителя за изпълнение на дейността. 

2. Предпечат и печат на флайери 300 бр.– 10 (десет) дни, считано от получаване на 

одобрение на проекта от възложителя. 

3. Предпечат и печат на брошура 250 бр – 12 (дванадесет) дни, считано от получаване 

на одобрение на проекта от възложителя. 

4. Предпечат и печат на билборд (Временни обяснителни табели) 4 броя – 10 (десет) 

дни, считано от получаване на одобрение на проекта от възложителя. 

5. Предпечат и печат на Постоянни обяснителни табели 4 броя – 10 ((десет) дни, 

считано от получаване на одобрение на проекта от възложителя. 

6. Изготвяне на снимков материал за всички публични събития по проекта 50 бр. –. 4 

(четири) дни след събитието.  

7. Предпечат и печат на транспаранти 4 броя – 7 (седем) дни, считано от получаване 

на одобрение на проекта от възложителя. Окачването ще извършим на места определени от 

Възложителя.  

8. Организиране и провеждане на заключителна пресконференция 1 бр.– 5 (пет) дни, 

считано от получаване на известие от Възложителя за изпълнение на дейността. 
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Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 

www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

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

 

 

 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА 

 

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Дейности за 

информираност и публичност” по Проект „Община Мездра с енергийно-ефективна 

образователна инфраструктура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в изпълнение на Договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално 

развитие” (2007-2013), с регистрационен номер BG161PO001/1.1-09/2010/039. 

 

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 

1. Прогнозна стойност за изпълнение на поръчката: 3 640,00 лв. без ДДС.  

Не се допуска предлагане на цена по-висока от прогнозната. 

 

2. Срок за получаване на документация за участие: 03.10.2012 г. до 16:00 часа. 

 

3. Срок за получаване на оферти: 10.10.2012г. до 16:00 часа. 

 

4. Отваряне на офертите: 11.10.2012 г. от 10:00 часа, Заседателна зала в административната 

сграда на Община Мездра, гр. Мездра, ул. „Христо Ботев №27. 

 

5. Критерий за оценка на офертите – най-ниска цена. 

 

6. В процедурата не се предвиждат обособени позиции 

 

7. Срок за изпълнение на поръчката, както следва: 

7.1. Подготовка на встъпителна пресконференция 1 бр. – 7 (седем) дни, считано от 

получаване на известие от Възложителя за изпълнение на дейността. 

7.2. Предпечат и печат на флайери 300 бр.– 10 (десет) дни, считано от получаване на 

одобрение на проекта от възложителя. 

7.3. Предпечат и печат на брошура 250 бр. – 12 (дванадесет) дни, считано от 

получаване на одобрение на проекта от възложителя. 

7.4. Предпечат и печат на билборд (Временни обяснителни табели) 4 броя – 10 (десет) 

дни, считано от получаване на одобрение на проекта от възложителя. 

7.5. Предпечат и печат на Постоянни обяснителни табели 4 броя – 10 (десет) дни, 

считано от получаване на одобрение на проекта от възложителя. 

http://www.bgregio.eu/
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7.6. Изготвяне на снимков материал за всички публични събития по проекта 50 бр. 

4(четири) дни след събитието, с размер 9/14см. 

7.7. Предпечат и печат на транспаранти 4 броя – 7 (седем) дни, считано от получаване 

на одобрение на проекта от възложителя. Окачването ще извършим на места определени от 

Възложителя.  

7.8. Организиране и провеждане на заключителна пресконференция 1 бр.– 5 (пет) дни, 

считано от получаване на известие от Възложителя за изпълнение на дейността. 

 

8. Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. 

Спрямо възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за 

разходи, направени по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата 

или провеждането на откритата процедура, освен в случаите, посочени в чл. 39, ал. 5 от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП). 

Разходите за дейността на комисията за избор на изпълнител на обществената поръчка са за 

сметка на възложителя. 

 

9. Срокът на валидност на офертите е не по-малко от 90 (деветдесет) календарни дни, 

считано от крайния срок за получаване на офертите.  

 

10. Редът и условията за плащане на възнаграждението на изпълнителя на обществената 

поръчка са определени в договора за възлагане на обществената поръчка, а именно:  

10.1. Авансово плащане, в размер на 30% (тридесет на сто) от стойността на договора 

по чл. 4, платимо в срок до 10 (десет) работни дни след сключване на Договора и представен 

оригинал на фактура от страна на изпълнителя.  

10.2. Окончателно плащане, в размер на 70% (седемдесет на сто) от стойността на 

договора по чл. 4, платимо в срок до 10 (десет) работни дни след приемане на дейността от 

Възложителя, удостоверено с двустранно подписан приемо-предавателен протокол и 

представяне на оригинал на фактура от страна на Изпълнителя. 

 

11. Място на изпълнение на поръчката:  

гр. Мездра и с. Зверино 

Община Мездра, област Враца, Северозападен район за планиране. 

 

II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

1. Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде 

всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни 

обединения, които отговарят на предварително обявените условия. 

2. В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно 

юридическо лице, участниците в обединението представят споразумение/договор за 

обединяване. Споразумението/договорът следва да бъде с нотариална заверка на подписите 

на участниците в обединението. Когато не е приложено споразумение/договор за 

създаването на обединение или състава на обединението се е променил след подаването на 

офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура. 

Споразумението сключено между участниците в обединението задължително трябва да 

съдържа клаузи, които гарантират, че:  

2.1 всички членове на обединението са отговорни заедно и поотделно за изпълнението 

на договора;  



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Мездра с енергийно-ефективна образователна 

инфраструктура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално 

развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Мездра и при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 

съюз и Управляващия орган. 

17 

2.2. водещият съдружник / лице, което да представлява обединението за целите на 

поръчката / на обединението е упълномощен да задължава, да получава указания за и от 

името на всеки член на обединението;  

2.3. всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период 

на изпълнение на договора;  

2.4. съставът на обединението няма да се променя след сключването на договора за 

възлагане на обществената поръчка.  

 

3. Когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или 

юридически лица, което не е регистрирано като самостоятелно юридически лице, договорът 

за обществена поръчка се сключва след като участникът представи пред възложителя 

единен идентификационен код за вписването на обединението в Търговския регистър. 

 

4. Участникът се представлява от лицата, посочени в удостоверението за актуално 

състояние, или издадено удостоверение от Агенцията по вписванията или от лица, 

специално упълномощени за участие в процедурата, което се доказва с нотариално заверено 

пълномощно. 

 

5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в 

офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедурата за 

възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва 

само в едно обединение. 

 

6. Всеки участник в процедурата може да представи само една оферта. Варианти не се 

допускат. 

 

7. Срокът на валидност на офертите се определя в календарни дни, считано от крайния срок 

за получаване на оферти. Това е времето, през което участниците са обвързани с условията 

на представените от тях оферти. Възложителят може да изиска от класираните участници да 

удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за 

обществената поръчка.  

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 

обществена поръчка, ако представи оферта с по – кратък срок и при поискване от страна 

на комисията и/или възложителя – откаже да я удължи. 

 

8. От участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка се отстранява участник, който 

е:  

8.1. осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:  

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

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

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

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

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

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

е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс - при възлагане на поръчки по чл. 

3, ал. 2 ЗОП. 

8.2. обявен в несъстоятелност; 

8.3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове. 
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9. От участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка се отстранява участник, 

който 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; 

 

10. От участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка се отстранява участник, 

който е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно 

законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за 

нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността; 

 

11. От участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка се отстранява участник, 

който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, 

включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в 

поръчки по чл. 3, ал. 2 ЗОП, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; 

 

12. От участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка се отстранява участник, 

който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на 

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

има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 

 

13. От участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка се отстранява участник, 

който има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно 

пребиваващи чужденци през последните до 5 години; 

 

14. От участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка се отстранява участник, 

който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс 

във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; 

 

15. От участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка се отстранява участник, за 

когото се установи от службите за сигурност по смисъла на Закона за защита на 

класифицираната информация, въз основа на каквито и да е доказателства, включително 

разузнавателни средства, че не притежава необходимата надеждност, която изключва 

заплаха за националната сигурност, при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2 ЗОП. 

 

16. Изискванията на т. 8.1, т. 10 и т. 14, се прилагат, както следва: 

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

Търговския закон; 

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

ограничено отговорните съдружници; 

16.3. 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; 

16.4. 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; 
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16.5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския 

закон; 

16.6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец; 

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

които представляват кандидата или участника; 

16.8. в случаите по т. 16.1 – 16.7 - 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, 

съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по 

чл. 7, т. 2 ЗОП. 

