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стратегически документи на национално и регионално ниво, с
цел установяване и конкретизиране приоритетните области,

които трябва да бъдат определени в Общински план за
развитие на Община Сухиндол (2014 г. – 2020 г.)”

по проект „Подобряване процеса на прилагане на обществени
политики и разработване на стратегически документи на

Община Сухиндол”, финансиран по Договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова  помощ № 13-13-143 от 08.11.2013

г.Оперативна програма„Административен капацитет” 2007-
2013г.
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социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сухиндол и при никакви обстоятелства не
може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”
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I. РЕШЕНИЕ

II. ПУБЛИЧНА ПОКАНА, ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА
ПОРЪЧКА, ПУБЛИКУВАНА НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ

ПОРЪЧКИ;

III. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1. Възложител

Община Сухиндол, гр.Сухиндол, п.к 5240, ул. Росица № 106, Бенефициент по Договор
№  13-13-143  от  08.11.2013 за  предоставяне  на  безвъзмездна  финансова  помощ  по
Oперативна  програма  „Административен  капацитет”,  съфинансирана  от  Европейския
съюз чрез Европейския социален фонд за изпълнение на проект „Подобряване процеса на
прилагане на обществени политики и разработване на стратегически документи на
Община Сухиндол”

Основната  цел  на  проекта  е  оптимизиране  процеса  на  формиране  на  качествени
политики  и  въвеждане  на  ефективни  механизми  за  мониторинг  и  контрол  при
изпълнението на обществено значими политики в дейността на Община Сухиндол.

Специфичните цели на проекта са:

 Осигуряване на условия и възможности за прилагане на качествени, съгласувани и
ефективни политики на общинско ниво;

 Качествено подобряване на процесите за мониторинг и контрол при прилагането на
общински политики;

 Разработване  на  стратегически  общински  документи  за  развитие,  въз  основа  на
информираност и установени конкретни нужди; 
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 Подобряване на координацията между общинската администрация и структурите на
гражданското  общество,  с  оглед  повишаване  ефективността  и  прозрачността  на
отношенията между администрацията и заинтересованите страни;

Целевите групи по проекта са:

1. Общинска администрация в община Сухиндол;

2. Структури на гражданското общество;

2. Цел на поръчката

Основната  цел  на  настоящата  обществена  поръчка  е  избор  на  външен  изпълнител  за
провеждане на целево проучване и извършване на SWOT анализ в  Община Сухиндол,
както и преглед на основни стратегически документи на национално и регионално ниво, с
цел  установяване  и  конкретизиране  приоритетните  области,  които  трябва  да  бъдат
определени  в  Общински  план  за  развитие  на  Община  Сухиндол  (2014  г.  –  2020  г.),
Дейност 4 от проект  „Подобряване процеса на прилагане на обществени политики и
разработване на стратегически документи на Община Сухиндол”

3. Кратко описание на предмета на поръчката

Предметът  на  настоящата  обществена  поръчка  има  за  цел  да  бъде  избран  външен
изпълнител, който с подходящи инструменти и механизми да проведе целево проучване и
да  извърши  SWOT  анализ  в  Община  Сухиндол,  включително  и  преглед  на  основни
стратегически  документи  на  национално  и  регионално  ниво,  с  цел  установяване  и
конкретизиране приоритетните области, които трябва да бъдат определени в Общински
план за развитие на Община Сухиндол (2014 г. – 2020 г.)

4. Поръчката включва изпълнението на следните дейности: 

Провеждане  на  проучване  сред  представителите  на  целевите  групи  относно
изпълнението и адекватността на политиките провеждани от Община Сухиндол –
Чрез  използването  на  подходящи  проучвателни  инструменти  избрания  изпълнител
трябва  да  проведе  целево  проучване  сред  целевите  групи,  което  да  има  за  цел
създаването на актуален информационен ресурс за обществено значимите политики,
провеждани  до  момента  в  Община  Сухиндол.  Крайната  цел  на  проучването  е
постигането подобрена координация между общинската администрация и структурите
на  гражданското  общество,  с  оглед  повишаване  ефективността  и  прозрачността  на
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отношенията между администрацията и заинтересованите страни. След приключване
на проучвателната работа, избрания изпълнител трябва да изготви доклад, чрез който
да представи на Възложителя получените данни.

Изготвяне на SWOT анализ,  чрез  който да се  определи настоящото състояние на
социално  –  икономическите  процеси  в  общината  и  да  бъдат  определени  група
приоритети, които да са за следващия програмен период – С помощта на тази широко
използвана  техника,  избрания  изпълнител  трябва  да  дефинира  ясна  картина  на
състоянието  на  социално  – икономическите  процеси,  въз  основа на  която  да бъдат
определени реални възможности за бъдещото развитие на региона.

Преглед и анализ на действащите и новите стратегически документи на регионално,
национално и европейско ниво, с цел адекватно позициониране на новите общински
стратегически  документи –  Пряката  връзка  между  стратегическите  документи  на
регионално ниво (в случая на общинско) с тези на национално и европейско, е важно
обстоятелство за бъдещото успешно реализиране на конкретни проекти.  Ето защо е
необходимо  избрания  изпълнител  да  направи  обстоен  преглед  на  действащите  към
момента  стратегически  документи  на  национално  и  европейско  ниво.  Такива
документи са:  Областния план за развитие на област Велико Търново 2005 – 2015;
Стратегия  за  развитие  на  Северен  централен  район  2014  –  2020;  Оперативните
програми за периода 2014 – 2020; Програма за развитие на селските райони 2014 –
2020; Националната референтна рамка 2014 – 2020; Национална програма за развитие:
България 2020; Програма за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2014 –
2020; Програма Европа 2020; Стратегия на ЕС за Дунавския регион 2014 - 2020;

Реализирането  на  посочените  дейности  са  пряко свързани с  подготовката  на  основния
общински стратегически документ – Общински план за развитие на Община Сухиндол за
периода 2014 - 2020 и до голяма степен представляват оценка на действащите политики, с
оглед  идентифициране  на  слабости  и  недопускането  им  в  бъдеще.  Изпълнението  на
предвидените в настоящата поръчка проучване и анализ трябва да даде индикация целите
в развитието на общината, така и за възможностите за тяхната практическа реализация.
Чрез извършването на анализ на стратегическите документи и заложените в тях политики
трябва да се осигури устойчивост и надграждане на вече постигнати цели. Експертизата
на текущото изпълнение ще осигури и плавен преход към набелязването на нови политики
и механизми за изпълнението им.

5. Очаквани крайни резултати:

 Проведено проучване сред представителите на целевите групи и изготвен доклад от
него (1 бр.); 

 Изготвен SWOT анализ (1 бр.);
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 Извършен  преглед  и  анализ  на  действащите  и  нови  стратегически  документи  на
регионално, национално и европейско ниво, и изготвен доклад, съдържащ информация
за  приоритетите  и  мерките,  които  трябва  да  имат  пряко  отношение  към  новия
общински план за развитие на Община Сухиндол 2014 – 2020 (1бр.);

6. Прогнозна стойност

Обща стойност на поръчката:  13 333, 33 лв. без ДДС, респективно  16 000,00 лв. с
ДДС.

7. Критерий за оценка:

“Икономически най-изгодна оферта”

Съгласно  чл.  37,  ал.  3  от  ЗОП  критериите  се  прилагат  за  оценката  на  оферти,  които
отговарят на обявените в настоящата документация условия, подадени са от участници, за
които не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП и които отговарят на
посочените изисквания за икономическо и финансово състояние, технически възможности
и квалификация.

Критерият  „Икономически  най-изгодна  оферта” включва  следните  показатели  и
тежести в комплексната оценка на офертите: 

 Показател 1 – Предложена цена (без ДДС) – 30% тежест в комплексната оценка;
 Показател 2 – Срок за изпълнение на поръчката в календарни дни – 30% тежест в 

комплексната оценка;
 Показател 3 – План-график на изпълнение – 40% тежест в комплексната оценка;

В приложение № 1 Методика за оценка, подробно е описан процеса на формиране на
оценките по отделните показатели и комплексната оценка

8. Срок за изпълнение на поръчката

Максималният срок за изпълнение на настоящата поръчка е  90 календарни дни и
започва  да  тече  от  датата  на  сключване  на  договора  за  изпълнение  и  приключва  с
последната изпълнена дейност в рамките на договора, но не по-късно от  08.08.2014 г  .   
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IV. УКАЗАНИЯ  ЗА  УЧАСТИЕ

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на
чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или
юридическо  лице,  както  и  техни  обединения.  Всеки  от  участниците  в  процедурата  на
настоящата поръчка се представлява от управителя /управителите си или от специално
упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. 

2.  Не  може  да  участва  в  процедура  за  възлагане  на  обществената  поръчка
участник, който е 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.

3. Когато участниците са юридически лица, изискванията  по т. 2 се отнасят за
лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП, както следва:

а) при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал.1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския
закон;

б)  при  командитно  дружество  –  за  лицата  по  чл.  105  от  Търговския  закон,  без
ограничено отговорните съдружници;

в)  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;

г) 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;

д)  при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал.4 от Търговския
закон;

е)  във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата,
които представляват участника;
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ж) в случаите по предходните букви – и за прокуристите, когато има такива; когато
чуждестранно  лице  има  повече  от  един  прокурист,  декларация  се  подава  само  от
прокуриста,  в  чиято  представителна  власт  е  включена  територията  на  Република
България. 

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

4.1. при които лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, е „свързано лице” с възложителя или със
служители на  ръководна  длъжност  в  неговата  организация  по  смисъла  на  параграф 1,
точка 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки;

4.2. които  са  сключили  договор  с  лице  по  чл.  21  или  чл.  22  от  Закона  за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 
Забележка: „Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителната разпоредба
на Закона за обществените поръчки са:

а) роднини по права линия без ограничение;
б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;
в) роднини по сватовство – до втора степен включително;
г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;
д) съдружници;
е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите,

издадени с право на глас в дружеството.

5.  Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на
поръчката,  посочените  в  т.  2,  3  и  4  изисквания  се  прилагат  и  по  отношение  на
подизпълнителите.

При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по
чл.  47,  ал.  1,  т.  1  (без  буква  „е”)  и  ал.5  от  Закона  за  обществените  поръчки  със
собственоръчно подписани декларации по образец.

6.  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, т. 1 (без буква „е”) от ЗОП.

7. От  участие  се  отстраняват  оферти,  които  са  непълни  или  не  отговарят  на
предварително определените условия в тази Документация.

ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

8.  На основание  чл.  101г.,  ал.  1,  от  ЗОП,  Възложителят  назначава  със  Заповед,
„Длъжностни лица”, на които възлага да разгледат и оценят представените оферти.
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8.1. Всеки участник има право да представи само една оферта.
8.2. При подготовката на офертата всеки участник трябва да се придържа точно

към условията, обявени от Възложителя.

            8.3. Всички документи, които не са представени в оригинал и за които не се
изисква нотариална заверка, трябва да са:

            8.3.1. Заверени (когато са фотокопия) с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и свеж
печат.

            8.3.2. Всички документи, свързани с предложението, трябва да бъдат на български
език или в превод на български език.

            8.3.3. Ако в предложението са включени документи, референции или сертификати
на чужд език, същите трябва да са придружени с превод на български език.

9. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в настоящите указания и
да бъде оформена по приложените към документацията образци. Условията в образците
от  документацията  за  участие  са  задължителни  за  участниците  и  не  могат  да  бъдат
променяни от тях.

10. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Върху плика участникът
посочва наименованието на поръчката, за която подава оферта, адрес за кореспонденция,
телефон и по възможност факс и електронен адрес.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

11. Изисквания и доказателства за икономическо и финансово състояние:
11.1. Кандидатът  да  има  общ  оборот  25 000  лв. без  ДДС за  последните  три

приключили години, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността
си;

Документ, с който се доказва:
- Информация за общия оборот на участника за последните три години,  съгласно

Образец № 7 от документацията за участие.
- Заверени  от  участника  копия  на  баланс  и  отчет  за  приходите  и  разходите  за

последните три отчетени години съгласно Закона на счетоводството, в случай че
същите са публикувани в Търговския регистър или Агенцията по вписванията- за
юридическите лица и едноличните търговци, не се изисква тяхното прилагане

Когато участникът е обединение, изискването за минимален общ оборот се отнася общо за
обединението.
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11.2.Изисквания  и  доказателства  за  техническите  възможности  и/или
квалификация:

11.2.1.  В последните три години, считано от крайната дата за подаване на оферти
Кандидатът  да  има  участие  в  поне  1  проект/договор,  съдържащ  дейности  със  сходен
предмет на настоящата обществена поръчка. 

Под сходен предмет следва да се разбира проекти / договори включващи услуги и / или
дейности за извършаване на целеви проучвания (включително SWOT анализ) и/или
разработване  на  стратегически  документи  за  развитие  и/или  изследване  и/или
анализ на документи свързани с усвояване на средства от фондовете на ЕС.