 

17. Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници: 

17.1. при които лицата по т. 16 са свързани лица с възложителя или със служители на 

ръководна длъжност в неговата организация; 

17.2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване 

и установяване на конфликт на интереси. 

 

18. Участникът, следва да отговаря на изискванията съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 

1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности”, а 

именно, да не са налице следните обстоятелства: 

18.1. Да не са изпълнявали договор за възлагане на обществена поръчка, при който не 

са изпълнили своите договорни задължения и им е наложена съответната санкция;  

18.2. Да не са представяли документи с невярно съдържание при участието си в 

процедури за възлагане на обществени поръчки; 2.3. не са им налагани санкции, по смисъла 

на чл. 96, б. „а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към 

общия бюджет на Европейските общности”. 

 

19. За обстоятелствата по т. 8.2, т. 8.3, т. 9, т. 12, т. 13 и т. 17.2, когато участникът е 

юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат 

самостоятелно да го представляват. 

 

 

20. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 

поръчката, изискванията по т. 8 и т. 17 и посочените в обявлението изисквания от т. 9 до т. 

15 се прилагат и за подизпълнителите. 

 

21. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 8 и 

т. 17 и посочените в обявлението изисквания от т. 9 до т. 14 с декларация. 

 

22. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за 

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

удостоверяване липсата на обстоятелствата по т. 8 и посочените в обявлението 

обстоятелства по т. 9, 10, 12 и 14. 

 

23. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно 

физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое 

от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП. 
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24. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за 

изпълнител, е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на декларираните 

обстоятелства, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или 

еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е 

установен. 

 

25. Когато в съответната чужда държава не се издават документите по т. 9 - 14 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 е установен.  

 

26. 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. 

 

III. ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ  

1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от 

Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен 

търговец; копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице.  

2. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал), когато 

офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ 

участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов 

представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и 

упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да 

подпише офертата и да представлява участника в процедурата. 

3. Копие от Споразумение за създаване на обединение за участие в настоящата обществена 

поръчка, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице. Споразумението 

следва да бъде с нотариална заверка на подписите.  

4. При участници – обединение, което не е юридическо лице, нотариално заверени 

пълномощни (оригинали) от всички участници в обединението, с които упълномощават 

едно лице, което да подаде офертата и да попълни и подпише документите, които са общи 

за обединението. Участниците в него трябва да определят едно лице, което да представлява 

обединението за целите на поръчката („водещ съдружник”). 

5. Документ за гаранция за участие – оригинал. 

6. Декларации за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП. 

7. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 93, ал. 1, чл. 94 и чл. 96, буква „а” от 

регламент (ЕО, Евратом) №1605/2002. 

8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП. 

9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител. 

10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11. 

11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12. 

12. Декларация за запознаване с условията на поръчката. 

13. Документ за закупена документация за участие – заверено копие. 

14. Срок за изпълнение на поръчката – посочва се в техническото предложение. 

15. Проект на договор – не се попълва, но се парафира на всяка страница. 

16. Техническо предложение. 

17. Предлагана цена. 

18. Административни сведения за участника. 
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19. Списък на документите, съдържащ се в офертата, подписан от участника. 

*Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 1, т. 

6, т. 7, 8 и т. 10 се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат 

съобразно вида и дела на тяхното участие. 

*Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: 

1. документите по т. 1 и т. 6, 7 и т. 8 се представят за всяко физическо или 

юридическо лице, включено в обединението; 

2. декларация по т. 8 се представя само за участниците в обединението, които ще 

изпълняват дейности, свързани с услугата. 

* Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице 

или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по т. 1 се 

представя в официален превод, а документите, които са на чужд език се представят и 

в превод.  

*Чуждестранните лица представят документ за регистрация, съобразно 

националното си законодателство. 

*Всички страници на офертата се номерират. 

 

IV. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

 

1. В настоящата процедура Възложителят не поставя минимални изисквания за 

икономическото и финансово състояние на участниците. 

 

2. В настоящата процедура Възложителят не поставя минимални изисквания за технически 

възможности на участниците. 

 

3. В настоящата процедура Възложителят не поставя минимални изисквания за 

професионална квалификация и опит на участниците. 

 

V. ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА 

 

1. При подготовката на офертата участникът може да предвиди използване ресурсите на 

други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че 

докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси с договор за наем или предварителен 

договор за извършване на услуга. 

* Условията по предходната точка се прилагат и когато участник в процедурата е 

обединение от физически и/или юридически лица. 

2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от 

възложителя условия. 

3. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 

При подаване на променена или допълнена оферта, същата трябва да отговаря на 

изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика 

участникът е длъжен да постави надпис:  

„Допълнение/Промяна към оферта с вх. № ............ от ............2012  г.“. 

4. Цената на документацията за участие е в размер на 8,00 лева. 

5. Документацията за участие се получава от стая 103, Община Мездра , ул. „Христо Ботев” 

№27, гр. Мездра, след представяне на документ за внесена сума в брой, в касата на Община 

Мездра или по банков превод по следната сметка 

БАНКА „ДСК” ЕАД, клон МЕЗДРА 
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IBAN: BG95STSA93008425414500 

BIC: STSABGSF 

код за вид плащане: 448090 

6. При поискване от заинтересувано лице, придружено от платежен документ за стойността 

на документацията, документацията се изпраща от възложителя на посочения адрес за 

сметка на лицето, отправило искането. 

7. Документацията за участие може да се закупува до 7 дни преди изтичане на срока за 

подаване на офертите. Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я 

закупят. 

8. Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за 

участие до изтичането на срока за нейното закупуване или получаване. Възложителят 

изпраща разясненията в 4-дневен срок от постъпването на искането. 

9. В случай че от предоставяне на разяснението от възложителя до крайния срок за 

получаване на оферти остават по-малко от три дни, възложителят удължава срока за 

получаване на оферти с толкова дни, колкото е забавата. 

10. Възложителят изпраща разяснението по т. 8 до всички лица, които са получили 

документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в 

отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към документацията, 

която предстои да се предоставя на други кандидати или участници. 

11. Всички подписи върху документите, съдържащи се в офертата, се полагат от законен 

представител на участника или от изрично упълномощено с нотариално заверено 

пълномощно лице. Оригиналът на пълномощното задължително се прилага към офертата. 

12. Заверените от участника копия се удостоверяват с „Вярно с оригинала”, подпис на 

представляващия участника и свеж печат на участника. 

13. Офертата, заедно с всички съдържащи се в нея документи, се подава в един екземпляр - 

оригинал, в писмен вид, на хартиен носител, надлежно подвързана и номерирани страници. 

Офертата се подава на български език.  

14. В посочения срок в Обявлението за обществената поръчка всеки участник трябва да 

представи своята оферта на следния адрес: 

гр. Мездра  

ул. „Христо Ботев“ № 27,  

Община Мездра 

Деловодство в Център за информация и услуги на гражданите 

15. 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:  

------------------------------------------------------------------------------- 

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

/име на участника/ 

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

/пълен адрес за кореспонденция/ 

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

/лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/ 

 

 

ОФЕРТА 
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за участие в процедура с предмет "Дейности за информираност и публичност” по Проект 

„Община Мездра с енергийно-ефективна образователна инфраструктура”, който се 

осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-

2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013), с регистрационен номер 

BG161PO001/1.1-09/2010/039. 

 

 

ДО: 

ОБЩИНА МЕЗДРА 

ул. “Христо Ботев” №27 

гр. Мездра 3100 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

16. Пликът по т. 15 съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както 

следва: 

16.1. Плик №1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите, 

изисквани от възложителя, отнасящи се до критериите за подбор на участниците; 

116.2. Плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се 

поставят документите свързани с изпълнението на поръчката; 

16.3. Плик №3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на 

участника. 

17. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя 

се издава документ. 

18. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците 

оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или е 

представена в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия 

регистър. 

19. Участниците нямат право да променят вида на образците включени в настоящата 

документация за участие. 

 

 

VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК №1 С НАДПИС „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”  

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата.  

2. Оферта – попълва се по образец 

3. Административни сведения за участника. 

4. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от 

Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен 

търговец; копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице.  

5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал), когато 

офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ 

участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов 

представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и 

упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да 

подпише офертата и да представлява участника в процедурата. 
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6. Копие от Споразумение за създаване на обединение за участие в настоящата обществена 

поръчка, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице. Споразумението 

следва да бъде с нотариална заверка на подписите.  

7. При участници – обединение, което не е юридическо лице, нотариално заверени 

пълномощни (оригинали) от всички участници в обединението, с които упълномощават 

едно лице, което да подаде офертата и да попълни и подпише документите, които са общи 

за обединението. 

8. Документ за закупена документация за участие – заверено копие. 

9. Документ за гаранция за участие - оригинал 

10. Декларации за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП. 

11. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 93, ал. 1, чл. 94 и чл. 96, буква „а” от 

регламент (ЕО, Евратом) №1605/2002. 

12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП. 

13. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител. 

14. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11. 

15. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12. 

16. Декларация за запознаване с условията на поръчката. 

17. Проект на договор  

 

VII. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК №2 С НАДПИС „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”  

1.Техническо предложение – по образец 

 

VIII. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК №3 С НАДПИС „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”  

1. Ценово предложение – по образец 

 

IX. ГАРАНЦИИ 

 

1. Участникът следва да представи гаранция за участие в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка, а определеният изпълнител гаранция за изпълнение при 

подписването на договора, в една от следните форми: 

а) парична сума; 

б) банкова гаранция. 

2. Участникът/ изпълнителят избира сам формата на гаранцията за 

участие/изпълнение. 

3. Размерът на гаранцията за участие в обществената поръчка е 30 лв., а на 

гаранцията за изпълнение 3% от стойността на договора. 

4. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, 

всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно 

вносител на сумата по гаранцията. 

5. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато 

участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението, с което се 

обявяват резултатите от предварителния подбор, или решението за определяне на 

изпълнител. 

6. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, 

когато участник: 

6.1. оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; 

6.2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за 

обществената поръчка. 
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7. Възложителят освобождава гаранциите за участие на: 

7.1. отстранените кандидати или участници в срок 5 работни дни след изтичането на 

срока за обжалване на решението на възложителя за предварителен подбор, съответно за 

определяне на изпълнител; 

7.2. 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. 

8. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на 

всички кандидати или участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на 

срока за обжалване на решението за прекратяване. 

9. Възложителят освобождава гаранциите по т.7 без да дължи лихви за периода, през който 

средствата законно са престояли при него. 

10. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3% (три на 

сто) от стойността на договора без ДДС. 

11. Условията и сроковете за освобождаване и/или задържане на гаранцията за изпълнение 

са уредени в проекта на договора за обществена поръчка. 

12. При избор на гаранция за участие/изпълнение - парична сума, то тя следва да се внесе по 

банков път по следната сметка на възложителя:  

БАНКА: „ДСК” ЕАД, клон Мездра 

BIC: STSABGSF 

IBAN: BG82STSA93003325414500 

13. В случай, че лицето представя банкова гаранция за участие/изпълнение, то същата 

трябва да бъде учредена по образец на неговата обслужваща банка. Гаранцията 

задължително трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да бъде усвоена 

изцяло или на части. Същата трябва да съдържа задължение на банката – гарант да извърши 

безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя.  

 

*Срокът на валидност на гаранцията за участие да е не по-малко от 100 (сто) календарни 

дни, считано от датата на представяне на офертата. 

*Срокът на валидност на гаранцията за изпълнение да бъде не по-малка от срока на 

договора. 

14. В банковите гаранции задължително се записва следния текст: „Гаранция за 

участие/изпълнение на обществена поръчка с предмет "Дейности за информираност и 

публичност” по Проект „Община Мездра с енергийно-ефективна образователна 

инфраструктура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие в изпълнение на Договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-

2013), с регистрационен номер BG161PO001/1.1-09/2010/039. 

 

В случай на избрана форма на гаранция за участие/изпълнение „Парична сума” в 

нареждането за плащане или в издадения касов документ, когато фиксираните брой знаци 

не позволяват да се изпише целият текст, се записва „Гаранция за участие/изпълнение, 

Договор BG161PO001/1.1-09/2010/039 по ОПРР”. 

 

15. Банковите разходи по учредяването/внасянето на гаранциите са за сметка на участника. 

Разходите по евентуалното й усвояване са за сметка на възложителя. Участникът трябва да 

предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че 

размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения от Възложителя.  
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X. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

1. Възложителят назначава комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която 

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

2. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват 

писмено. 

3. 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. 

4. 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. 

5. В присъствието на лицата по т. 3 комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от 

членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по 

един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на 

останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1, оповестява документите, 

които той съдържа, и проверява съответствието със списъка на документите съдържащи се в 

офертата. 

6. След извършването на действията по т. 4 и т. 5 приключва публичната част от 

заседанието на комисията. 

7. Комисията разглежда документите в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, 

поставени от възложителя, и съставя протокол. 

8. Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с 

други изисквания на възложителя, комисията изпраща протокола по т. 7 до всички 

участници. 

9. Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от 

получаването на протокола по т. 7. Участникът няма право да представя други документи 

освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на 

комисията. 

10. След изтичането на срока по т. 9 комисията пристъпва към разглеждане на 

допълнително представените документи относно съответствието на участниците с 

критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в 

плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор. 

11. Комисията при необходимост може по всяко време: 

11.1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на 

информация от други органи и лица; 

11.2. да изисква от участниците: 

а) разяснения за заявени от тях данни; 

б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 

и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото 

предложение на участниците. 

12. Комисията уведомява възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат 

основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между 

участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията. 

13. В случаите по предходната точка възложителят уведомява Комисията за защита на 

конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането и приключването на процедурата. 

14. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник: 
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14.1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56; 

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

обстоятелства по чл. 47, ал. 2 ЗОП; 

14.3 който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя; 

14.4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 ЗОП; 

14.5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 ЗОП е установено, че е представил невярна 

информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за 

подбор. 

15. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват 

възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП, и 

посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 ЗОП в 7-дневен срок от 

настъпването им. 

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

възложителя, не се отваря. 

17. Комисията уведомява писмено участниците за датата, часа и мястото на отваряне на 

ценовите оферти, при което право да присъстват имат участниците в процедурата или техни 

упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска 

цел и на средствата за масово осведомяване. При отваряне на ценовите оферти комисията 

оповестява предлаганите цени. 

18. Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи 

на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 

предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да 

изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията 

определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от 

три работни дни от получаване на искането за това. 

19. Комисията може да приеме писмената обосновка по т. 18 и да не предложи за 

отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със: 

19.1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка; 

19.2. предложеното техническо решение; 

19.3. наличието на изключително благоприятни условия за участника; 

19.4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка; 

19.5. получаване на държавна помощ. 

20. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че 

посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване 

от процедурата. 

21. Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради 

получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в 

определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се 

отстрани. 

22. Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително 

обявените условия. 

23. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 

предварително обявените от възложителя условия. 

24. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните 

на първо място оферти и предложената цена се предлага в две или повече оферти.  

25. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, 

който съдържа: 

25.1. състав на комисията и списък на консултантите; 
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25.2. списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите 

за отстраняването им; 

25.3. становищата на консултантите; 

25.4. дата на съставяне на протокола; 

25.5. в случай, че има такива - особени мнения със съответните мотиви на членовете на 

комисията. 

26. Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя 

заедно с цялата документация. 

27. Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от възложителя. 

 

XI. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

1. Възложителят в срок 5 работни дни след приключване работата на комисията издава 

мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен 

за изпълнител. 

2. В решението по т. 1 възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата 

участници и оферти и мотивите за отстраняването им. 

3. Възложителят изпраща решението по т. 1 на участниците в тридневен срок от издаването 

му.  

4. При писмено искане от участник, направено в срока за обжалване на решението, 

възложителят е длъжен в тридневен срок от получаването да му осигури копие или достъп 

до протокола в зависимост от искането на участника. Възложителят може да откаже достъп 

до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на 

нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията. 

5. Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, класиран от 

комисията на първо място и определен за изпълнител. 

6. Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория 

класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място: 

6.1. откаже да сключи договор; 

6.2. не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 ЗОП; 

6.3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП или на посочените в обявлението 

изисквания на чл. 47, ал. 2 ЗОП. 

 

 

 

XII. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ 

 

1. Обменът на информация може да се извърши по пощата, по факс, по електронен път при 

условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез 

комбинация от тези средства по избор на възложителя.  

2. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за 

възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, 

достоверността и поверителността на офертите. 

3. Всички действия на възложителя към участниците са в писмен вид. 

4. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват 

лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или 

по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и 

електронния подпис. 
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5. При изпращане на информация по факс участниците са длъжни да настроят факс апарата 

по начин, който позволява на възложителя да получи:  

5.1. номера, от който постъпва информацията;  

5.2. дата и час на изпращане.  

6. Изпратена информация по факс, която не съдържа данните по т. 5 не се приема за 

редовна.  

7. Информацията, получена по факс, се съхранява от възложителя заедно с документацията 

за провеждане на процедурата.  

8. Решенията и други уведомления, изпратени по факс от възложителя, се приемат за 

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

автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането. 