Документи, с които се доказва: 
Списък – декларация за изпълнени договори с предмет, сходен на предмета на поръчката
за последните 3 (три) години, считано от крайния срок за подаване на офертата – Образец
№ 8;
Заверено от участника копие на:

-  препоръка/референция или друг еквивалентен документ,  доказващ участие или
изпълнение на проекта/договора.

Когато участникът е обединение, изискването за опит, сходен на предмета на поръчката,
се  отнася  общо  в  обединението. Информацията  следва  да  бъде  представена  съгласно
изискванията на чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП.

11.2.2. Изисквания към екипа за изпълнение на поръчката

Всеки Кандидат трябва да разполага с екип от ключови експерти, които да са на негово
разположение през целия период на изпълнение на поръчката. Екипът трябва да включва
следните експерти.

1. Ключов експерт 1 - Ръководител екип  
Минимални изисквания към експерта
1.1 Образование – висше образование, степен „магистър”, в една от следните области:

икономика  /  публична  администрация  /  регионално  развитие  /  право  или
еквивалентно;

1.2 Професионален и специфичен опит:
- експертът да притежава минимум 8 години общ професионален опит;
- експертът да притежава минимум 4 години професионален опит на ръководна

длъжност, 
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- експертът да притежава  минимум 4 години опит в  управлението на  проекти
изцяло или частично финансирани от европейски програми;

1.3 Задължителна допълнителна квалификация:
- Квалификация в областта на икономическия и/или финансов анализ – доказва

се със сертификат или еквивалентен документ;
- Квалификация  в  областта  на  проучването  –  доказва  се  със  сертификат  или

еквивалентен документ;

2. Ключов  експерт  2  –  Експерт  на  проучвания,  анализи  и  изследвания  (двама  
експерта) 
Минимални изисквания към експерта

2.1 Образование – висше образование, степен „магитър”, в една от следните области:
икономика  /  право  /  регионално  развитие  /  планиране  /  социология  или
еквивалентно;

2.2 Професионален и специфичен опит:
- експертът да притежава минимум 3 години общ професионален опит;
- експертът да притежава минимум 1 година опит с проекти изцяло или частично

финансирани от европейски програми;
- експертът  да  познава  отлично  националните  и  европейски  стратегически

документи за периода 2014 – 2020 г.;

Документи, с които се доказват поставените изисквания: 

Участникът трябва да представи списък на експертите,  отговарящи за изпълнението на
поръчката съгласно Образец №10.

За  всяко  лице,  включено  в  екипа,  в  офертата  на  участника  трябва  да  е  представена
автобиография,  съгласно  Образец  №  11  от  документацията  за  участие.  Освен
автобиографии  на  експертите,  участникът  следва  да  приложи  и  следните  документи,
доказващи квалификацията, общия и специфичния професионалния опит на експертите:

• копия  от  дипломи  за  завършено  висше  образование  и  документи  за  придобита
допълнителна квалификация

• копия  от  сертификати,  трудови  и/или  служебни книжки,  граждански   договори
и/или  референции,  или  еквивалентни  документи  за  доказване  на
трудови/служебни/облигационни отношения.

• други документи, доказващи изпълнението на изискването за професионален опит.
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В своето предложение Кандидатът може да предложи и допълнителни неключови
експерти,  които  ще  спомогнат  за  изпълнението  на  предмета  на  обществената
поръчка

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА
Офертата се изготвя на български език и се прилагат , както следва : 
12.1.Списък на представените документи, попълнен, подписан и подпечатан от участника
– по Образец № 1;

12.2. Административни сведения за Кандидата  – по Образец № 2;

12.3. Оферта – по Образец № 3;

12.4. Посочен ЕИК или Удостоверение за  актуално състояние на участника (само в
случаите, когато участникът не е вписан в Търговския регистър и не разполага с ЕИК),
издадено  от  компетентен  орган,  когато  той  е  българско  юридическо  лице,  или  друг
еквивалентен  документ  на  чуждестранно  лице  съобразно  националното  му
законодателство. Удостоверението за  актуално състояние се представя в  оригинал или
заверено от участника копиеи следва да отразява актуалното състояние към момента
на подаване на офертата;  когато участникът е физическо лице – копие от документ за
самоличност  – заверено  от  участника  копие.  Когато  участникът  в  процедурата  е
чуждестранно  физическо  или  юридическо  лице  указаните  документи  трябва  да  са
издадени  от  компетентния  орган  в  страната,  в  която  участникът  е  установен  и  да  се
представят в официален превод на български език.

12.5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 2 и 3, и ал. 2, т.1, 3 и 4
от ЗОП – по Образец № 4;  

12.6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по по чл. 47, ал.1, т. 1 и  ал. 2, т.2 , т.5 от
ЗОП – по Образец № 5;

12.7. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – по Образец № 6;

12.8. Декларация за общия оборот на Участника – по Образец № 7;

12.9. Списък – декларация договори – по Образец № 8;

12.10  Документи,  подкрепящи информацията  посочена в  декларацията  по Образец  8 –
заверени копия

12.11. Декларация за приемане на условията на проекта на договор  – по Образец № 9;

12.12. Списък на експертите, които ще вземат участие при изпълнение на поръчката – по
Образец № 10;

12.13. Автобиография за всеки един ключов експерт (CV) – по Образец № 11;

12.14. Документи доказващи поставените изисквания към ключовите експерти – заверени
копия;
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12.15.  Декларация  от  всеки  един  ключов  експерт  за  обстоятелството,  че  ще  бъде  на
разположение по време на изпълнение на обществената поръчка – по Образец № 12;

12.16. Декларация от всеки един ключов експерт по Закона за личните данни – по Образец
№ 13;

12.17. Декларация за участие или неучастие на подизпълнител / и – по Образец № 14;

12.18. Декларация за съгласие за  участие като подизпълнител (ако е  приложимо)  –  по
Образец № 15;

12.19. Декларация за член на обединение (ако е приложимо) – по Образец № 16;

12.20. Техническо предложение – по Образец № 17;

12.21. Ценово предложение – по Образец № 18;

Цените следва да бъдат представени в лева без ДДС и с ДДС.

Забележка:  Когато  се  предвижда  участие  на  подизпълнители,  за  тях  трябва  да
представят документите по точки 11, 12.4,  12.5, 12.6,  12.7, 12.8,  12.9, 12.10,  12.12,
12.13, 12.14, 12.15 и 12.16 от настоящите указания, като поставените минимални
изисквания се прилагат по отношение на подизпълнителите, съобразно вида и дела
на участието им.

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

14. Офертата се подписва от представляващия дружеството на участника или от
надлежно упълномощено/и – с нотариално заверено пълномощно – лице или лица, като в
офертата се прилага оригинал или копие на пълномощното (заверено от участника)  от
представляващия дружеството.

15. Отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на
предложените цени носи единствено участникът в процедурата.

16. Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на
участниците.

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ

17. Ако участникът е  обединение,  което не е юридическо лице, документите по
т.12.4, 12.5, 12.6 и 12.7 се представят от всяко физическо  или юридическо лице, включено
в  обединението,  а  документите  чрез  които  обединението  доказва   съответствието  с
критериите за подбор /финансовите и техническите  си възможности/  -  само от лицата,
които  отговарят  на  поставените  критерии.  Останалите  документи  се  подават общо,  от
името  на  представителите  на  лицата,  участващи  в  обединението,  които  подписват  и

„Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване процеса на прилагане на обществени политики и разработване на
стратегически документи на Община Сухиндол”,  Договор № 13-13-143 от  08.11.2013 г., който се осъществява с финансовата
подкрепа по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сухиндол и при никакви обстоятелства не
може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”



подпечатват  офертата.  Участникът  следва  да  приложи  нотариално  заверено
споразумение за създаване на обединението. В случай, че в споразумението е определено
лице/лица,  които  се  упълномощават  да  представляват  обединението  за  целите  на
настоящата поръчка, офертата се подписва и подпечатва от това/тези лице/лица.

18. Изискванията  по  отношение  на  изпълнените  договори  с  предмет  сходен  с
предмета на настоящата поръчка, трябва да бъдат изпълнени поне от един от участниците
в обединението.

19.Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно
юридическо  лице,  тогава  участниците  в  обединението  сключват  споразумение,  което
трябва да представят с офертата си. В споразумението за обединение задължително трябва
да е  посочен  представляващият. След подаването на офертата  не се допускат никакви
промени в състава на обединението.

20.  В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо
или юридическо лице може да участва само в едно обединение.  Лице,  което участва в
обединение в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

21.Споразумението  за  създаването  на  обединение  задължително  се  прилага  към
офертата  на  участника, както  и  регистрацията  на  обединението  по  БУЛСТАТ  (ако
обединението  е  регистрирано  преди  датата  на  подаване  на  офертата  за  настоящата
обществена поръчка).В случай,  че не е регистрирано и при възлагане изпълнението на
дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, Участникът следва да извърши
регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди
подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка.

ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА
22. Подаването на офертата  задължава участниците  да  приемат напълно всички

изисквания  и  условия,  посочени  в  тази  документацияпри  спазване  на  Закона  за
обществените поръчки (ЗОП) и другите нормативни актове, свързани с изпълнението на
предмета на поръчката. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна
на участника  може да доведе до отстраняването му.

27.  Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител в деловодството на
Община Сухиндол, адрес: гр. Сухиндол,п.к 5240, ул. Росица № 106, всеки работен ден в
срок до 17.00 часа на  датата, посочена в публичната покана 

28. Участниците предават офертите си и всички изискуеми документи описани в
настоящата документация в запечатан непрозрачен плик с надпис: 
„Оферта по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана
с  предмет:  „Провеждане на  целево проучване и извършване на
SWOT анализ в  Община Сухиндол, както и преглед на основни
стратегически документи на национално и регионално ниво, с

„Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване процеса на прилагане на обществени политики и разработване на
стратегически документи на Община Сухиндол”,  Договор № 13-13-143 от  08.11.2013 г., който се осъществява с финансовата
подкрепа по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сухиндол и при никакви обстоятелства не
може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”



цел  установяване  и  конкретизиране  приоритетните  области,
които  трябва  да  бъдат  определени  в  Общински  план  за
развитие на Община Сухиндол (2014 г. – 2020 г.)”

Върху плика се изписва името на Възложителя, името на участника и координати
за контакт.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА

29.  Предложението  следва  да  бъде  валидно  със  срок  минимум  90  (деветдесет)
календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти, посочен в поканата за
представяне на оферта.Предложение с по-кратък срок на валидност ще бъде отхвърлено
от Възложителя като несъответстващо на изискванията.  Възложителят може да поиска
писмено (чрез  писмо или по факс)  от  участниците  да  удължат срока  на  валидност  на
офертата до момента на сключване на договора. 

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

30. Комуникацията  и  действията  на  Възложителя  и  на  участниците  свързани  с
настоящата процедура са в писмен вид.

31. Участникът може да представя своите писма и уведомления чрез препоръчано
писмо с обратна разписка,  по факс или по електронен път при условията и по реда на
Закона  за  електронния  документ  и  електронния  подпис,  като  същите  следва  да  бъдат
адресирани до Кмета на община Сухиндол. 

Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от
следните начини:
1) лично – срещу подпис;
2) по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от
участника адрес; 
3) чрез куриерска служба;
4) по факс;
5) по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и
електронния подпис; 
6) чрез комбинация от тези средства.

32. 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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УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

33. Плащането ще се извърши на два етапа, както следва:

 50  % от  общата  сума,  договорена  по  офертата  на  избрания  изпълнител  –  след
провеждане на целево проучване сред целевите  групи и изготвяне на  доклад,  и
подписване на констативен протокол между Изпълнителя и Възложителя ; 

 50%  от  общата  сума,  договорена  по  офертата  на  избрания  изпълнител  –  след
извършване на планирания  SWOT анализ и преглед на основните стратегически
документи,  действащи  на  регионално,  национално  и  европейско  ниво,  и  след
представяне от страна Изпълнителя и одобрение от Възложителя на доклади по
двете дейности, и след подписване на съответните констативни протоколи;

ПРИЕМАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОГОВОРА

34. Изпълнението по договора ще се отчита и приема с подписване на констативен
протокол за всяка една дейност, включена в настоящата поръчка;

35. За цялостно приемане на извършените дейности по настоящата поръчка, съгласно
предварително  определените  в  договора изисквания,  се  съставя  окончателен  протокол,
подписан от упълномощени представители на страните по договора. Протоколът трябва да
съдържа описателна част за извършените дейности, свързани с изпълнението на предмета
на поръчката.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИЧНОСТ

36. Публичността на дейностите по проекта и на резултатите от него са необходими
за  постигането  на  изискването  за  информация  и  публичност  по  ОПАК,  както  и  за
мултиплициране на резултатите от проекта в други проекти на общинска администрация
Сухиндол. 

37. Всички предвидени за изпълнение дейности, трябва да отговарят на изискванията
за информация и публичност, в съответствие на изискванията за публичност, предвидени
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в Регламент (EO) № 1828/2006 на Европейската комисия и Регламент (ЕО) № 1083/2006 на
Съвета. 

38. При осъществяване на предмета на настоящата обществена поръчка е необходимо
върху всички информационни и печатни материали, свързани с поръчката, респективно с
проекта да се поставят следните атрибути: 

 флага на ЕС в съответствие с описаните по-долу графични стандарти (включени и в
Анекс 1  към Регламент (ЕО) № 1828/2006 г.  на Комисията)  и думите Европейски
съюз;

 логото и слогана на ОПАК – „ОПАК. Експерти в действие”
 логото и слогана на ЕСФ – „Европейски социален фонд. Инвестиции в хората”
 включване  във  всички  подходящи  документи  по  проекта  (например  печатни

материали,  публикаци  и  др.)  на  изречението:  „Проектът  се  осъществява  с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”

Важно*Логото и слоганът на ЕСФ и ОПАК могат да бъдат свалени от уеб сайта
на ОПАК на следния адрес:

http://www.opac.government.bg/userfiles/pages/files/regulatory_framework/1/
Изисквания_за_информация_и_публичност_към_бенефициентите_по_ОПАК.pdf

ПРОВЕЖДАНЕ  НА  ПРОЦЕДУРАТА  И  РАЗГЛЕЖДАНЕ  И  ОЦЕНЯВАНЕ  НА
ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ

39. „Длъжностните лица” по точка 8 от настоящата документация  , започват своята
работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.

40. „Длъжностните лица” подписват декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1
и ал. 2 от ЗОП, а именно че:

а)   нямат  материален  интерес  от  възлагането  на  обществената  поръчка  на
определен участник;

б)   не  са   „свързани  лица“  по  смисъла  на  Закона  за  обществените  поръчки  с
кандидат или участник в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с
членове на техните управителни или контролни органи;

в) нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка;

г) са  длъжни да  пазят  в  тайна обстоятелствата,  които са узнали  във връзка  със
своята работа в качеството си на „Длъжностните лица” по настоящата поръчка.
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41.  „Длъжностните лица” представят на възложителя декларация за съответствие
на  обстоятелствата  по  предходната  точка,  буква  „а”,  „б”  и  „в”  и  за  спазване  на
изискванията по буква „г” след получаване на списъка с участниците;

42. „Длъжностните лица”, съставят по реда на чл. 101г, ал. 3 от ЗОП протокол за
резултатите от работата си. 

43. Участниците или техни упълномощени представители, както и представители
на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел, могат да
присъстват при отваряне на офертите. 

44.„Длъжностните лица”, отстраняват участник, който:
44.1. не отговаря на обявените от Възложителя изисквания за допустимост съгласно

настоящата документация;
44.2. е  представил  оферта,  която  е  непълна  и/или  не  отговаря  на  условията  и

изискванията, посочени в документацията за участие в процедурата;
44.3. е представил оферта, която не е подписана от представляващия дружеството или

упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице, приложено в офертата;

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

45. Съгласно чл. 101д от ЗОП: „Възложителят може да възложи изпълнението на
поръчката и в случаите, когато е подадена само една оферта.“

46. Ако е посочен Единен идентификационен код /ЕИК/, не се изисква доказването
на обстоятелства, вписани в търговския регистър, и представянето на актове, обявени в
търговския регистър.

47.  Преди сключване на договора за обществената поръчка, избрания Изпълнител
представя на Възложителя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липса на обстоятелствата
по чл. 47, ал. 5, ако е изтекъл срока на валидност на офертата. 

Всички представени оферти остават в архива на Възложителя.

По неуредените въпроси от настоящата документация ще се прилагат разпоредбите на 
Закона за обществените поръчки и приложимите разпоредби на действащото 
законодателство в Република България.
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V. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НАСТОЯЩАТА ПОРЪЧКА

1. Цел(и) на поръчката 

Избор на външен изпълнител на обществена поръчка с предмет „Провеждане на целево
проучване и извършване на SWOT анализ в  Община Сухиндол, както и преглед на
основни  стратегически  документи  на  национално  и  регионално  ниво,  с  цел
установяване и конкретизиране приоритетните области, които трябва да бъдат
определени в Общински план за развитие на Община Сухиндол (2014 г. – 2020 г.)”

Настоящата обществена поръчка е част от проект „Подобряване процеса на прилагане
на обществени политики и разработване на стратегически документи на Община
Сухиндол”,  финансиран  по  Договор  за  предоставяне  на  безвъзмездна  финансова
помощ  №  13-13-143  от  08.11.2013  г.Оперативна  програма„Административен
капацитет” 2007-2013г.
Настоящата обществена поръчка има за цел да бъде избран външен изпълнител, който да
реализира следните дейности

Провеждане  на  проучване  сред  представителите  на  целевите  групи  относно
изпълнението и адекватността на политиките провеждани от Община Сухиндол;

Изготвяне на SWOT анализ,  чрез  който да се  определи настоящото състояние на
социално  –  икономическите  процеси  в  общината  и  да  бъдат  определени  група
приоритети, които да са за следващия програмен период ;

Преглед и анализ на действащите и новите стратегически документи на регионално,
национално и европейско ниво, с цел адекватно позициониране на новите общински
стратегически документи 

2. Конкретни дейности по изпълнение предмета на поръчката

„Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване процеса на прилагане на обществени политики и разработване на
стратегически документи на Община Сухиндол”,  Договор № 13-13-143 от  08.11.2013 г., който се осъществява с финансовата
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2.1. Дейност 1:  Провеждане на проучване сред представителите на целевите групи,
относно изпълнението и  адекватността на политиките провеждани от Община
Сухиндол

В рамките на дейността следва бъде направено проучване сред представители на
целевите  групи,  относно  изпълнението  и  адекватността  на  политиките  провеждани  от
Община Сухиндол

Чрез използването на подходящи проучвателни инструменти избрания изпълнител
трябва да проведе целево проучване сред целевите групи, което да има за цел създаването
на актуален информационен ресурс за обществено значимите политики, провеждани до
момента  в  Община  Сухиндол.  Крайната  цел  на  проучването  е  постигането  подобрена
координация между общинската администрация и структурите на гражданското общество,
с  оглед  повишаване  ефективността  и  прозрачността  на  отношенията  между
администрацията  и  заинтересованите  страни.  След  приключване  на  проучвателната
работа,  избрания  изпълнител  трябва  да  изготви  доклад,  чрез  който  да  представи  на
Възложителя получените данни.

Очаквани резултати от изпълнението на Дейност 1
 Извършено  проучване  и  изготвен  доклад,  съдържащ  данни  за  изпълнението  и

адекватността на политиките провеждани от Община Сухиндол;

2.2. Дейност 2: Изготвяне на SWOT анализ, чрез който да се определи настоящото
състояние на социално – икономическите процеси в общината и да бъдат определени
група приоритети, които да са за следващия програмен период.

С помощта  на  тази  широко  използвана  техника  избрания  изпълнител  трябва  да
дефинира ясна картина на състоянието на социално – икономическите процеси, въз основа
на  която  да  бъдат  определени  реални  възможности  за  бъдещото  развитие  на  региона.
Изпълнителят  трябва  да  изготви  SWOT  анализ,  от  който  ясно  да  е  видна  следната
информация:

 Силни  страни  и  преимущества  на  Община  Сухиндол  –  тук  изпълнителя
трябва  да  акцентира  върху  конкурентоспособните  страни  и  реалните
преимущества  на  общината  като  цяло,  въз  основа  на  които  може  да  се
постигне  дългосрочно  устойчиво  развитие  в  социално  –  икономически
аспект;

 Слаби страни на Община Сухиндол – избрания изпълнител трябва да открие
и посочи слабостите на общината, които чрез своето негативно въздействия
оказват  неблагоприятно  влияние  върху  социално  –  икономическото
развитие на общината;

 Възможности, идващи о външната страна – съобразно констатираните сили
и  слаби,  изпълнителя  трябва  да  определи  точни  и  ясно  дефинирани
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възможности, които следва да бъдат използвани от Община Сухиндол, по
отношение своето бъдещо развитие;

 Заплахи,  идващи  от  външната  среда  –  избраният  изпълнител  трябва  да
определи  всички  рискове,  които  съществуват  към  настоящия  момент  от
страна  на  външната  среда  и  съответно  биха  могли  да  попречат  на
устойчивото  развитие  на  общината  Съобразно  констатираните  заплахи
трябва да се дадат насоки за инструменти и механизми, с помощта на които
да се противодейства на отбелязаните заплахи.

Изпълнителят на обществената  поръчка следва да разработи детайлен социално-
икономически  и  подробни  SWOT  анализи  за  състоянието  и  развитието  на  община
Сухиндол  в  следните  области  (примерен,  неизчерпателен  списък):  икономическо
развитие,  техническа  инфраструктура,  демографско  развитие,  доходи,  пазар  на
труда,образование, здравеопазване, социални услуги, опазване на околната среда, местни
финанси и бюджет, институционален капацитет, външна среда и др. 

Очаквани резултати от изпълнението на Дейност 2
 Изготвен и приет от Възложителя SWOT анализ на Община Сухиндол.

2.3.  Дейност  3:  Преглед  и  анализ  на  действащите  и  новите  стратегически
документи  на  регионално,  национално  и  европейско  ниво,  с  цел  адекватно
позициониране на новите общински стратегически документи 

Пряката връзка между стратегическите документи на регионално ниво (в случая на
общинско)  с  тези  на  национално  и  европейско,  е  важно  обстоятелство  за  бъдещото
успешно реализиране на конкретни проекти. Ето защо е необходимо избрания изпълнител
да направи обстоен преглед на  действащите към момента  стратегически документи  на
национално  и  европейско  ниво.  Такива  документи  са:  Областния  план  за  развитие  на
област Велико Търново 2005 – 2015; Стратегия за развитие на Северен централен район
2014 – 2020; Оперативните програми за периода 2014 – 2020; Програма за развитие на
селските райони 2014 – 2020; Националната референтна рамка 2014 – 2020; Национална
програма  за  развитие:  България  2020;  Програма  за  трансгранично  сътрудничество
България – Румъния 2014 – 2020; Програма Европа 2020; Стратегия на ЕС за Дунавския
регион 2014 - 2020;

Въз основа на извършения преглед на посочените документи, изпълнителя трябва
да изготви доклад,  в който да е обоснована програмната връзка и съответствие между
изследваните документи и новия общински план за развитие на Община Сухиндол.

Очаквани резултати от изпълнението на Дейност 3
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 Извършен преглед и анализ на действащите и нови стратегически документи на
регионално,  национално  и  европейско  ниво,  и  изготвен  доклад,  съдържащ
информация за приоритетите и мерките,  които трябва да имат пряко отношение
към новия общински план за развитие на Община Сухиндол 2014 – 2020;

3. План - график за изпълнение на поръчката

Предвид взаимната свързаност между отделните дейности, включени в настоящата
обществена  поръчка,  всеки  един  Участник  трябва  да  представи  в  своето  техническо
предложение (Образец № 17) точен и ясно обоснован план – график за реализирането на
отделните етапи на предмета на поръчката.

Необходимо е план - графикът да съдържа описание на основните етапи, подетапи,
фази  и  съответни  инструменти  за  изпълнение  на  отделните  дейности  от  предмета  на
поръчката. Описаните от Участника етапи и подетапи трябва да са логически обвързани и
да са последователно описани всички фази на изпълнението. 

В  план-графика  трябва  да  са  посочени  отговорници  от  екипа  с  експерти  за
изпълнението на отделните етапи. От представената информация трябва да се вижда броя
на планираните  от  Участника  посещения  на  място  в  Община  Сухиндол  и  дейностите,
които ще извърши по време на тях. Всеки Участник трябва да извърши минимум по едно
посещение за всяка една от трите основни дейности, заложени в предмета на поръчката. 

Сумарно  сроковете  за  изпълнение  на  отделните  етапи  (фази)  в  план  –  графика
трябва  да  съответстват  на  предложения  от  участника  общ  срок  за  изпълнение  на
поръчката в календарни дни.
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VI. ОБРАЗЦИ И ПРИЛОЖЕНИЯ
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подкрепа по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сухиндол и при никакви обстоятелства не
може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”



ОБРАЗЕЦ № 1

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА

Приложен
ие №

Съдържание Вид на
документа
(копие или
оригинал)

Забележка: Добавят се толкова редове, колкото  са необходими.

Дата : Декларатор:
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                    /Подпис и печат/

  ОБРАЗЕЦ № 2

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Наименование на участника ……………………………………………

2. Координати:

Адрес:…………………………………………………………………………..

Телефон № ………………………….

Факс: ………………………………...

Е-mail: ……………………………….
3. Лице, представляващо участника: ………………………………………

                                                   (трите имена)
…………………………………………………………………………………

(данни по документ за самоличност)
…………………….……….………………………………………………….

(длъжност)
4. Лице за контакти:.……….………………………………………..………….

(трите имена)
…………………….……….…………………………………………………….