*Възложителят съхранява цялата документация по провеждането на всяка процедура за 

възлагане на обществена поръчка най-малко 4 години след приключване изпълнението на 

договора. 

 

XIII. ЕТИЧНИ КЛАУЗИ  

 

1. Всеки опит на участник да се сдобие с поверителна информация, да сключи незаконно 

споразумение с конкуренти или да окаже влияние върху комисията или възложителя по 

време на процеса на разглеждане, изясняване и оценка на офертите може да доведе до 

отстраняване на участника от процедурата или до административни наказания.  

2. Когато предлага оферта, участникът трябва да не е повлиян от възможен конфликт на 

интереси и да няма равностойни взаимоотношения в тази връзка с други участници в 

процедурата за възлагане на обществената поръчка или страни, ангажирани в проекта. Ако  

по време на изпълнение на договора възникне такава ситуация, изпълнителят трябва 

незабавно да уведоми възложителя.  

3. Изпълнителят трябва да действа във всеки един момент професионално, безпристрастно и 

в съответствие с Кодекса за етично поведение на професията си. Той трябва да се въздържа 

от всякакви публични изявления във връзка с обществената поръчка, проекта като цяло или 

услугите, направени без предварителното одобрение на възложителя.  

4. Изпълнителят не може да ангажира възложителя с дейност, без предварителното писмено 

съгласие на последния.  

5. За периода на изпълнение на договора, изпълнителят и неговият персонал ще спазват 

човешките права и ще поемат задължението да не нарушават политическите, културни и 

религиозни практики на Република България.  

6. Изпълнителят не може да приема други плащания във връзка с договора, освен тези, 

описани в самия договор.  

7. Участникът, изпълнителят и техните служители не трябва да упражняват каквато и да 

било дейност или да получават облага, която е в разрез с техните задължения към 

възложителя.  

8. Участникът, изпълнителят и техните служители са задължени да запазят професионална 

тайна за целия срок на договора, както и след неговото завършване. Всички доклади и 

документи, изготвени или получени от изпълнителя, са конфиденциални.  

9. Договорът определя как страните ползват всички доклади и документи, изготвени, 

получени или представени от тях по време на изпълнението на договора.  

10. Участникът и изпълнителят ще се въздържат от всички взаимоотношения, които могат 

да компрометират тяхната независимост или независимостта на служителите им.  

11. На никое длъжностно лице на възложителя няма да бъде предложена пряка или непряка 

облага по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.  
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12. Участниците и изпълнителят няма да допуснат и ще предприемат всички необходими 

мерки за избягване конфликт на интереси, както и незабавно ще уведомяват възложителя 

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

смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.  

13. Изпълнителят няма да допусне нарушение на разпоредба на правото на Европейския 

съюз и/или националното законодателство, произтичащо от негово действие или 

бездействие, както и на действие и бездействие на негови служители, което има или би 

имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз и/или 

националния бюджет.  

14. Участникът и изпълнителят няма да използват или представят неверни, неправилни или 

непълни отчети или документи и друга информация, поискана от възложителя или други  

компетентни органи.  

15. Изпълнителят не е привлякъл и няма да привлече служители на възложителя да работят 

по трудово правоотношение, граждански договор, договор за управление за него лично или 

за друго юридическо лице, в което той е или ще стане съдружник, акционер, управител, 

директор, консултант или по друг начин свързан по смисъла на § 1 от Допълнителните 

разпоредби на Търговски закон, за срок от една година след прекратяване на 

правоотношението на служителя с възложителя, независимо от основанието за 

прекратяване, но не по-рано от една година след приключване на обществената поръчка, 

съответно – след прекратяване на договора.  

 

За неуредените в настоящата документация въпроси, се прилагат разпоредбите на 

Закона за обществените поръчки и относимото българско законодателство.  
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Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

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

 

 

 

ДОГОВОР  
 

№ BG161PO001/1.1-09/2010/039-U-....... 
 

Днес,.................................2012 г. в гр. Мездра, между: 

 

Община Мездра с адрес гр. Мездра 3100, ул.”Христо Ботев” №27, ЕИК/БУЛСТАТ 

000193371 представлявана от Иван Аспарухов - Кмет и Вилма Йорданова - Главен 

счетоводител, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна  

 

и от друга страна 

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

(пълното наименование на изпълнителя , съгласно регистрацията)  

ЕИК .......................................,  

със седалище и адрес на управление гр. ............................, ул. “..............................” №.......,  

представлявано от …………………………………………...… ЕГН .........................…….. 

в качеството на ................................................................................................................. 

наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ  се сключи настоящия договор,  

като страните се споразумяха за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши "Дейности за 

информираност и публичност” по Проект „Община Мездра с енергийно-ефективна 

образователна инфраструктура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в изпълнение на Договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално 

развитие” (2007-2013), с регистрационен номер BG161PO001/1.1-09/2010/039, както следва: 

1. Подготовка на пресконференции – 2 броя. 

2. Предпечат и печат на флайери – 300 броя. Хартия – двустранна хромова 150 гр/м2; 

формат – А5; печат – пълноцветен, двустранен; 

3. Предпечат и печат на брошура – 250 броя. Хартия – гланц 130 гр/м2; формат – А4; 

печат – пълноцветен, двустранен. 

4. Предпечат и печат на билборд (Временни обяснителни табели) – 4 броя. Материал –  

винил; формат – 200/100см; печат – пълноцветен. 

5. Предпечат и печат на Постоянни обяснителни табели – 4 броя. Материал – винил;  

http://www.bgregio.eu/
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формат – 200/100см; печат – пълноцветен. 

6. Изготвяне на снимков материал за всички публични събития по проекта – минимум 

50 броя, с размер 9/14см. 

7. Предпечат и печат на транспаранти – 4 броя. Материал – винил/ текстил; формат –  

250/70см; печат – пълноцветен. 

 

II. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ 

 

Чл. 2. Срокът за изпълнение на настоящия договор започва да тече от датата на неговото 

сключване и е с продължителност .................(словом) месеца, до приключване на проекта.  

 

Чл. 3. Изпълнението на всяка една от дейностите е по предварително одобрен проект от 

Възложителя.  

 

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл. 4. Цената за изпълнение предмета на договора е в размер на .............. лева (     словом     ) 

без ДДС, ДДС в размер на ......... лева (     словом     ) или общо: ................... лева (......... 

словом ........ ) с ДДС образувана от: 

1. Подготовка на пресконференции – 2 броя.  

Цена в размер на .............. лева (     словом     ) без ДДС, ДДС в размер на ......... лева (     

словом     ) или общо: ................... лева (......... словом ........ ) с ДДС.  

2. Предпечат и печат на флайери – 300 броя.  

Цена в размер на .............. лева (     словом     ) без ДДС, ДДС в размер на ......... лева (     

словом     ) или общо: ................... лева (......... словом ........ ) с ДДС.  

3. Предпечат и печат на брошура – 250 броя.  

Цена в размер на .............. лева (     словом     ) без ДДС, ДДС в размер на ......... лева (     

словом     ) или общо: ................... лева (......... словом ........ ) с ДДС.  

4. Предпечат и печат на билборд (Временни обяснителни табели) – 4 броя.  

Цена в размер на .............. лева (     словом     ) без ДДС, ДДС в размер на ......... лева (     

словом     ) или общо: ................... лева (......... словом ........ ) с ДДС.  

5. Предпечат и печат на Постоянни обяснителни табели – 4 броя.  

Цена в размер на .............. лева (     словом     ) без ДДС, ДДС в размер на ......... лева (     

словом     ) или общо: ................... лева (......... словом ........ ) с ДДС.  

6. Изготвяне на снимков материал за всички публични събития по проекта - минимум 

50 броя. Цена в размер на .............. лева (     словом     ) без ДДС, ДДС в размер на ......... лева 

(     словом     ) или общо: ................... лева (......... словом ........ ) с ДДС.  

7. Предпечат и печат на транспаранти – 4 броя.  

Цена в размер на .............. лева (     словом     ) без ДДС, ДДС в размер на ......... лева (     

словом     ) или общо: ................... лева (......... словом ........ ) с ДДС.  

 

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава в 10 (десет) дневен срок след получаване на 

оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да изплати сумата по фактура по банков път по 

сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

IBAN: ………………………………. 

BIC:…………………………………. 

БАНКА: ..............................................., както следва: 
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1. Авансово плащане, в размер на 30% (тридесет  на сто) от стойността на договора по 

чл. 4, платимо в срок до 10 (десет) работни дни след сключване на Договора и представен 

оригинал на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

2. Окончателно плащане, в размер на 70% (седемдесет на сто) от стойността на 

договора по чл. 4, платимо в срок до 10 (десет) работни дни след приемане на дейността от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, удостоверено с двустранно подписан приемо-предавателен протокол и 

представяне на оригинал на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

3. Във всички разходооправдателни документи в описателната част следва да бъде 

посочено, че „Разходът е по договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.1-

09/2010/039 по ОПРР”. 