(длъжност)
Телефон/факс/е-mail: ………………….….…………………………………

5. Обслужваща банка……………………………………………………….…...
(наименование на обслужващата банка) 

……………….........…………………………………………………………...
(адрес на банката) 

……………………………………………………………………………………………
(IBAN сметка, BIC код на банката)

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

Дата : Декларатор :

                                 /Подпис и печат/

„Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване процеса на прилагане на обществени политики и разработване на
стратегически документи на Община Сухиндол”,  Договор № 13-13-143 от  08.11.2013 г., който се осъществява с финансовата
подкрепа по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сухиндол и при никакви обстоятелства не
може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”



  ОБРАЗЕЦ № 3

ДО
ОБЩИНА СУХИНДОЛ
ГРАД СУХИНДОЛ 
УЛ. „РОСИЦА“ № 106

ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ

ОТ:_______________________________________________________________________ 
(наименование на участника) 

Седалище и с адрес управление : обл. ........................................................ гр. ...................... 
ул......................................................................................................................., №..........................,
тел.: ..........................,факс: ......................, e-mail: ................................... 
ЕИК /Булстат/ :………………………………. 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото  Ви представяме  нашата  оферта  за  участие  в  публична  покана  за
възлагане  на  обществена  поръчка  с  предмет:  „Провеждане  на  целево  проучване  и
извършване  на  SWOT  анализ  в   Община  Сухиндол,  както  и  преглед  на  основни
стратегически  документи  на  национално  и  регионално  ниво,  с  цел  установяване  и
конкретизиране  приоритетните  области,  които  трябва  да  бъдат  определени  в
Общински план за развитие на Община Сухиндол (2014 г. – 2020 г.)”

 
Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от

Вас  процедура  и  изискванията  на  ЗОП.  Съгласни  сме  с  поставените  от  Вас  условия,
включително и с клаузите на приложения към документацията проект на договор,  и ги
приемаме без възражения.

„Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване процеса на прилагане на обществени политики и разработване на
стратегически документи на Община Сухиндол”,  Договор № 13-13-143 от  08.11.2013 г., който се осъществява с финансовата
подкрепа по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сухиндол и при никакви обстоятелства не
може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”



Желаем  да  участваме  в  процедурата  и  сме  съгласни  да  изпълним  поръчката
качествено и в срока, съгласно проекта на договора.

В  случай,  че  бъдем  определени  за  изпълнители,  ние  ще  представим  всички
документи, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в
посочения срок от Възложителя.

Нашата оферта е валидна за срок от 90 (деветдесет) дни, считано от крайната дата
за представяне на предложенията.

Ние потвърждаваме, че не участваме в нито едно друго предложение за настоящата
процедура.

Приемаме начина на плащане – съгласно условията на проекта на договора. 

Приложения:  съгласно  приложения  списък  на  документите  към  офертата,
представляващи неразделна част от нея.

 

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_______________________________ (име и фамилия)

_________________________ (длъжност на представляващия Участника) 

__________________________ (дата)

„Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване процеса на прилагане на обществени политики и разработване на
стратегически документи на Община Сухиндол”,  Договор № 13-13-143 от  08.11.2013 г., който се осъществява с финансовата
подкрепа по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сухиндол и при никакви обстоятелства не
може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”



ОБРАЗЕЦ №   4  

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 47, ал.1, т. 2 и 3, и ал. 2, т.1, 3 и 4 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/
……………………………………………………..
с  лична  карта  №   .....................,  издадена  на  ............................от  ……………………..с  ЕГН
……………………..,  в  качеството  ми  на …………………………………….. (посочете
длъжността, която заемате в управителен или контролен орган на участника, както и точното
наименование  на  съответния  орган)  на  …………………………………………………..(посочете
наименованието на участника),                                   ЕИК .................................., със седалище и
адрес на управление................................................................................................................- участник в
процедура  за  възлагане  на  обществена  поръчка  по  реда  на  глава  VIII a от  ЗОП  с  предмет:
„Провеждане на целево проучване и извършване на SWOT анализ в  Община Сухиндол, както
и  преглед  на  основни  стратегически  документи на  национално  и  регионално  ниво,  с  цел
установяване  и  конкретизиране  приоритетните  области,  които  трябва  да  бъдат
определени в Общински план за развитие на Община Сухиндол (2014 г. – 2020 г.)”

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Представляваният от мен участник                                                                                     
(посочете наименованието на участника) :

- не е обявен в несъстоятелност;

-  не  е  в  производство  по  ликвидация  и не  се  намира  в  подобна  на  горепосочените
процедури съгласно националните му закони и подзаконови актове.

2. Представляваният от мен участник                                                                                    
(посочете наименованието на участника):

„Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване процеса на прилагане на обществени политики и разработване на
стратегически документи на Община Сухиндол”,  Договор № 13-13-143 от  08.11.2013 г., който се осъществява с финансовата
подкрепа по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сухиндол и при никакви обстоятелства не
може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”



- не е в открито производство по несъстоятелност;

- не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от
Търговския закон; 

-  не  се  намира  в  подобна  процедура  съгласно  националните  си  закони  и  подзаконови
актове;

- неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.

3. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към
община по смисъла на чл.  162,  ал.  2  от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,  които са
установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или
отсрочване  на  задълженията1 или  парични  задължения,  свързани  с  плащането  на  вноски  за
социалното  осигуряване  или  на  данъци  съгласно  правните  норми  на  държавата,  в  която
участникът е установен.

4.  Представляваният  от  мен  участник  няма  наложено  административно  наказание  за
наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата : Декларатор :
/подпис и печат/

1 При  наличие  на  допуснато  разсрочване  или  отсрочване  на  задълженията  се  прилага  копие  на  съответния  документ  към
настоящата декларация.

„Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване процеса на прилагане на обществени политики и разработване на
стратегически документи на Община Сухиндол”,  Договор № 13-13-143 от  08.11.2013 г., който се осъществява с финансовата
подкрепа по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сухиндол и при никакви обстоятелства не
може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”



ОБРАЗЕЦ №   5  
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 47, ал.1, т. 1 и  ал. 2, т.2 , т.5 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/
……………………………………………………..
с  лична  карта  №   .....................,  издадена  на  ............................от  ……………………..с  ЕГН
……………………..,  в  качеството  ми  на …………………………………….. (посочете
длъжността, която заемате в управителен или контролен орган на участника, както и точното
наименование  на  съответния  орган)  на  …………………………………………………..(посочете
наименованието на участника),                                   ЕИК .................................., със седалище и
адрес на управление................................................................................................................- участник в
процедура  за  възлагане  на  обществена  поръчка  по  реда  на  глава  VIII a от  ЗОП  с  предмет:
„Провеждане на целево проучване и извършване на SWOT анализ в  Община Сухиндол, както
и  преглед  на  основни  стратегически  документи на  национално  и  регионално  ниво,  с  цел
установяване  и  конкретизиране  приоритетните  области,  които  трябва  да  бъдат
определени в Общински план за развитие на Община Сухиндол (2014 г. – 2020 г.)”

Д Е К Л А Р И Р А М, че:
1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда за: 

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

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

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

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

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

2.Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно
законодателството на моята и на която и да е друга държава.

„Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване процеса на прилагане на обществени политики и разработване на
стратегически документи на Община Сухиндол”,  Договор № 13-13-143 от  08.11.2013 г., който се осъществява с финансовата
подкрепа по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сухиндол и при никакви обстоятелства не
може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”



3.  Не  съм осъден с  влязла  в  сила присъда  за  престъпление  по чл.313 от  Наказателния
кодекс във връзка с провеждане на процедура за възлагане на обществени поръчки.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата : Декларатор :
/подпис и печат/

ОБРАЗЕЦ №   6  
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/
……………………………………………………..
с  лична  карта  №   .....................,  издадена  на  ............................от  ……………………..с  ЕГН
……………………..,  в  качеството  ми  на …………………………………….. (посочете
длъжността, която заемате в управителен или контролен орган на участника, както и точното
наименование  на  съответния  орган)  на  …………………………………………………..(посочете
наименованието на участника),                                   ЕИК .................................., със седалище и
адрес на управление................................................................................................................- участник в
процедура  за  възлагане  на  обществена  поръчка  по  реда  на  глава  VIII a от  ЗОП  с  предмет:
„Провеждане на целево проучване и извършване на SWOT анализ в  Община Сухиндол, както
и  преглед  на  основни  стратегически  документи на  национално  и  регионално  ниво,  с  цел
установяване  и  конкретизиране  приоритетните  области,  които  трябва  да  бъдат
определени в Общински план за развитие на Община Сухиндол (2014 г. – 2020 г.)”

Д Е К Л А Р И Р А М, че:
1. В качеството си на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП при _____________________ (посочете

наименованието на участника) не съм свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна
длъжност в неговата организация по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона
за  предотвратяване  и  разкриване  на  конфликт  на  интереси  с_____________________  (посочете
наименованието на Възложителя) или 

2. Представлявания от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона
Лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са:
1. при събирателно дружество -  лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество -  лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност -  лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с 

ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество - овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване -  лицата

по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;
6. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или 

участника.
В случаите по т. 1 - 6 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, 

декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

„Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване процеса на прилагане на обществени политики и разработване на
стратегически документи на Община Сухиндол”,  Договор № 13-13-143 от  08.11.2013 г., който се осъществява с финансовата
подкрепа по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сухиндол и при никакви обстоятелства не
може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

http://212.91.171.190/act.aspx?ID=1&IDNA=FF1C6002&IDSTR=0&FIND=_1387281
http://212.91.171.190/act.aspx?ID=1&IDNA=FF1C6002&IDSTR=0&FIND=_2251966
http://212.91.171.190/act.aspx?ID=1&IDNA=FF1C6002&IDSTR=0&FIND=_2251966
http://212.91.171.190/act.aspx?ID=1&IDNA=FF1C6002&IDSTR=0&FIND=_353065
http://212.91.171.190/act.aspx?ID=1&IDNA=FF1C6002&IDSTR=0&FIND=_2251946
http://212.91.171.190/act.aspx?ID=1&IDNA=FF1C6002&IDSTR=0&FIND=_90105
http://212.91.171.190/act.aspx?ID=1&IDNA=FF1C6002&IDSTR=0&FIND=_90089
http://212.91.171.190/act.aspx?ID=1&IDNA=FF1C6002&IDSTR=0&FIND=_240027


за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата : Декларатор :
/подпис и печат/

ОБРАЗЕЦ №   7  

С П Р А В К А- Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за общ  оборот 

Долуподписаният /-ната/
……………………………………………………..
с  лична  карта  №   .....................,  издадена  на  ............................от  ……………………..с  ЕГН
……………………..,  в  качеството  ми  на …………………………………….. (посочете
длъжността, която заемате в управителен или контролен орган на участника, както и точното
наименование  на  съответния  орган)  на  …………………………………………………..(посочете
наименованието на участника),                                   ЕИК .................................., със седалище и
адрес на управление................................................................................................................- участник в
процедура  за  възлагане  на  обществена  поръчка  по  реда  на  глава  VIII a от  ЗОП  с  предмет:
„Провеждане на целево проучване и извършване на SWOT анализ в  Община Сухиндол, както
и  преглед  на  основни  стратегически  документи на  национално  и  регионално  ниво,  с  цел
установяване  и  конкретизиране  приоритетните  области,  които  трябва  да  бъдат
определени в Общински план за развитие на Община Сухиндол (2014 г. – 2020 г.)”

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е

Представляваният от мен участник/подизпълнител …………………………през последните
три приключили финансови години (2011г., 2012г., 2013г.) е реализирал следния общ оборот от
дейности:

2010 г. 2011 г. 2012 г. Общо
Общ оборот

(в лева без ДДС)

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

„Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване процеса на прилагане на обществени политики и разработване на
стратегически документи на Община Сухиндол”,  Договор № 13-13-143 от  08.11.2013 г., който се осъществява с финансовата
подкрепа по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сухиндол и при никакви обстоятелства не
може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”



Дата : Декларатор :
/подпис и печат/

ОБРАЗЕЦ №   8  

СПИСЪК-ДЕКЛАРАЦИЯ 

на основните договори, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три)
години, или в зависимост от датата на  учредяване или започване на дейността, считано до

датата, определена като краен срок за подаване на оферти

Долуподписаният /-ната/
……………………………………………………..
с  лична  карта  №   .....................,  издадена  на  ............................от  ……………………..с  ЕГН
……………………..,  в  качеството  ми  на …………………………………….. (посочете
длъжността, която заемате в управителен или контролен орган на участника, както и точното
наименование  на  съответния  орган)  на  …………………………………………………..(посочете
наименованието на участника),                                   ЕИК .................................., със седалище и
адрес на управление................................................................................................................- участник в
процедура  за  възлагане  на  обществена  поръчка  по  реда  на  глава  VIII a от  ЗОП  с  предмет:
„Провеждане на целево проучване и извършване на SWOT анализ в  Община Сухиндол, както
и  преглед  на  основни  стратегически  документи на  национално  и  регионално  ниво,  с  цел
установяване  и  конкретизиране  приоритетните  области,  които  трябва  да  бъдат
определени в Общински план за развитие на Община Сухиндол (2014 г. – 2020 г.)”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Представляваният  от  мен  участник/подизпълнител …………………………….  през
последните 3 (три) години, или от датата на която  участника/подизпълнителя е учреден или е
започнал дейността си, считано от датата, определена като краен срок за подаване на оферти  е
изпълнил следните основни договори,сходни с предмета на поръчката:

№ Предмет на
договора

Място на
изпълнение

Договор 

/№, дата на
подписване 

Стойност на
договора в лева 

без ДДС

Клиент/

Възложител

 Адрес или телефон или
факс или електронна

поща

1.

„Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване процеса на прилагане на обществени политики и разработване на
стратегически документи на Община Сухиндол”,  Договор № 13-13-143 от  08.11.2013 г., който се осъществява с финансовата
подкрепа по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сухиндол и при никакви обстоятелства не
може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”



2.

…
.

  
     Забележка:  В  зависимост  от  броя  на  сключените  и  изпълнени  договори  за  последните  три  години,
участникът/подизпълнителят може да добавя съответен брой редове в горната таблица. 

Прилагаме ...... броя референции/препоръки от възложители.
Известно  ми  е,  че  за  вписване  на  неверни  данни  в  настоящата  декларация,  подлежа  на

наказателна отговорност, съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата : Декларатор :

                    /Подпис и печат/

„Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване процеса на прилагане на обществени политики и разработване на
стратегически документи на Община Сухиндол”,  Договор № 13-13-143 от  08.11.2013 г., който се осъществява с финансовата
подкрепа по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сухиндол и при никакви обстоятелства не
може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”



ОБРАЗЕЦ №     9  

Д Е К Л А Р А Ц И Я

По чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/
……………………………………………………..
с  лична  карта  №   .....................,  издадена  на  ............................от  ……………………..с  ЕГН
……………………..,  в  качеството  ми  на …………………………………….. (посочете
длъжността, която заемате в управителен или контролен орган на участника, както и точното
наименование  на  съответния  орган)  на  …………………………………………………..(посочете
наименованието на участника),                                   ЕИК .................................., със седалище и
адрес на управление................................................................................................................- участник в
процедура  за  възлагане  на  обществена  поръчка  по  реда  на  глава  VIII a от  ЗОП  с  предмет:
„Провеждане на целево проучване и извършване на SWOT анализ в  Община Сухиндол, както
и  преглед  на  основни  стратегически  документи на  национално  и  регионално  ниво,  с  цел
установяване  и  конкретизиране  приоритетните  области,  които  трябва  да  бъдат
определени в Общински план за развитие на Община Сухиндол (2014 г. – 2020 г.)”

ДЕКЛАРИРАМ, че

Съм съгласен и приемам условията на проекто-договора за изпълнение на обществена поръчка с
предмет   „Провеждане  на  целево  проучване  и  извършване  на  SWOT  анализ  в   Община
Сухиндол, както и преглед на основни стратегически документи на национално и регионално
ниво, с цел установяване и конкретизиране приоритетните области, които трябва да бъдат
определени в Общински план за развитие на Община Сухиндол (2014 г. – 2020 г.)”

 Известно ми е, че за неверни данни в настоящата декларация отговарям по реда на чл. 313 от НК. 

Дата : Декларатор :

„Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване процеса на прилагане на обществени политики и разработване на
стратегически документи на Община Сухиндол”,  Договор № 13-13-143 от  08.11.2013 г., който се осъществява с финансовата
подкрепа по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сухиндол и при никакви обстоятелства не
може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”



                    /Подпис и печат/

ОБРАЗЕЦ №   10  

СПИСЪК

НА ЕКСПЕРТИТЕ АНГАЖИРАНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

№ Име ,
презиме,фамилия

Длъжност при
изпълнение на

поръчката

Образователно-
квалификационна

степен и
специалност

Общ трудов
стаж / години/

„Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване процеса на прилагане на обществени политики и разработване на
стратегически документи на Община Сухиндол”,  Договор № 13-13-143 от  08.11.2013 г., който се осъществява с финансовата
подкрепа по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сухиндол и при никакви обстоятелства не
може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”



Дата : Декларатор :

                    /Подпис и печат/

ОБРАЗЕЦ №     11  

АВТОБИОГРАФИЯ

1. Фамилия:..........................................................................................................

2. Име: ..................................................................................................................

3. Дата на раждане: .......... .......... .......... 

4. Националност: ...............................................................................................

5. Образование:

Учебно заведение
/От дата – до дата/

Получени степен/и/ или диплома/и/:

6. Членство в професионални организации: ...................................................

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

7. Други умения:(например компютърна грамотност и т.н.) ......................

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

8. Понастоящем заемана длъжност: ..................................................................

9. Трудов стаж във фирмата: .............................................................................

10. Основни квалификации:  /свързани с проекта/.................................................

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

11. Професионален опит:

От дата – до
дата 

Място Компания Длъжност Описание

„Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване процеса на прилагане на обществени политики и разработване на
стратегически документи на Община Сухиндол”,  Договор № 13-13-143 от  08.11.2013 г., който се осъществява с финансовата
подкрепа по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сухиндол и при никакви обстоятелства не
може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”



Дата:…………………
                                                                                                                                               ..........................

....
[Подпис на есперта]

Забележка: Автобиографията се попълва от всеки  експерт  по отделно.

ОБРАЗЕЦ №   12  

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(трите имена)

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

(данни по документ за самоличност)

в качеството си на ………….………..…………………………………….……….......
(вида ключов експерт, съгласно офертата)

на участник: ………………………………………………………………………….... . . . .

(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ,

1.  че  съм на  разположение  да  поема работата  по  този  проект  за  времетраенето му,  както
изискват отговорностите ми. 

2. че се задължавам  да участвам в изпълнението на поръчката и да бъда на разположение през
целия срок на изпълнение на поръчката – до приемането й от възложителя.

3. че се задължавам  да работя, в съответствие с предложението на настоящия участник за
качественото изработване на предмета на поръчката.

„Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване процеса на прилагане на обществени политики и разработване на
стратегически документи на Община Сухиндол”,  Договор № 13-13-143 от  08.11.2013 г., който се осъществява с финансовата
подкрепа по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сухиндол и при никакви обстоятелства не
може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”



4. че заявените от мен данни и посочената информация в автобиографията ми са верни.

Известна  ми  е  наказателната  отговорност  за  деклариране  на  неверни  данни  по  чл.313  от
Наказателния кодекс.

Дата: …………………..          Декларатор: ……………..........

 

                                             

ОБРАЗЕЦ №     13  

ДЕКЛАРАЦИЯ

по Закона за защита на личните данни

Долуподписаният /ната/  ……………………………, с лична карта № ……………………………...,

издадена  на  …………………..,  от  с  ЕГН  …………………,  с  постоянен  адрес:

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

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

съм съгласен копия от мои дипломи и други лични документи, съдържащи лични данни, да бъдат

приложени към офертата.

Известна ми е наказателната отговорност за деклариране на неверни данни по чл.313 от НК.

*Забележка: Декларацията се попълва от всеки един член на екипа за изпълнение на поръчката

„Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване процеса на прилагане на обществени политики и разработване на
стратегически документи на Община Сухиндол”,  Договор № 13-13-143 от  08.11.2013 г., който се осъществява с финансовата
подкрепа по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сухиндол и при никакви обстоятелства не
може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”



Дата:…………………….                               Декларатор: ………….........………

                                                                                   

ОБРАЗЕЦ №   14  

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 за участието или неучастието на подизпълнители

Долуподписаният /-ната/
……………………………………………………..
с  лична  карта  №   .....................,  издадена  на  ............................от  ……………………..с  ЕГН
……………………..,  в  качеството  ми  на …………………………………….. (посочете
длъжността, която заемате в управителен или контролен орган на участника, както и точното
наименование  на  съответния  орган)  на  …………………………………………………..(посочете
наименованието на участника),                                   ЕИК .................................., със седалище и
адрес на управление................................................................................................................- участник в
процедура  за  възлагане  на  обществена  поръчка  по  реда  на  глава  VIII a от  ЗОП  с  предмет:
„Провеждане на целево проучване и извършване на SWOT анализ в  Община Сухиндол, както
и  преглед  на  основни  стратегически  документи на  национално  и  регионално  ниво,  с  цел
установяване  и  конкретизиране  приоритетните  области,  които  трябва  да  бъдат
определени в Общински план за развитие на Община Сухиндол (2014 г. – 2020 г.)”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Участникът  ……………………………………,  (наименование  на  участника),  който
представлявам:

          1. При изпълнение на обществена поръчка с предмет „Провеждане на целево проучване и
извършване на SWOT анализ в  Община Сухиндол,  както и преглед на основни стратегически
документи  на  национално  и  регионално  ниво,  с  цел  установяване  и  конкретизиране
приоритетните области, които трябва да бъдат определени в Общински план за развитие на
Община Сухиндол (2014 г. – 2020 г.)” няма да ползва / ще ползва подизпълнител/и     (ненужното
се изтрива;

2. При възлагане изпълнението на настоящата обществена поръчката  ще ползвам следните
подизпълнители,  които са запознати с  предмета на поръчката и са  дали съгласие за  участие в
процедурата:

„Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване процеса на прилагане на обществени политики и разработване на
стратегически документи на Община Сухиндол”,  Договор № 13-13-143 от  08.11.2013 г., който се осъществява с финансовата
подкрепа по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сухиндол и при никакви обстоятелства не
може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”



(попълва се при използването на подизпълнител/и)

Подизпълнител  №  1:  .....………........................................................………… (наименование  на
подизпълнителя) ,представляван  от.............................................................................................  (трите
имена) ..............…………………………........................, (данни  по  документ  за
самоличност) , ..............………………………….............................................. (адрес) ,  в качеството си
на ………….………..………………………………(длъжност)

Подизпълнител  №  2:  .....………........................................................………… (наименование  на
подизпълнителя) ,представляван  от.............................................................................................  (трите
имена) ..............…………………………........................, (данни  по  документ  за
самоличност) , ..............………………………….............................................. (адрес) ,  в качеството си
на ………….………..………………………………(длъжност)

Подизпълнител №………………………………………………………………
         
    3.Делът на участие на Подизпълнител № 1 е ................ % от общата стойност на обществената
поръчка.  Вида на работите,  които ще извършва от обществената поръчка,  са  следните..............
…………………………...........................................................…………

Делът на участие на Подизпълнител № 2 е ................ % от общата стойност на обществената
поръчка.  Вида  на  работите,  които  ще  извършва  от  обществената  поръчка,  са  следните:
……………………………………..................................................................…………............
…………………………...........................................................………….…

4.Приемам  да  отговарям  за  действията,  бездействията  и  работата  на  посочения
подизпълнител/посочените  подизпълнители  (ненужното  се  зачертава)  като  за  свои  действия,
бездействия и работа.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни 

Забележка:  Настоящият  образец  се  попълва  и  подписва  от  лицето,  което  официално  представлява
участника пред трети страни за всякакви цели.Когато участникът е обединение образецът се попълва и подписва от
лицето,  което е упълномощено от членовете на обединението,  съгласно договора/споразумението за създаване на
обединение,  което се изисква,  съгласно указанията за участие в настоящата процедура. Образецът се попълва за
обединението/консорциума като цяло /не за отделните членове в него/. 

   Настоящият образец НЕ се попълва и подписва от подизпълнител/ите на участника.

Дата : Декларатор :

                    /Подпис и печат/ 
                                                                                   

„Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване процеса на прилагане на обществени политики и разработване на
стратегически документи на Община Сухиндол”,  Договор № 13-13-143 от  08.11.2013 г., който се осъществява с финансовата
подкрепа по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сухиндол и при никакви обстоятелства не
може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”



ОБРАЗЕЦ №     15  

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка

Долуподписаният /-ната/
……………………………………………………..
с  лична  карта  №   .....................,  издадена  на  ............................от  ……………………..с  ЕГН
……………………..,  в  качеството  ми  на …………………………………….. (посочете
длъжността, която заемате в управителен или контролен орган на участника, както и точното
наименование  на  съответния  орган)  на  …………………………………………………..(посочете
наименованието на участника),                                   ЕИК .................................., със седалище и
адрес на управление................................................................................................................- участник в
процедура  за  възлагане  на  обществена  поръчка  по  реда  на  глава  VIII a от  ЗОП  с  предмет:
„Провеждане на целево проучване и извършване на SWOT анализ в  Община Сухиндол, както
и  преглед  на  основни  стратегически  документи на  национално  и  регионално  ниво,  с  цел
установяване  и  конкретизиране  приоритетните  области,  които  трябва  да  бъдат
определени в Общински план за развитие на Община Сухиндол (2014 г. – 2020 г.)”

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
1.  Аз  лично/Представляваното  от  мен  дружество  (наименование  на  дружеството)  ще

(участвам/участва) като подизпълнител на участника (наименование на участника), ако същият бъде
избран  за  изпълнител  на  обществена  поръчка  с  предмет: „Провеждане  на  целево  проучване  и
извършване на SWOT анализ в  Община Сухиндол, както и преглед на основни стратегически
документи  на  национално  и  регионално  ниво,  с  цел  установяване  и  конкретизиране
приоритетните области, които трябва да бъдат определени в Общински план за развитие
на Община Сухиндол (2014 г. – 2020 г.)”

2. Видовете работи, които ще изпълнявам и дела на участието ми в обществената поръчка 
са:.......................

3.Делът ни на участие е ................ % от общата стойност на обществената поръчка.

4. Аз лично/Представляваното от мен дружество не (участвам/участва) в посочената 
процедура със самостоятелна оферта, включително като член на обединение. 

„Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване процеса на прилагане на обществени политики и разработване на
стратегически документи на Община Сухиндол”,  Договор № 13-13-143 от  08.11.2013 г., който се осъществява с финансовата
подкрепа по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сухиндол и при никакви обстоятелства не
може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”



Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни

данни

Забележка: Декларацията се представя от всеки подизпълнител по отделно.

Дата : Декларатор :
                                  /Подпис и печат/ 

ОБРАЗЕЦ №   16  

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният /-ната/
……………………………………………………..
с  лична  карта  №   .....................,  издадена  на  ............................от  ……………………..с  ЕГН
……………………..,  в  качеството  ми  на …………………………………….. (посочете
длъжността, която заемате в управителен или контролен орган на участника, както и точното
наименование  на  съответния  орган)  на  …………………………………………………..(посочете
наименованието на участника),                                   ЕИК .................................., със седалище и
адрес на управление................................................................................................................- участник в
процедура  за  възлагане  на  обществена  поръчка  по  реда  на  глава  VIII a от  ЗОП  с  предмет:
„Провеждане на целево проучване и извършване на SWOT анализ в  Община Сухиндол, както
и  преглед  на  основни  стратегически  документи на  национално  и  регионално  ниво,  с  цел
установяване  и  конкретизиране  приоритетните  области,  които  трябва  да  бъдат
определени в Общински план за развитие на Община Сухиндол (2014 г. – 2020 г.)”

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. всички  членове  на  обединението  са  отговорни,  заедно  и  поотделно,  по  закон  за
изпълнението на договора. 

2. представляващият обединението член е упълномощен да задължава, да получава указания
за и от името на всеки член на обединението / консорциума.

3. изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на представляващия
член обединението. 

4. всички  членове  на  обединението  са  задължени  да  останат  в  него  за  целия  период  на
изпълнение на договора.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни

данни!

Забележка:  Декларацията  се  представя  от  всеки  член  на  обединението,  в  случай  че
участника е обединение.

„Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване процеса на прилагане на обществени политики и разработване на
стратегически документи на Община Сухиндол”,  Договор № 13-13-143 от  08.11.2013 г., който се осъществява с финансовата
подкрепа по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сухиндол и при никакви обстоятелства не
може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”



Дата:…………………….                               Декларатор: ………….........………

/подпис и печат/

ОБРАЗЕЦ № 17
ДО
ОБЩИНА СУХИНДОЛ
ГРАД СУХИНДОЛ 
УЛ. „РОСИЦА“ № 106

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

с  предмет  „Провеждане  на  целево  проучване  и  извършване  на  SWOT  анализ  в   Община
Сухиндол, както и преглед на основни стратегически документи на национално и регионално
ниво, с цел установяване и конкретизиране приоритетните области, които трябва да бъдат
определени в Общински план за развитие на Община Сухиндол (2014 г. – 2020 г.)”

От ....................................................................................................(наименование на участника),
представлявано от ........................................................................................(трите имена), в качеството
на....................................................................  (длъжност  или  друго  качество),  с
БУЛСТАТ/ЕИК……………………..,регистрация  по  ДДС:  …………………………………………,
със седалище и адрес на управление ….....................................................,адрес за кореспонденция:
…................................................................................................,  телефон  за  контакт  …........................,
факс..............…, електронна поща …................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С  настоящата  Ви  представяме  нашето  техническо  предложение  за  изпълнение  на
обществена  поръчка  с  предмет:  „Провеждане  на  целево  проучване  и  извършване  на  SWOT
анализ  в   Община  Сухиндол,  както  и  преглед  на  основни  стратегически  документи  на
национално  и  регионално  ниво,  с  цел  установяване  и  конкретизиране  приоритетните
области,  които  трябва  да  бъдат  определени  в  Общински  план  за  развитие  на  Община
Сухиндол (2014 г. – 2020 г.)” и предлагаме да изпълним поръчката в съответствие с условията и
изискванията на Възложителя и Техническото задание към поканата. 

Декларираме, че сме съгласни с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

„Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване процеса на прилагане на обществени политики и разработване на
стратегически документи на Община Сухиндол”,  Договор № 13-13-143 от  08.11.2013 г., който се осъществява с финансовата
подкрепа по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сухиндол и при никакви обстоятелства не
може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”



Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви,
посочени в Техническите спецификации на настоящата поръчка.

Предлагаме  да  организираме и изпълним поръчката  съгласно условията  на  Публичната
покана, както следва:

1.  Предлагаме следния общ срок за  изпълнение на поръчката ............  календарни дни /  словом/
който включва сроковете за изпълнение на всички включени дейности

2.  Описание  на  дейностите,  които ще бъдат  извършени в съответствие  с  пълното описание  на
предмета  на  поръчката  /  техническото  задание/  от  документацията  към  публичната  покана  за
участие в настоящата обществена поръчка.

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

3. Предлагаме следния План-график за изпълнение на поръчката, изготвен съобразно Техническата
спецификация на Възложителя.

Име на Етап /
подетап

Описание на изпълнението Срок на изпълнени Отговорник по
изпълнението

Задължаваме  се  да  уведомим  Възложителя  незабавно,  ако  настъпи  някаква  промяна  в
обстоятелства, свързани с изпълнението на услугите, на всеки етап от изпълнението на договора.
Също така потвърждаваме, че разбираме и приемаме, че всяка неточна или непълна информация,
умишлено представена в това предложение, може да доведе до нашето изключване от участие в
настоящата поръчка.

       Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с
настоящото предложение.

Дата:…………………             Декларатор:  ..............................
                                                                                                            

[Подпис и печат]

„Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване процеса на прилагане на обществени политики и разработване на
стратегически документи на Община Сухиндол”,  Договор № 13-13-143 от  08.11.2013 г., който се осъществява с финансовата
подкрепа по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сухиндол и при никакви обстоятелства не
може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”



ОБРАЗЕЦ №     18  

ДО
ОБЩИНА СУХИНДОЛ
ГРАД СУХИНДОЛ 
УЛ. „РОСИЦА“ № 106

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

с  предмет  „Провеждане  на  целево  проучване  и  извършване  на  SWOT  анализ  в   Община
Сухиндол, както и преглед на основни стратегически документи на национално и регионално
ниво, с цел установяване и конкретизиране приоритетните области, които трябва да бъдат
определени в Общински план за развитие на Община Сухиндол (2014 г. – 2020 г.)”

От ....................................................................................................(наименование на участника),
представлявано от ........................................................................................(трите имена), в качеството
на....................................................................  (длъжност  или  друго  качество),  с
БУЛСТАТ/ЕИК……………………..,регистрация  по  ДДС:  …………………………………………,
със седалище и адрес на управление ….....................................................,адрес за кореспонденция:
…................................................................................................,  телефон  за  контакт  …........................,
факс..............…, електронна поща …................ 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата Ви представяме нашата предлагана цена за изпълнение на обществена поръчка с
предмет:  „Провеждане  на  целево  проучване  и  извършване  на  SWOT  анализ  в   Община
Сухиндол, както и преглед на основни стратегически документи на национално и регионално
ниво, с цел установяване и конкретизиране приоритетните области, които трябва да бъдат
определени в Общински план за развитие на Община Сухиндол (2014 г. – 2020 г.)”

1.Предлагаме обща цена за изпълнение на предмета на обществената поръчка в размер
на……………...…лв. без  ДДС,  (словом……………………………………лева)
и ......................лв. с ДДС (словом……………………………………лева);

„Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване процеса на прилагане на обществени политики и разработване на
стратегически документи на Община Сухиндол”,  Договор № 13-13-143 от  08.11.2013 г., който се осъществява с финансовата
подкрепа по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сухиндол и при никакви обстоятелства не
може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”



 2.  Цената  за  изпълнение  на  обществената  поръчка  е  окончателна  и  не  подлежи  на
увеличение,  като  включва  всички  разходи  за  качествено  изпълнение  на  предмета  на
поръчката.
3. Предложената цена е определена при пълно съответствие с условията за образуване на
предлаганата цена, посочени  в документацията.
4.  Съгласни  сме  плащането  на  Цената  за  изпълнение  на  обществената  поръчка  да  се
извършва при условията и по реда определени в проекта на договор.
      

Гарантираме,  че  сме  в  състояние  да  изпълним  качествено  поръчката  в  пълно
съответствие с настоящото предложение.

Дата:…………………             Декларатор:  ..............................
                                                                                                            

[Подпис и печат]

„Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване процеса на прилагане на обществени политики и разработване на
стратегически документи на Община Сухиндол”,  Договор № 13-13-143 от  08.11.2013 г., който се осъществява с финансовата
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ОБРАЗЕЦ № 19

ПРОЕКТ!

Д О Г О В О Р

№ …………………………………

Днес, ……………..г., в гр. ......................, между: 
ОБЩИНА  СУХИНДОЛ,  адрес:  гр.  Сухиндол,  п.к  5240,  ул.  Росица  №  106,
ЕИК:000133997, представлявана от Пламен Димитров Чернев - кмет на Община Сухиндол
и  Петя  Христова  Карагерова  –  директор  на  дирекция  “ФБЧР”   наричана  за  краткост
“ВЪЗЛОЖИТЕЛ” 
и
............................................................................, адрес: ..........................................................., 
ЕИК:  .......................................  представлявано  от…………………..,  в  качеството  му  на
управител,  притежаващ  л.к.  №  …………………  изд.  на  ………………..год.  от  МВР  –
…………....…., ЕГН ………...……….., седалище и адрес на управление: гр……………..,
ул. “………..............….” № …………., наричан за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ”,

на основание проведена процедура за избор на изпълнител чрез публична покана
по реда на  чл. 14, ал. 4, т. 2 и разпоредбите на Глава осма „а” от ЗОП и условията към
Договор за безвъзмездна финансова помощ  рег.№ 13-13-143 от 08.11.2013 за изпълнение
на  проект:  „Подобряване  процеса  на  прилагане  на  обществени  политики  и
разработване на стратегически документи на Община Сухиндол”, имайки предвид, че
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е  приел  офертата  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  се  сключи  настоящият
договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага,  а  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема  да  извърши  при
условията  на  настоящия  договор  услугата:  „Провеждане  на  целево  проучване  и
извършване  на  SWOT  анализ  в   Община  Сухиндол,  както  и  преглед  на  основни
стратегически документи на национално и регионално ниво, с цел установяване и
конкретизиране  приоритетните  области,  които  трябва  да  бъдат  определени  в
Общински план за развитие на Община Сухиндол (2014 г. – 2020 г.)”, съгласно офертата
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която съставлява неразделна част от договора. Основните дейности,
свързани с изпълнението на договора са:
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 Провеждане  на  проучване  сред  представителите  на  целевите  групи  относно
изпълнението и адекватността на политиките провеждани от Община Сухиндол;

 Изготвяне на SWOT анализ, чрез който да се определи настоящото състояние на
социално  –  икономическите  процеси  в  общината  и  да  бъдат  определени  група
приоритети, които да са за следващия програмен период ;

 Преглед  и  анализ  на  действащите  и  новите  стратегически  документи  на
регионално,  национално  и  европейско  ниво,  с  цел  адекватно  позициониране  на
новите общински стратегически документи 

Чл.2. (1) Настоящият договор е изготвен в рамките на проект: „Подобряване процеса на
прилагане на обществени политики и разработване на стратегически документи на
Община Сухиндол” с регистрационен № 13-13-143 от 08.11.2013, с финансовата подкрепа
на Оперативна програма „Административен капацитет”,  съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския Социален фонд. 

(2) С подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с
действащите правила на Оперативна програма „Административен капацитет“.

ІI. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.3.(1)  Срокът  за  изпълнение  на  договора  е  ………  календарни  дни,  съобразно
предложената оферта на Изпълнителя и започва да тече от датата на подписването му.

(2)  Срокът  за  изпълнение  на  настоящата  поръчка  приключва  с  последната  изпълнена
дейност в рамките на договора, но не по-късно от  08.08.2014 г.

(3) Договорът  се  счита  за  окончателно  изпълнен  след  подписването  на  окончателен
протокол подписан от упълномощени представители на страните по договора. Протоколът
трябва да съдържа описателна част за извършените дейности, свързани с изпълнението на
предмета на поръчката.