         4. Представената гаранция за изпълнение на договора се освобождава в срок до 10 дни 

след извършване на окончателно плащане, в случай че не са налице условия за нейното 

частично или пълно усвояване (глоби, неустойки и др.).  

 

Чл. 6. Разходите по банковите преводи са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 7. Преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и 

натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на този договор, подлежат на 

възстановяване по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

БАНКА: «ДСК» ЕАД клон Мездра 

IBAN: BG64STSA93003225414517 

BIC: STSABGSF 

 

Чл. 8. Договорената цена за извършване на услугата в настоящия договор се счита за 

окончателна и не подлежи на промяна до окончателното предаване на предмета на 

поръчката, освен при наличие на обстоятелства по чл. 43, ал. 2 от ЗОП. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност при 

изпълнение на дейностите по Оперативна програма “Регионално развитие”. 

2. Да изпълни договореното и представи продуктите в следните срокове: 

а) Подготовка на встъпителна пресконференция 1 бр. – 7 (седем) дни, считано от 

получаване на известие от Възложителя за изпълнение на дейността. 

б) Предпечат и печат на флайери 300 бр.– 10 (десет) дни, считано от получаване на 

одобрение на проекта от възложителя. 

в) Предпечат и печат на брошура 250 бр. – 12 (дванадесет) дни, считано от 

получаване на одобрение на проекта от възложителя. 

г) Предпечат и печат на билборд (Временни обяснителни табели) 4 броя – 10 (десет) 

дни, считано от получаване на одобрение на проекта от възложителя. 

д) Предпечат и печат на Постоянни обяснителни табели 4 броя – 10 (десет) дни, 

считано от получаване на одобрение на проекта от възложителя. 

е) Изготвяне на снимков материал за всички публични събития по проекта 50 бр. 4 

(четири) дни след събитието.  

ж) Предпечат и печат на транспаранти 4 броя – 7 (седем) дни, считано от получаване 

на одобрение на проекта от възложителя. Окачването ще извършим на места определени от 

Възложителя.  
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з) Организиране и провеждане на заключителна пресконференция 1 бр.– 5 (пет) дни, 

считано от получаване на известие от Възложителя за изпълнение на дейността. 

3. Да представи материалите предвидени за медиите и план за организация на 

пресконференциите 2 (два) дни преди провеждането им. 

4. Да представи изпълнението на поръчката в електронен вариант и на хартиен носител 

за одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

5. Да изпълни възложената му по този договор поръчка качествено, спазвайки 

действащото законодателство и подзаконовите нормативни актове.  

6. Да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност, 

определени в техническите спецификации и публикувани на страницата на Оперативна 

програама “Регионално развитие” www.bgregio.eu > Изпълнение на договори > Насоки за 

информация и публичност; 

7. Да осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява достъп до 

помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности при 

извършване на проверки на място и одити; 

8. Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на 

място; 

9. Да докладва за възникнали нередности; 

10. Да възстанови суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други 

неправомерно получени средства по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

БАНКА: «ДСК» ЕАД клон Мездра 

IBAN: BG64STSA93003225414517 

BIC: STSABGSF 

11. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на 

поръчката и за предприетите мерки за тяхното разрешаване; 

12. Да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор, както 

следва: 

12.1. за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна 

програма „Регионално развитие”, т.е. поне до 31 август 2020 г.; 

12.2. за период от 3 години след частичното приключване на съответния проект, 

съгласно чл. 88 от Регламент 1083/2006 г. Счетоводната и финансовата документация по 

проекта се съхраняват в сроковете, определени в чл.42 от Закона за счетоводството, но не 

по-малко от 3 години след приключването на ОПРР. 

13. Да съхранява документите от изпълнението на договора и след изтичането на 

горните срокове, в случай, че има съдебни, административни или следствени производства, 

до приключването им или при надлежно обосновано искане на Европейската комисия. 

14. След изтичане на съответно указания срок за съхранение, документите се 

съхраняват в съответствие с вътрешните правила за документооборот на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.. 

 

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договореното възнаграждение при 

условията и сроковете на настоящия договор. 

 

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да поиска разяснения и допълнителна информация от 

Възложителя свързани с обекта на поръчката. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да осигури необходимата информация за извършването на услугата. 

http://www.bgregio.eu/
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2. Да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава 

всички проблеми, възникнали в процеса на работа; 

3. Да заплати в договорения срок и при условията на договора дължимата сума на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

 

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. Да упражнява чрез свои представители контрол върху изпълнението на договора, без 

това да затруднява дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

2. Да дава указания, които са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото те не 

пречат на неговата самостоятелност и не излизат извън рамките на договореното. 

 

VІ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТИ. 

 

Чл. 14. При забавено изпълнение на задълженията по настоящия договор неизправната 

страна дължи на другата неустойка като обезщетение за причинени вреди в размер на 0,5 % 

върху неизпълнената част за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от стойността на 

договора по чл. 4. 

 

Чл. 15. При пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия договор 

неизправната страна дължи на другата неустойка като обезщетение за причинени вреди в 

размер на 15 % върху стойността на договора по чл. 4 

 

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за щети, нанесени на Възложителя, причинени 

от Изпълнителя при неспазване на българското законодателство и нормативните уредби, 

както и изискванията на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. 

 

Чл. 17. Дължимата неустойка не лишава Възложителя от възможността да търси 

обезщетение за вреди надхвърлящи размера на неустойката. 

 

Чл. 18. Извършените разходи по материали изготвени от изпълнителя и излезли в 

публичното пространство без одобрението на ръководителя на проекта остават за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

Чл. 19. При промяна на текстове и визуализация на печатните материали извършени по 

вина на изпълнителя след одобрението от ръководителя на проекта, разходите за корекции и 

последващо отпечатване в заявените количества са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

VІІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

 

Чл. 20. (1) Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на 

задълженията си при настъпването на непредвидими обстоятелства. Срокът за изпълнение 

на задължението се продължава съобразно с периода, през който изпълнението е било 

спряно от непредвидени обстоятекства. Клаузата не засяга права или задължения на 

страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на непредиденото 

обстоятелство. 

(2) Страната, която е засегната от непредвидими обстоятелства, следва в максимално 

кратък срок след установяване на събитието, да уведоми другата страна и да й представи 

доказателства за появата, естеството и размера на непредвидимото обстоятелството и 

оценка на вероятните последици и продължителност. Засегнатата страна периодично 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Този документ е създаден в рамките на проект „Община Мездра с енергийно-ефективна образователна 

инфраструктура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално 

развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Мездра и при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 

съюз и Управляващия орган. 

36 

предоставя последващи известия за начина, по който непредвидимото обстоятелство спира 

изпълнението на задълженията й, както и за степента на спиране. 

(3) Ако непредвидими обстоятелства са възпрепятствали ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осъществи 

дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат и на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава. 

(4) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени 

като последица от непредвидими обстоятелства. 

 

(5) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е 

възпрепятствано от непредвидими обстоятелства, за което е дадено известие в 

съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на непредвидимото 

обстоятелство, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или 

смекчат въздействието му и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват 

задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от него. 

(6) Страните възобновяват изпълнението на задълженията си по настоящия договор веднага, 

щом е възможно след отпадане на непредвидимото обстоятелство.  

 

Чл. 21. (1) "Непредвидени обстоятелства" по смисъла на този договор са обстоятелствата, 

включително от извънреден характер, възникнали след сключването на договора, 

независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят 

невъзможно изпълнението при договорените условия. 

(2) Не е налице "Непредвидени обстоятелства" ако съответното събитие се е случило 

вследствие на неположена дължима грижа от страните по настоящия договор или при 

полагане на дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно. 

 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 22. (1) Действието на този договор се прекратява: 

1. С изпълнението на всички задължения на страните; 

2. По взаимно съгласие между страните, изразено писмено. 

3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа, 

които не могат да се вменят във вина на никоя от страните по договора.  

4. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след 

сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай 

Възложителят дължи на изпълнителя обезщетение за претърпени вреди от сключването на 

договора в размер на 5% от стойността на договора по чл. 4. 

(2) В случаите по ал. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора. 

 

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

Чл. 23. (1) Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява 

информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на 

договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с 

търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във 

връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, 

свързани с изпълнението на обществената поръчка. 

(2) Правилото по предходната алинея не се прилага по отношение на задължителната 

информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Агенцията за обществени 
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поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП и Управляващия орган на Оперативна програма 

„Регионално развитие” 2007-2013 г.  