(4)  Предвидените  срокове  за  изпълнение  на  договора  не  текат,  когато  е  спряно
изпълнението му поради причини, независещи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Това обстоятелство
се  установява  с  протокол,  подписан  от  упълномощени представители  на  двете  страни,
като определеният срок за изпълнение на съответната дейност се удължава с дните, през
които изпълнението на договора е спряно. 

III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

Чл.4. (1)Цената на договора, съгласно приетата от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ценова оферта на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, възлиза  на  ...............................

„Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване процеса на прилагане на обществени политики и разработване на
стратегически документи на Община Сухиндол”,  Договор № 13-13-143 от  08.11.2013 г., който се осъществява с финансовата
подкрепа по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сухиндол и при никакви обстоятелства не
може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”



(...........................................................................)  лева  без  ДДС  или  ...............................
(...........................................................................) лева с ДДС.

(2) Цената на договора по чл.4, ал.1 е окончателна и не подлежи на промяна.

(3) Плащанията по настоящия договор ще се извършват в български лева.

(4)  Свързаните с изпълнението на поръчката разходи за заплащане на възнаграждения на
екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и разходите за осигуряване на офис, оборудване, консумативи
и всякакви други, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и са включени в предлаганата от него
безусловна  цена.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  не  дължи  каквото  и  да  е  плащане  при  никакви
условия във връзка с тези разходи извън цената по чл.4, ал.1

Чл.5 За извършване на плащанията ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя фактура, която следва да
съдържа следния задължителен текст:

”Разходът  е  по  проект  съгласно  Договор  №  13-13-143  от  08.11.2013  г.  по  ОП
“Административен  капацитет“,  съфинансирана  от  Европейския  съюз  чрез
Европейския социален фонд.

Чл.6. Плащанията по настоящия договор се извършват с платежно нареждане по следната
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN сметка............................................ 

BIC код на банката .................................

Банка: ......................................................

Град/клон/офис: .....................................

Чл.7. (1) Плащането на възнаграждението по чл.4, ал.1 се извършва както следва: 

 50  % от  общата  сума,  договорена  по  офертата  на  избрания  изпълнител  –  след
провеждане на целево проучване сред целевите  групи и изготвяне на  доклад,  и
подписване  на  констативен  протокол  между  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ; 

 50%  от  общата  сума,  договорена  по  офертата  на  избрания  изпълнител  –  след
извършване на планирания SWOT анализ и преглед на основните стратегически
документи,  действащи  на  регионално,  национално  и  европейско  ниво,  и  след
представяне  от  страна  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и  одобрение  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на
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доклади  по  двете  дейности,  и  след  подписване  на  съответните  констативни
протоколи;

(2) Основание за извършване на плащанията посочени в чл.7, ал. 1 са подписаните между
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  приемо-предавателни  протоколи,  които
установяват изпълнението предмета на настоящия договор.

(3) В случай, че бъдат установени неправомерно изплатени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разходи,
при виновно неизпълнение от страна на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният се задължава да
възстанови съответните дължими суми в срок от 5 работни дни от получаване на искане за
това на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банковата му сметка

(4) В случай, че  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови изисканите суми в упоменатия срок,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има  право  на  обезщетение  за  забавено  плащане  в  размер  на
законовата лихва за периода на просрочието.

(5) Банковите такси,  свързани с връщането на дължими суми на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  са
изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 8  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1.  Да получи уговореното възнаграждение, при условията и сроковете на този договор,
при коректно изпълнение на задълженията по него;

2.Да  изисква  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото  съдействие  и  информация  за
изпълнение на работата по този договор.

3. Да  получи  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за  извършената  услуга  предмет  на   Договора,
съответното възнаграждение посочено в чл.4.  

Чл.9 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е  длъжен да  осигури изпълнението  на  възложената   дейност
придържайки  се  към  техническото  задание  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и  техническо
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  неразделна част от настоящия договор.

Чл. 10 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1.  Да  изпълни  възложената  му  работа  с  грижата  на  добър  стопанин,  качествено,  при
спазване  на  изискванията  за  икономичност,  ефикасност,  прозрачност  и  качество,  в
съответствие с най- добрите практики в тази област,  в съответствие с изискванията на
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при условията и сроковете на този договор и с оглед изпълнение и
осигуряване  на  устойчивост  на  предвидените  в  проекта  цели  и  след  приключване  на
проекта. За тази цел ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да осигури  всички човешки и материални
ресурси,  необходими  за  пълното  и  точно  изпълнение  на  поръчката  и  предвидени  в
описанието на проекта.

2.  Да изпълнява указанията и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

3.  Да  отстранява  посочените  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ недостатъци  и  пропуски  в
изпълнението на дейностите по договора за своя сметка;

4. Да се придържа към всички приложими закони и подзаконови нормативни актове, имащи
пряко отношение към изпълнението на този договор;

5. Да изпълни дейностите по чл. 1 и да представи необходимите материали/документи,
съгласно посочените в техническата спецификация изисквания на Възложителя. 

6. Да изпълнява своите задължения по този договор безпристрастно и лоялно и съобразно
принципите на професионалната етика и най-добрите практики в съответната област;

7.  Да  третира  всички  документи  и  информация,  предоставени  му  във  връзка  с
изпълнението на договора, като частни и поверителни, и няма право да публикува или
предоставя на трети лица информация, свързана с договора, без предварителното писмено
съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

8. Да  предостави  лице  за  контакт  по  този  договор,  който  да  бъде  адресат  на  всички
официални известия по договора и да предоставя официални отговори. 

9.  Да  информира  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за  всички  пречки,  възникващи  в  хода  на
изпълнението, като може да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания за отстраняването им;

10. Да осигурява достъп за извършване на проверки на място от страна на Управляващия
орган  на  ОП  „Административен  капацитет”  и  изпълнява  мерките  и  препоръките,
съдържащи се в докладите за проверки на място; 

11. Да спазва изискванията за съхранение на документацията по изпълнението на услугата
в съответствие с изискванията на Ръководството за разработване и изпълнение на проекти
по ОПАК. 
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12.  Да  спазва  изискванията  на  законодателството  на  Европейската  общност  и
националното законодателство във връзка с предоставянето на безвъзмездна финансова
помощ.

13. Да предостави авторските права върху разработените в изпълнение на този договор
продукти  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  като  предоставянето  става  по  силата  на  настоящия
договор.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 11 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1.   Да получи услугата и продуктите, уговорени с този договор, в срока и при условията
на същия;

2.  При поискване да получава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация за хода на изпълнението
по този договор;

3.  Да изисква, при необходимост и по своя преценка, мотивирана обосновка от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на представените от него продукти по изпълнение по този договор;

4. Да  изисква  от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване  или  доработване  на  елементи  от
изпълнението по този договор, в случаите, когато същото е непълно или не съответства
като съдържание и качество на изискванията му;

5.  Да  дава  писмени  указания  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във  връзка  с  предприемането  на
действия, които са необходими за доброто изпълнение на този договор;

6. Да проверява по всяко време изпълнението на възложената работа по този договор, без
да създава пречки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

7.  Да прегледа  и  одобри изготвените  от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ материали  и  протоколи от
извършените  дейности,  когато  съответстват  на  изискванията,  посочени  в  техническото
задание

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ придобива  изключително  право  на  ползване  на  резултатите  от
настоящия договор, като правото на ползване се реализира без съгласието на автора и без
заплащане на отделно възнаграждение, минимално за срок от 5 години след приключване
изпълнението  на  проекта.  Всички  претенции  на  трети  лица  относно  авторството  и
оригиналността  на произведението са за сметка на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  без да се засяга
имуществената сфера на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или Управляващия орган на ОПАК
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Чл. 12 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1.  Да  изплати  уговореното  възнаграждение  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в  размера  и  при
условията и сроковете на този договор;

2. Да съдейства на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  за осигуряване на информация и всички налични
документи, необходими му за качественото осъществяване на работата и изпълнение на
настоящия договор.

3. Да прегледа и одобри отделните продукти на работата на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато
съответстват на изискванията.

VІ. ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.13. Страните са длъжни добросъвестно да зачитат взаимно интересите си, както и да не
разпространяват сведения, станали им известни във връзка с изпълнението на настоящия
договор.

Чл.14. Информацията, събрана или установена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и разменената
кореспонденция  между  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в  хода  на  поетия
ангажимент не може да се използва от трети лица, без съгласието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VІІ. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.15.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се  задължава  да  предприеме  всички  необходими  мерки  за
избягване  на  конфликт  на  интереси,  както  и  да  уведоми  незабавно  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.

Чл.16 Конфликт на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно изпълнение
на функциите по договора от което и да  е  лице,  е  изложено на риск поради причини,
свързани  със  семейството,  емоционалния  живот,  политическата  или  националната
принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, които това лице има с
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  съгласно  чл.  52  от  Регламент(ЕО,  Евратом)  1605/  2002  г.,  относно
финансовите разпоредби, приложими за общия бюджет на Европейската общност, изменен
с  Регламент на Съвета (EO, Евратом) №1995/2006 г.

VІІІ. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Чл.17. При спазване на разпоредбата на чл. 14, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
се задължават да запазят поверителността на всички поверително предоставени документи,
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информация или други материали, за срок не по-малко от три години след приключването
на оперативната програма в съответствие с чл. 89 (3) от Регламент на Съвета № 1083/ 2006.
Европейската  комисия  има  право  на  достъп  до  всички  документи,  предоставени  на
Договарящия орган, като спазва същите изисквания за поверителност.

Чл.18. При реализиране на своите правомощия ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
спазват изискванията за защита на  личните данни съобразно разпоредбите на чл. 37 от
Регламент на Комисията № 1828/08.12.2006г. и приложимото национално законодателство.

ІХ. ВИЗУАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Чл.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи всичко необходимо за оповестяване
на  факта,  че  проектът  се  финансира   от  Европейския  социален  фонд  чрез  ОПАК.
Предприетите за тази цел мерки трябва да са в съответствие с  правилата  за информация и
публичност, предвидени  Регламент на Комисията(ЕО)  № 1828/2006 и приложение XIII
към договора, и Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност
по Оперативна програма „Административен капацитет”. 

Чл.20.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва  да  упомене  финансовия  принос,  предоставен  от
Европейския  социален  фонд чрез  Оперативна  програма  “Административен  капацитет”,
чрез включване във всички подходящи документи по проекта на изречението: „Проектът
се  осъществява  с  финансовата  подкрепа  на  Оперативна  програма
„Административен  капацитет“,  съфинансирана  от  Европейския  съюз  чрез
Европейския  социален  фонд.“,  да  поставя  върху  всички  информационни  и  рекламни
материали, свързани с проекта:

1. Флага на ЕС и думите Европейски съюз;

2. Логото и слогана на ОПАК – „ОПАК. Експерти в действие”;

3. Логото и слогана на ЕСФ – „Европейски социален фонд. Инвестиции в хората” ;

X. СЧЕТОВОДНИ ОТЧЕТИ И ТЕХНИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ПРОВЕРКИ

Чл.21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да води точна и редовна документация и счетоводни
отчети,  отразяващи  изпълнението  на  договора,  използвайки  подходяща  електронна
система за документация. Тази система може да е неразделна част от текущата счетоводна
система на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или допълнение към тази система. Тази система следва да се
прилага  в  съответствие  с  националното  законодателство.  Счетоводните  отчети  и
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разходите, свързани с проекта, трябва да са в съответствие с изискванията на общностното
и националното законодателство и да подлежат на ясно идентифициране и проверка. 

Чл.22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява оригиналите на документите, свързани с
изпълнението на договора в отделно досие, на достъпно място, да са картотекирани по
начин, който улеснява проверките.

Чл.23.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е  длъжен  да  оказва  съдействие  на  Управляващия  орган,
националните  и  европейските  съдебни,  одитни  и  контролни  органи,  включително  на
Сертифициращия орган по Структурните органи  и Кохезионния фонд на Европейския
съюз,  на  Българския  съвет  за  координация  в  борбата  с  правонарушенията  ,  засягащи
финансовите интереси на Европейските общности (AFCOS), на Европейската комисия ,
както  и  на  Европейската  служба  за  борба  с  измамите(  OLAF)  и  външни  одитори,
извършващи  проверки,  за  изпълнение  на  техните  правомощия,  произтичащи  от
общностното и националното законодателство  за извършване на проверки, инспекции,
одит и др.и да осигурява достъп до помещенията и до всички документи и база данни
свързани с финансово-техническото управление на възложените дейности. 

Чл.24. Срокът за съхранение на всички документи, свързани с изпълнението на договора и
други документи с доказателствена стойност е 3 години, след закриването на оперативната
програма  или  за  период  от  3  години след годината,  през  която  е  извършено  частично
закриване.  Сроковете  спират  да  текат  и  в  случай  на  съдебни  процедури  по  надлежно
обосновано искане на Европейската комисия.се съхраняват в сроковете, указани в чл.13 на
ПМС №180/27.07.2007 г.