 

Чл. 24. Ако в срока на договора възникнат препятствия за изпълнението му, всяка от 

страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване 

на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия. 

 

Чл. 25. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод 

изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, 

недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени 

споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред 

компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския 

процесуален кодекс. 

 

Чл. 26. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат 

в писмена форма.  

 

При промяна на данните, посочени по-долу, всяка от страните е длъжна да уведоми писмено 

другата в тридневен срок от настъпване на промяната. 

 

Лица за контакти 

1. ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:   

инж. Николинка Кътовска 

Община Мездра  

гр. Мездра 3100 

ул. «Христо Ботев» №27 

тел.: 091092677, факс: 091092523 

e-mail: mezdra@mail.bg  

 

2. ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

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

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

…………………………….. 

Чл. 27. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга 

клауза или на договора като цяло. 

Чл. 28. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите. 

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, от които два за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                  ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ИВАН АСПАРУХОВ      ........................................ 

КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА     ........................................ 

 

ВИЛМА ЙОРДАНОВА 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ 

mailto:mezdra@mail.bg
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Образец №1 

 

ДО: 

ОБЩИНА МЕЗДРА 

ул. ‘ХРИСТО БОТЕВ” №27 

гр. МЕЗДРА 

 

О Ф Е Р Т А  
 

От ................................................................................................................................................. 
 (наименование на участника) 

със седалище и адрес на управление: гр……………………………………. …………….. 

ул. ............................................................. , № ......................,  

тел.: ................................ , факс: .................................,  

e-mail: ......................................................... 

с ЕИК .............................................................................. 

представлявано от ....................................................................., в качеството си на 

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

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

След запознаване с обявлението и документацията за участие, ние заявяваме 

желанието си да участваме в открита процедура за избор на изпълнител на обществена 

поръчка с предмет „Дейности за информираност и публичност” по Проект „Община Мездра 

с енергийно-ефективна образователна инфраструктура”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в 

изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 

програма „Регионално развитие” (2007-2013), с регистрационен номер BG161PO001/1.1-

09/2010/039.  

Заявяваме, че отговаряме на поставените от Вас изисквания и условия в 

документацията за участие и сме съгласни с тях.  

С подаване на настоящата оферта, направените от нас предложения и поети 

задължения са валидни за срок от ........... (.... словом .........) календарни дни считано от 

датата, определена като краен срок за подаване на офертите. Офертата ще остане 

обвързваща за нас и може да бъде приета по всяко време, преди изтичане на този срок. 
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В случай, че бъдем избрани за изпълнител, предложената от нас цена ще остане 

постоянна и няма да бъде променяна по време на изпълнението на обществената поръчка. 

 

В случай, че бъдем избрани за изпълнител, ще изпълним обществената поръчка в 

срока, уговорен в договора за обществена поръчка и ще я изпълним в пълно съответствие с 

изискванията, посочени в Техническите спецификации на настоящата поръчка. 

В случай, че бъдем избрани за изпълнител, ще сключим договора в 

законоустановения срок. 

Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписването на договор за 

изпълнение на поръчката, това предложение, заедно с писменото приемане от Ваша страна 

и покана за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете 

страни. 

 

При изпълнение на обществената поръчка ще ползваме/няма да ползваме подизпълнител/и 
(ненужният текст се заличава) 

*Данни за подизпълнител 

......................................................................................................................................................... 
(наименование на подизпълнителя, ЕИК/БУЛСТАТ) 

Дял на участието от общия обем на поръчката от подизпълнителя е ........... % (................. 

словом .................). 

Подизпълнителят ще извършва следните дейности от предмета на обществената поръчка: 

1. ...................................................................; 

2. ...................................................................; 
(при необходимост се добавят редове) 

 

Като неразделна част от настоящата оферта прилагаме всички изискуеми документи, 

посочени от възложителя в Обявлението за обществена поръчка.  

 

Представяме всички документи в пълно съответствие с изискванията на възложителя в 

подписан и подпечатан вид. 

 

 

 

 

 

............ 2012 г.       УЧАСТНИК: 

гр. ........................   
(подпис и печат) 

 

*При повече от един подизпълнител, участникът прилага данни по посочения образец за 

всики един от тях 
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Образец №2 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА 

 

1. Наименование: ..................................................................................................................... 

2. Със седалище и адрес на управление: гр. ........................... пощ. код ...............  

ул./бул. ........................................ № ........., ЕИК ....................................................... 

Телефон: ................................................................................... 

Факс: ......................................................................................... 

e-mail: ....................................................................................... 

3. Членове на обединение /попълва се при участник обединение/ 

3.1. .............................................., ЕИК .......................... 

3.2. .............................................., ЕИК .......................... 

4. Наименование на управляващия /водещия/ член на обединението:  

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

5. Лице, представляващо участника ....................................................................... 
(име, презиме, фамилия) 

..................................................................................................................................... 
(данни по докуменри за самоличност) 

....................................................................................................................................... 
(длъжност) 

6. Лице за контакти: 

....................................................................... 
(име, презиме, фамилия) 

....................................................................................................................................... 
(длъжност) 

тел.:/факс/e-mail: ……………………………………………………………………. 

7. Обслужваща банка: 

БАНКА: ..........................................., адрес: ...............................................................  

IBAN: ……………………………… 

BIC: ………………………………… 

Титуляр на сметката: ........................................................................................ 
(име, презиме, фамилия) 

 

 

............ 2012 г.       УЧАСТНИК: 

гр. ........................   
(подпис и печат) 
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Образец №3 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки 
 

 

Долуподписаният /-ната ................................................................................................................  

с адрес: ............................................................................................................................................. 

притежаващ/-ща лична карта № ........................., изд. на ..................... г. от МВР гр. .............., 

в качеството си на ...........................................................................................................................  
(ръководител, управител, директор и др.) 

на ....................................................................................................................................................... 
(наименование на юридическото лице) 

със седалище и адрес на управление: .........................................................................................., 

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

с Единен идентификационен номер ............................................... 

 

участник/ член на обединение/ подизпълнител 
(ненужният текст се зачертава) 

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности за 

информираност и публичност” по Проект „Община Мездра с енергийно-ефективна 

образователна инфраструктура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в изпълнение на Договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално 

развитие” (2007-2013), с регистрационен номер BG161PO001/1.1-09/2010/039.  

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 
 

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:  
(ненужният текст се зачертава) 

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; 
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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; 

е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс - при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 

2 от ЗОП. 

2. Участникът, когото представлявам не е обявен в несъстоятелност; 

3. Участникът, когото представлявам не е в производство по ликвидация или в подобна 

процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. 

 

 

Изискванията на т. 1 се прилагат 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. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец; 

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

представляват кандидата или участника; 

8. в случаите по т. 1 - 7 - 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, съответно 

територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2 от 

ЗОП. 

 

Задължавам се в процеса на провеждане на процедурата по разглеждане, оценяване и 

класиране на офертите за възлагане на обществената поръчка с предмет „Дейности за 

информираност и публичност” по Проект „Община Мездра с енергийно-ефективна 

образователна инфраструктура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, писмено да уведомя възложителя за 

всички промени в горепосочените обстоятелства в 7-дневен (седем дневен) срок от 

настъпването им. 

 

 

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна отговорност по 

чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

............ 2012 г.       ДЕКЛАРАТОР: 

гр. ........................ 
           (подпис) 
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Образец №4 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от Закона за обществените поръчки 
 

Долуподписаният /-ната ................................................................................................................  

с адрес: ............................................................................................................................................. 

притежаващ/-ща лична карта № ........................., изд. на ..................... г. от МВР гр. .............., 

в качеството си на ...........................................................................................................................  
(ръководител, управител, директор и др.) 

на ....................................................................................................................................................... 
(наименование на юридическото лице) 

със седалище и адрес на управление: .........................................................................................., 

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

с Единен идентификационен номер ............................................... 

участник/ член на обединение/ подизпълнител 
(ненужният текст се зачертава) 

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: предмет „Дейности за 

информираност и публичност” по Проект „Община Мездра с енергийно-ефективна 

образователна инфраструктура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в изпълнение на Договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално 

развитие” (2007-2013), с регистрационен номер BG161PO001/1.1-09/2010/039.  

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

1. Участникът, който представлявам не е в открито производство по несъстоятелност, или е 

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

закон. 

2. Участникът, който представлявам не е преустановил дейността си съгласно националните 

закони и подзаконови актове. 

3. Не съм лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно 

националното законодателство на държавата, в която съм установен, включително не е 

извършил нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността; 

4. Участникът, който представлявам не е виновен за неизпълнение на задължения по 

договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на 

информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2 от ЗОП, доказано от 

възложителя с влязло в сила съдебно решение; 
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5. Участникът който представлявам няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с 

влязъл в сила акт на компетентен орган и няма задължения за данъци или вноски за 

социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен, но имам допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията. 
(ненужният текст се зачертава) 

6. Участникът, който представлявам няма наложено административно наказание за наемане 

на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години; 

7. Не съм осъден и нямам влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния 

кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; 

8. За участника, който представлявам не е установено от службите за сигурност по смисъла 

на Закона за защита на класифицираната информация, въз основа на каквито и да е 

доказателства, включително разузнавателни средства, че не притежава необходимата 

надеждност, която изключва заплаха за националната сигурност, при възлагане на поръчки 

по чл. 3, ал. 2 от ЗОП. 

 

Изискванията на т. 3 и 7 се прилагат, 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. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец; 

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

представляват кандидата или участника; 

8. в случаите по т. 1 - 7 - 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, съответно 

територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2 от 

ЗОП. 

 

Задължавам се в процеса на провеждане на процедурата по разглеждане, оценяване и 

класиране на офертите за възлагане на обществената поръчка с предмет „Дейности за 

информираност и публичност” по Проект „Община Мездра с енергийно-ефективна 

образователна инфраструктура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, писмено да уведомя възложителя за 

всички промени в горепосочените обстоятелства в 7-дневен (седем дневен) срок от 

настъпването им. 

 

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна отговорност по 

чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс. 
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гр. ........................          (подпис)  
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Образец №5 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки 
 

Долуподписаният /-ната ................................................................................................................  

с адрес: ............................................................................................................................................. 

притежаващ/-ща лична карта № ........................., изд. на ..................... г. от МВР гр. .............., 

в качеството си на ...........................................................................................................................  
(ръководител, управител, директор и др.) 

на ....................................................................................................................................................... 
(наименование на юридическото лице) 

със седалище и адрес на управление: .........................................................................................., 

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

с Единен идентификационен номер ............................................... 

 

участник/ член на обединение/ подизпълнител 
(ненужният текст се зачертава) 

 

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: предмет „Дейности за 

информираност и публичност” по Проект „Община Мездра с енергийно-ефективна 

образователна инфраструктура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в изпълнение на Договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално 

развитие” (2007-2013), с регистрационен номер BG161PO001/1.1-09/2010/039.  

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

1. Не съм свързано лицес възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата 

организация; 

2. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси. 

Задължавам се в процеса на провеждане на процедурата по разглеждане, оценяване и 

класиране на офертите за възлагане на обществена поръчка с предмет „Дейности за 

информираност и публичност” по Проект „Община Мездра с енергийно-ефективна 
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образователна инфраструктура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, писмено да уведомя възложителя за  

всички промени в горепосочените обстоятелства в 7-дневен (седем дневен) срок от 

настъпването им. 

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна отговорност по 

чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

............ 2012 г.       ДЕКЛАРАТОР: 

гр. ........................          (подпис) 
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Образец №6 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

за липса на обстоятелства по чл. 93, ал. 1, чл. 94 и чл. 96, буква „а” от регламент (ЕО, 

Евратом) №1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на 

Европейските общности 
 

Долуподписаният /-ната ................................................................................................................  

с адрес: ............................................................................................................................................. 

притежаващ/-ща лична карта № ........................., изд. на ..................... г. от МВР гр. .............., 

в качеството си на ...........................................................................................................................  
(ръководител, управител, директор и др.) 

на ....................................................................................................................................................... 
(наименование на юридическото лице) 

със седалище и адрес на управление: .........................................................................................., 

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

с Единен идентификационен номер ............................................... 

 

участник/ член на обединение/ подизпълнител 
(ненужният текст се зачертава) 

 

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: предмет „Дейности за 

информираност и публичност” по Проект „Община Мездра с енергийно-ефективна 

образователна инфраструктура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в изпълнение на Договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално 

развитие” (2007-2013), с регистрационен номер BG161PO001/1.1-09/2010/039.  

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

1. Представляваният от мен участник не е изпълнявал договор за възлагане на общестена 

поръчка, при който не сме изпълнили своите договорни задължения, заради което да ни е 

наложена съответната санкция. 

2. Представляваният от мен участник не е представял документи с невярно съдържание при 

участието си в процедури за възлагане на обществени поръчки. 
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3. На представлявания от мен участник не са налагани санкции по смисъла на чл. 96, б. «а» 

от регламент (ЕО, Евратом) №1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на 

Европейските общности. 

 

Задължавам се в процеса на провеждане на процедурата по разглеждане, оценяване и 

класиране на офертите за възлагане на обществена поръчка с предмет „Дейности за 

информираност и публичност” по Проект „Община Мездра с енергийно-ефективна 

образователна инфраструктура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, писмено да уведомя възложителя за 

всички промени в горепосочените обстоятелства в 7-дневен (седем дневен) срок от 

настъпването им. 

 

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна отговорност по 

чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

............ 2012 г.       ДЕКЛАРАТОР: 

гр. ........................          (подпис) 
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Образец №7 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки 
 

 

Долуподписаният /-ната ................................................................................................................  

с адрес: ............................................................................................................................................. 

притежаващ/-ща лична карта № ........................., изд. на ..................... г. от МВР гр. .............., 

в качеството си на ...........................................................................................................................  
(ръководител, управител, директор и др.) 

на ....................................................................................................................................................... 
(наименование на юридическото лице) 

със седалище и адрес на управление: .........................................................................................., 

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

с Единен идентификационен номер ..............................................., участник в открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: предмет „Дейности за 

информираност и публичност” по Проект „Община Мездра с енергийно-ефективна 

образователна инфраструктура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в изпълнение на Договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално 

развитие” (2007-2013), с регистрационен номер BG161PO001/1.1-09/2010/039.  

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

При изпълнение на обществената поръчка с предмет „Дейности за информираност и 

публичност” по Проект „Община Мездра с енергийно-ефективна образователна 

инфраструктура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

фонд за регионално развитие,  

1. Няма да използвам / ще използвам подизпълнители, както следва. 
(ненужният текст се зачертава) 

№ 
Подизпълнител 

(наименование) 
Дейности, които ще извършва  

Дял на участието от общия 

обем на поръчката (в %) 
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(При необходимост участникът  добавя редове в таблицата) 

 

 

 

 

2. Приемам да отговарям за действията, бездействията и работата на подизпълнителя, като 

за свои действия, бездействия и работа. 

 

3. Подизпълнителят е запознат с предмета на поръчката и е дал съгласие за участие в 

процедурата. 

 
 

 

 

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна отговорност по 

чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

 

............ 2012 г.       ДЕКЛАРАТОР: 

гр. ........................ 
           (подпис) 
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Образец №8 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(наименование на подизпълнителя) 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

за съгласие за участие на подизпълнител 
 

Долуподписаният /-ната/ ................................................................................................................  

с адрес: ............................................................................................................................................. 

лична карта № ............................., изд. на.........................г. от МВР гр. ......................................,  

в качеството си на ...........................................................................................................................  
(ръководител, управител, директор и др.) 

на ....................................................................................................................................................... 
(наименование на юридическото лице) 

със седалище и адрес на управление: .........................................................................................., 

с единен идентификационен номер ..............................................., във връзка с открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Дейности за информираност и 

публичност” по Проект „Община Мездра с енергийно-ефективна образователна 

инфраструктура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

фонд за регионално развитие в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013), с 

регистрационен номер BG161PO001/1.1-09/2010/039. 
 

ДЕКЛАРИРАМ: 
 

Ние, ....................................................................................., сме съгласни да участваме като 
(посочете лицето, което представлявате) 

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

горепосочената поръчка. 

 

Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са: 

1. ............................................................, .......... % от общата стойност на поръчката; 

2. ............................................................, .......... % от общата стойност на поръчката 
(изброяват се дейностите, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител) 
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Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да 

участваме като самостоятелен участник в горепосочената процедура. 

 

 

 

Запознати сме с поставените в документацията условия и ги приемаме без възражения. 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност  

по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

............ 2012 г.       ДЕКЛАРАТОР: 

гр. ........................            (подпис и печат) 
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Образец №9 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки 
 

 

Долуподписаният /-ната ................................................................................................................  

с адрес: ............................................................................................................................................. 

притежаващ/-ща лична карта № ........................., изд. на ..................... г. от МВР гр. .............., 

в качеството си на ...........................................................................................................................  
(ръководител, управител, директор и др.) 