XI. СВЪРЗАНИ ЛИЦА

Чл.25. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не сключва договори със свързани лица в
рамките на изпълнение на дейностите по проекта

(2) Свързани лица са:

1.  съпрузите,  роднините  по  права  линия  –  без  ограничения,  по  съребрена  линия  –  до
четвърта степен включително, и роднините по сватовство – до трета степен включително;

2. работодател и работник;

3. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

4. съдружниците;
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5. дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с
право на глас в дружеството;

6. лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице;

7. лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице;

8. лицата, едното от които е търговски представител на другото;

9. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото.

10. лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на
друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от
обичайните.

ХII. ОТГОВОРНОСТИ

Чл.26  (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи  имуществена  отговорност  за  нанесените  щети  или
пропуснатите ползи, резултат на виновно, лошо, забавено или неизпълнено задължение по
този договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не  отговаря  за  щети  или  понесени  вреди  от  персонала  или
имуществото на изпълнителя през време на изпълнение на проекта или като последица от
него. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да иска плащания за компенсиране на такава щета или
вреда.

Чл.27  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема  цялата  отговорност  към  трети  лица,  в  това  число  и
отговорност  за  вреди  от  всякакъв  характер,  понесени  от  тези  лица  през  време  на
изпълнение  на  договора  или  като  последица  от  него.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не  носи
отговорност,  произтичаща от искове или жалби,  вследствие нарушение  на нормативни
изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неговите служители или лица, подчинени на
неговите служители, или в резултат на нарушение правата на трети лица. 

Чл.28.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  не  носи  отговорност  във  връзка  с  искове  или  жалби,
вследствие на нарушение на нормативни изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

XІІI. НЕРЕДНОСТИ

Чл.29. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по настоящия договор се задължава да следи  за нередности
при изпълнението на договора. Под „нередност“ следва да се разбира всяко нарушение на
разпоредба  на  общностното  право,  произтичащо  от  действие  или  бездействие  на
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икономически оператор, което има или би имало като  последица нанасянето на вреда на
общия бюджет на Европейския съюз, като отчете неоправдан разход в общия бюджет. По
настоящия договор икономически оператори са Изпълнителя и всички негови служители,
работещи по изпълнението на настоящия договор.  

Чл.30 В  случай  на  нередности,  допуснати  и/или  извършени  от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по
договора,  той носи отговорност за възстановяването на точния размер на причинените
вреди.    

Чл.31 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възстановяване
на неправомерно получени суми, следствие на допусната нередност

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възстановява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неправомерно получени суми,
следствие от допуснатата нередност, при условията на чл.31, ал. 3, 4 и 5; 

(3) При установяване от компетентен орган  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТе длъжен да възстанови
суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства.

(4)  След изтичане на срока за  доброволно възстановяване,  изпълнителят  дължи лихва,
изчислена в процент, равняващ се на основния лихвен процент на Българската народна
банка за периода плюс 10 пункта. 

(5) Банковите такси, свързани с връщането на дължими суми на Управляващия орган, са
изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.32.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е  длъжен да уведоми всички свои служители,  работещи по
изпълнението  на  проекта,  относно  определението  за  нередност  и  да  ги  задължи  да
докладват  всеки  случай  на  подозрение  и/или  доказани  случаи  на  нередност  съгласно
установена процедура от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При подписване на договора, изпълнителят
декларира, че всички негови служители са запознати с определението за нередност.

ХIV. НЕУСТОЙКИ

Чл. 33.  Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложената услуга или част от нея в срок,
съгласно договора, същият дължи на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1% от
цената по договора за всеки просрочен ден, но не повече от 20% от цената на договора.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удържа  предявената  неустойка  при  окончателното  разплащане  по
договора, въз основа на  двустранен констативен протокол за изпълнение на договора.
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Чл. 34.  При пълно не изпълнение на възложената услуга,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща
неустойка  – 50% (петдесет  процента)  от  стойността  на  договора,  която  се  превежда в
следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.  35.  Страните  запазват  правото  си  да  търсят  обезщетение  за  претърпени  щети  и
пропуснати ползи от неизпълнението в случай, че те надхвърлят договорената неустойка,
по общия ред, предвиден в българското законодателство.

Чл.  36.  Наложените  глоби  и/или  санкции  от  държавните  институции  за  установени
нарушения, при изпълнението на настоящия договор са за сметка на виновната страна и се
заплащат от нея.

ХV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 37 Действието на този договор се прекратява:

1. С извършване и предаване на договорената работа;

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

3. От ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  бъде лишен от
правото да извършва дейност в областта на осигуряването на информация и публичност;

4.  При  констатирани  нередности  и/или  конфликт  на  интереси  –  с  изпращане  на
едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

5. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка,
предмет на договора, извън правомощията на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл
или не е бил длъжен да предвиди или предотврати – с писмено уведомление, веднага след
настъпване на обстоятелствата;

6.  Едностранно  прекратяване  на  договора  от  страна  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при
неизпълнение на някое от договорените задължения.

7. Едностранно прекратяване на договора от страна на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случаите, в
които:

7.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключи трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или
контролни функции с лице, работещо по трудово или служебно правоотношение в УО на
ОПАК, докато заема съответната длъжност и една година след напускането й.
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7.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  сключи договор за  консултантски  услуги с  лице,  работещо по
трудово  или  служебно  правоотношение  в  УО  на  ОПАК,  докато  заема  съответната
длъжност и една година след напускането й.

ХVI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.  38. Страните  не  отговарят  една  спрямо  друга  за  неизпълнение  или  неточно
изпълнение на свое задължение в резултат на настъпила непреодолима сила, в това число
и за причинените от това неизпълнение вреди.

Чл. 39. Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолима
сила, е длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването й,
съответно – за преустановяване въздействието на непреодолимата сила.

Чл. 40. След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които се определят като
непреодолимата сила, страната,  която е дала известието по ал. 2, в пет дневен (5) срок
писмено  с  известие  уведомява  другата  страна  за  възобновяване  на  изпълнението  на
договора.

ХVII.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.41. Настоящият договор се счита за сключен при подписването му от двете страни.

Чл.42. Споровете по тълкуването и изпълнението на настоящия договор ще се решават 
доброволно между страните, а при не постигане на съгласие – по съдебен ред.

Чл.43. Изменения и допълнения на този договор не могат да се правят, освен в случаите 
на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

Чл.44.  За  неуредените  в  договора  въпроси  се  прилагат  разпоредбите  на  действащото
българско законодателство.

Настоящият  договор  се  състави  и  подписа  в  три  еднообразни  екземпляра  –  два  за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Ценова оферта. 
2. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3. Техническо задание – част от документацията за обществената поръчка

„Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване процеса на прилагане на обществени политики и разработване на
стратегически документи на Община Сухиндол”,  Договор № 13-13-143 от  08.11.2013 г., който се осъществява с финансовата
подкрепа по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сухиндол и при никакви обстоятелства не
може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                     ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Кмет община Сухиндол:………...........                                            ……………………
                                  /инж.П.Д.Чернев/                                                  /                       /
Директор дирекция
“Финанси и бюджет 
и човешки ресурси” : ………….......
                             /П. Х. Карагерова/

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

на оферти за обществена поръчка с предмет

Провеждане на целево проучване и извършване на SWOT анализ в  Община Сухиндол,
както и преглед на основни стратегически документи на национално и регионално

ниво, с цел установяване и конкретизиране приоритетните области, които трябва
да бъдат определени в Общински план за развитие на Община Сухиндол (2014 г. –

2020 г.)

Методиката за определяне на комплексната оценка на офертата съдържа точни указания
за определяне на оценката по всеки показател и за определяне на комплексната оценка на
офертата,  включително за относителната  тежест,  която Възложителят дава на всеки от
показателите за определяне на икономически най-изгодната оферта.

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

Критерий  за  оценка  на  офертите  –  икономически  най-изгодна  оферта  при  следните
показатели:

 П1 – Предложена цена (без ДДС) – 30%

 П2 – Срок за изпълнение на поръчката в календарни дни – 30% 

 П3 – План-график на изпълнението – 40% 
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I. Показател 1: “Предложена цена” (ПЦ)

Оценката има тежест 30 % от общата оценка и се изчислява по следната формула:

Ц = (Ц мин /Цn) * 30 , където

Ц мин е най-ниската предложена обща цена за изпълнение на поръчката;

Ц n - е цена за изпълнение на поръчката, предложена n-я участник;

Ц се закръглява до третия знак след десетичната запетая.

Най-ниската предложена цена получава  30 точки, което е максималната оценка по този
показател.

II. Показател 2: “Срок за изпълнение на поръчката”/ПС/ 

Общ срок за изпълнение - не повече от 90 календарни дни.

Оценката има тежест 30 процента от общата оценка и се изчислява по следната формула:

С = (С мин /Сn) * 30 , където

С мин е най-краткия срок предложен за изпълнение на поръчката;

С n - е срока за изпълнение на поръчката, предложен от n-я участник;

Предложеният най-кратък срок за изпълнение на поръчката получава  30 точки, което е
максималната оценка по този показател.

III. Показател 3 - План-график на изпълнението /ПГ/

Максималният брой точки, който може да получи всеки кандидат по този показател
е 40 и има относително тегло в комплексната оценка – 40%. 

Участникът  трябва  да  приложи подробен  план-график с  описание  на  отделните
етапи  и  фази  на  изпълнението,  който  съответства  на  обхвата  на  дейностите  и
Техническото  задание  на  Възложителя.  Етапите  да  са  логически  обвързани  и  да  са
последователно  описани  всички  фази  на  изпълнението.  В  план-графика  трябва  да  са
посочени отговорници от екипа с експерти за изпълнението на отделните етапи. Сумарно
сроковете  за  изпълнение  на  отделните  етапи  (фази)  в  план  –  графика  трябва  да
съответстват  на  предложения  от  участника  общ  срок  за  изпълнение  на  поръчката  в
календарни дни по показател П2.
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Показателят П3 ще се оценява по следната методика:

Степен на съответствие Брой точки

Участникът е разписал план-график на изпълнението с 
обособени етапи (фази), който съответства на обхвата на 
дейностите и Техническото задание на Възложителя. 
Отделните етапи са последователно описани и логически 
обвързани и гарантират цялостното изпълнение на 
обществената поръчка. Посочени са отговорници за 
изпълнението на отделните обособени етапи. План-графикът 
съответства на предложения от участника общ срок за 
изпълнение. Участникът е заложил в план-графика посещения
на място (поне по едно посещение за всяка една дейност от 
предмета на поръчката).

40

Участникът е направил план-график, но се констатира едно от
следните обстоятелства:

- липсват съществени елементи от обхвата на дейностите и 
Техническото задание на Възложителя;

- етапите  не са структурирани по последователен и логичен 
начин;

- не са посочени отговорници за всяка фаза (етап);

- има разминаване между предложения срок за изпълнение от 
участника по показател П2 и сроковете, разписани в план-
графика за изпълнението.

- не са заложени посещения на място или заложените 
посещения са по-малко от 3;

30

Участникът е направил план-график на изпълнението, но се 
констатират две от следните обстоятелства:

- липсват съществени елементи от обхвата на дейностите и 
Техническото задание на Възложителя;

- етапите  не са структурирани по последователен и логичен 
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начин;

- не са посочени отговорници за всяка фаза (етап);

- има разминаване между предложения срок за изпълнение от 
участника по показател П2 и сроковете, разписани в план-
графика за изпълнението.

- не са заложени посещения на място или заложените 
посещения са по-малко от 3;

Участникът е направил план-график на изпълнението, но се 
констатират три от следните обстоятелства:

- липсват съществени елементи от обхвата на дейностите и 
Техническото задание на Възложителя;

- етапите  не са структурирани по последователен и логичен 
начин;

- не са посочени отговорници за всяка фаза (етап);

- има разминаване между предложения срок за изпълнение от 
участника по показател П2 и сроковете, разписани в план-
графика за изпълнението.

- не са заложени посещения на място или заложените 
посещения са по-малко от 3;

10

Участникът е направил план-график на изпълнението, но се 
констатират кумулативно следните обстоятелства:

- липсват съществени елементи от обхвата на дейностите и 
Техническото задание на Възложителя;

- етапите  не са структурирани по последователен и логичен 
начин;

- не са посочени отговорници за всяка фаза (етап);

- има разминаване между предложения срок за изпълнение от 
участника по показател П2 и сроковете, разписани в план-
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графика за изпълнението.

- не са заложени посещения на място или заложените 
посещения са по-малко от 3;

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО)

Комплексната оценка на участника се изчислява по следната формула:

КО = ПЦ + ПС + ПГ

КО се закръглява до третия знак след десетичната запетая.

Максималната стойност на общата оценка КО е 100 точки. 

Комисията извършва класиране на офертите по получените комплексни оценки и
определя  изпълнител  на  обществената  поръчка.  За  изпълнител  се  определя
участника,  получил  най-високия  брой  точки  според  комплексната  оценка  по
настоящата методика.

„Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване процеса на прилагане на обществени политики и разработване на
стратегически документи на Община Сухиндол”,  Договор № 13-13-143 от  08.11.2013 г., който се осъществява с финансовата
подкрепа по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сухиндол и при никакви обстоятелства не
може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”
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