на ....................................................................................................................................................... 
(наименование на юридическото лице) 

със седалище и адрес на управление: .........................................................................................., 

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

с Единен идентификационен номер ...............................................участник в открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: предмет „Дейности за 

информираност и публичност” по Проект „Община Мездра с енергийно-ефективна 

образователна инфраструктура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в изпълнение на Договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално 

развитие” (2007-2013), с регистрационен номер BG161PO001/1.1-09/2010/039.  

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

При изготвянето на офертата на представлявания от мен участник са спазени изискванията 

за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд. 

 

 

ЗАДЪЛЖАВАМ СЕ: 

 

При изпълнението на горепосочената обществена поръчка, ако същата ни бъде възложена, 

да спазваме изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и 

условията на труд. 
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По смисъла на ЗОП § 1, т. 12 от ДР "Минимална цена на труд" е минималният размер на 

заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на  

осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от закона за 

бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. 

Допълнителна информация относно обстоятелствата, свързани със закрилата на 

заетостта, включително минималната цена на труда и условията на труд, може да бъде 

получена от Министерството на труда и социалната политика и създадените към него 

структури. 

 

 

 

 

 

 

 

.............. 2012 г.     Декларатор: 

гр. .........................       (подпис и печат) 
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Образец №10 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки 
 

Долуподписаният /-ната ................................................................................................................  

с адрес: ............................................................................................................................................. 

притежаващ/-ща лична карта № ........................., изд. на ..................... г. от МВР гр. .............., 

в качеството си на ...........................................................................................................................  
(ръководител, управител, директор и др.) 

на ....................................................................................................................................................... 
(наименование на юридическото лице) 

със седалище и адрес на управление: .........................................................................................., 

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

с Единен идентификационен номер ............................................... 

участник /член на обединение /подизпълнител 
(ненужният текст се зачертава) 

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: предмет „Дейности за 

информираност и публичност” по Проект „Община Мездра с енергийно-ефективна 

образователна инфраструктура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в изпълнение на Договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално 

развитие” (2007-2013), с регистрационен номер BG161PO001/1.1-09/2010/039.  

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

1. Съм запознат със съдържанието на проекта на договора и приемам клаузите в него. 

 

2. В случай, че представляваният от мен участник бъде избран за изпълнител, от името на 

последния приемам да сключа договор за обществената поръчка.  

 

 

 

.............. 2012 г.     Декларатор: 

гр. .........................       (подпис и печат) 
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Образец №11 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

за запознаване с условията на поръчката 

 

Долуподписаният /-ната ................................................................................................................  

с адрес: ............................................................................................................................................. 

притежаващ/-ща лична карта № ........................., изд. на ..................... г. от МВР гр. .............., 

в качеството си на ...........................................................................................................................  
(ръководител, управител, директор и др.) 

на ....................................................................................................................................................... 
(наименование на юридическото лице) 

със седалище и адрес на управление: .........................................................................................., 

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

с Единен идентификационен номер ............................................... 

участник /член на обединение /подизпълнител 
(ненужният текст се зачертава) 

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: предмет „Дейности за 

информираност и публичност” по Проект „Община Мездра с енергийно-ефективна 

образователна инфраструктура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в изпълнение на Договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално 

развитие” (2007-2013), с регистрационен номер BG161PO001/1.1-09/2010/039.  

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

1. Съгласни сме с поставените в документацията условия и ги приемаме без възражения. 

2. Запознат съм с всички условия и предмета на настоящата поръчка и ги приемам без 

възражения; 

3. Задължавам се да спазвам всички условия и всички действащи технически норми и 

стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ми бъде 

възложена. 

4. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, 

свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в откритата 

процедура. 

 

.............. 2012 г.     Декларатор: 

гр. .........................       (подпис и печат) 
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Образец №12 

ДО: 

ОБЩИНА МЕЗДРА 

ул. „ХРИСТО БОТЕВ” №27 

гр. МЕЗДРА 

 

 

Т Е Х Н И Ч Е С К О  П Р Е Л О Ж Е Н И Е  
 

от .......................................................................................................с ЕИК .............................. 
(нааименование на участника) 

представлявано от .................................................., ............................................................  
(управител, директор, пълномощник и др.) 

 

 

Уважаеми Госпожи и Господа, 

 

След запознаване с документацията за участие в обявената от Вас открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет „Дейности за информираност и публичност” по 

Проект „Община Мездра с енергийно-ефективна образователна инфраструктура”, който се 

осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-

2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013), с регистрационен номер 

BG161PO001/1.1-09/2010/039,  

 

Ви предсвям нашето техническо предложение за изпълнение на услугите. 

 

В случай, че бъдем избрани за изпълнител ще изпълним услугите, предмет на договора 

за обществена поръчка в срок, считан от датата на подписване на договора за 

възлагане на обществената поръчка до приключване на проект „Община Мездра с 

енергийно-ефективна образователна инфраструктура”. 

 

Приемаме да изпълним отделните дейности в посочените срокове, както следва: 

1. Подготовка на встъпителна пресконференция 1 бр. – 7 (седем) дни, считано от 

получаване на известие от Възложителя за изпълнение на дейността. 

2. Предпечат и печат на флайери 300 бр.– 10 (десет) дни, считано от получаване на 

одобрение на проекта от възложителя. 
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3. Предпечат и печат на брошура 250 бр. – 12 (дванадесет) дни, считано от 

получаване на одобрение на проекта от възложителя. 

4. Предпечат и печат на билборд (Временни обяснителни табели) 4 броя – 10 (десет) 

дни, считано от получаване на одобрение на проекта от възложителя. 

5. Предпечат и печат на Постоянни обяснителни табели 4 броя – 10 (десет) дни, 

считано от получаване на одобрение на проекта от възложителя. 

6. Изготвяне на снимков материал за всички публични събития по проекта 50 бр. 4 

(четири) дни след събитието.  

7. Предпечат и печат на транспаранти 4 броя – 7 (седем) дни, считано от получаване 

на одобрение на проекта от възложителя. Окачването ще извършим на места определени от 

Възложителя.  

8. Организиране и провеждане на заключителна пресконференция 1 бр.– 5 (пет) дни, 

считано от получаване на известие от Възложителя за изпълнение на дейността. 

 

Гарантираме, че притежаваме необходимият ресурс за качественото и в посочените от 

нас срокове изпълнение на поръчката.  

 

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията 

Ви посочени в Техническата спецификация на настоящата поръчка. 

 

 

 

.............. 2012 г.     Участник: 

гр. .........................       (подпис и печат) 
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Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

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

 

 

Образец №13 

ДО: 

ОБЩИНА МЕЗДРА 

ул. „ХРИСТО БОТЕВ” №27 

гр. МЕЗДРА 

 

 

П Р Е Д Л А Г А Н А  Ц Е Н А  
 

от .......................................................................................................с ЕИК .............................. 
(нааименование на участника) 

представлявано от .................................................., ............................................................  
(управител, директор, пълномощник и др.) 

 

 

Уважаеми Госпожи и Господа, 

 

След запознаване с документацията за участие в обявената от Вас открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет „Дейности за информираност и публичност” по 

Проект „Община Мездра с енергийно-ефективна образователна инфраструктура”, който се 

осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-

2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013), с регистрационен номер 

BG161PO001/1.1-09/2010/039,  

 

Ви предлагам да изпълним услугата при следните финансови условия: 

 

1. За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на настоящата 

обществена поръчка, предлагаме цена в размер на ................... лева (...... словом.....) без ДДС 

и ДДС в размер на ...................... лева (........словом........) или общо в размер на ........................ 

лева (.......словом.....) с включен ДДС.  

 

2. Предложената цена е образувана, както следва: 

 

№ Наименование 
Ед. 

мярка 

Коли- 

чество 

ед. цена 

(в лева без 

ДДС) 

обща цена 

(в лева без 

ДДС) 

1 Подготовка на бр. 1   

http://www.bgregio.eu/
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встъпителна 

пресконференция 

2 
Предпечат и печат на 

флайери 
бр. 300 

  

3 
Предпечат и печат на 

брошура 
бр. 250 

  

4 

Предпечат и печат на 

билборд (Временни 

обяснителни табели) 

бр. 4 

  

5 

Предпечат и печат на 

Постоянни 

обяснителни табели 

бр. 4 

  

6 

Изготвяне на снимков 

материал за всички 

публични събития по 

проекта 

бр. 50 

  

7 
Предпечат и печат на 

транспаранти 
бр. 4 

  

8 

Организиране и 

провеждане на 

заключителна 

пресконференция 

бр. 1 

  

 

 

 

3. Съгласни сме с описания в проекта на договора начин на плащане.  

 

При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, важи 

сумата, написана с думи. 

 

В посочената цена са включени всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката. 

 

 

 

 

Дата: ...................       УЧАСТНИК: 

гр. ..........................        (подпис и печат)  

 

 

 


