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Том ІІ – Книга I 
 
 
 

ОПИСАНИЕ И СПЕЦИФИЧНИ 
УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА 

 
 
 

1. Обект на поръчката:  
 Обект на настоящата обществена поръчка е „УСЛУГА” по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от 
ЗОП с наименование: „Организиране и провеждане на обучения в ключови компетенции 
по проект „По-компетентни и мотивирани служители на община Смолян” по 
Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013”. 
  

2.  Обособени позиции.   
 Не се предвиждат обособени позиции. 

 
3. Възможност за представяне на варианти в офертите. 

 Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите. 
 

4.  Място и срок за изпълнение на поръчката.  
 Обученията се осъществяват на територията на Южна България, но извън територията 
на област Смолян, като конкретните места за провеждането им се съгласуват и одобряват от 
възложителя. 

Срокът за цялостното изпълнение на поръчката е до 20.08.2015 г., като при удължаване 
на срока за изпълнение на дейностите по проекта в съответствие с разпоредбите на договора за 
безвъзмездна финансова помощ посоченият краен срок се променя съразмерно. 

Срокът за подготовка и организиране на всяко отделно обучение се оферира от всеки 
участник в календарни дни/календарен ден (цели числа/цяло число) в Техническoто му 
предложение по образец съгласно приложение № 2, но е не по-кратък от 1 /словом един/ 
календарен ден и не по-продължителен от 20 /словом двадесет/ календарни дни, считано от 
момента на получаване от изпълнителя на заявка-уведомление от възложителя за провеждане 
на обучението. 

 
5. Разходи за поръчката.  

 Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. 
Спрямо възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за 
разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо 
от резултата или самото провеждане на процедурата, освен в случаите, посочени в чл.39, ал.5 
от ЗОП. 
 Разходите по дейността на комисията за избор на изпълнител на обществената поръчка 
са за сметка на възложителя. 

 
6. Стойност на поръчката. 

 Стойността на поръчката се определя в български лева без данък върху добавената 
стойност /ДДС/. 
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 Цената на договора за изпълнение на настоящата обществена поръчка се определя в 
лева без ДДС при спазване на изискванията на следващата т.7. и се предлага от участника в 
Ценовото му предложение, изготвено по образец съгласно приложение № 3. 
 Стойността на обществената поръчка включва цената на всички свързани с 
изпълнението на поръчката разходи, в това число разходи за наем на помещения, вложени 
материали, техническа обезпеченост, в това число техника, преподаватели, извършени работи, 
разходи за труд, енергия, складиране, транспорт на участниците в обученията, нощувки, храна 
и други подобни, както и непредвидените разходи и печалба за изпълнителя. 
 

7. Финансиране.  
Обектът на настоящата поръчка се финансира по проект „По-компетентни и 

мотивирани служители на Община Смолян” по Оперативна програма „Административен 
капацитет” 2007-2013г., Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси” 
Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация” бюджетна линия: 
BG051PO002/13/2.2-14, Договор за безвъзмездна финансова помощ № M13-22-153/20.08.2014 
г., сключен между Община Смолян - бенефициент и Министерство на Финансите  - 
управляващ орган, който проект се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Административен капацитет” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския социален фонд и Държавния бюджет на Република България. 

Общата цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер до 100 000.00 
лева /словом сто хиляди лева/ без ДДС, която цена е формирана на база на следните 
максимално допустими цени по видове основни дейности: 
• Цена за изпълнение на дейност: Подготовка, организиране, провеждане и отчитане на 

обучение на тема: „Управление на риска“, в размер до 10 000.00 лева /словом десет хиляди 
лева/ без ДДС. 

• Цена за изпълнение на дейност: Подготовка, организиране, провеждане и отчитане на 
обучение на тема: „Тактики за ефективна комуникация”, в размер до 25 000.00 лева 
/словом двадесет и пет хиляди лева/ без ДДС. 

• Цена за изпълнение на дейност: Подготовка, организиране, провеждане и отчитане на 
обучение на тема: „Новаторство и бизнес ориентирано управление“, в размер до 12 500.00 
лева /словом дванадесет хиляди и петстотин лева/ без ДДС. 

• Цена за изпълнение на дейност: Подготовка, организиране, провеждане и отчитане на 
обучение на тема: „Публично и медийно представяне”, в размер до 10 000.00 лева /словом 
десет хиляди лева/ без ДДС. 

• Цена за изпълнение на дейност: Подготовка, организиране, провеждане и отчитане на 
обучение на тема: „Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на 
организационна принадлежност и идентификация“, в размер до 25 000.00 лева /словом 
двадесет и пет хиляди лева/ без ДДС. 

• Цена за изпълнение на дейност: Подготовка, организиране, провеждане и отчитане на 
обучение на тема: „Работа с граждани от уязвимите групи”, в размер до 17 500.00 лева 
/словом седемнадесет хиляди и петстотин лева/ без ДДС. 

Участник, чието ценово предложение надхвърля горепосоченa обща стойност за 
изпълнение на поръчката или цена за изпълнение на вид дейност /обучение/ ще бъде 
отстранен от участие в процедурата. 

 
8. Схема на плащане 

 Заплащането на цената на договора ще се извършва по банков път в български лева при 
условията, подробно описани в проекта на договор /Том II - Книга VІ/, неразделна част от 
документацията за участие. 
 Всички документи, свързани с плащанията по договора с изпълнителя, се подписват от 
Марин Захариев - заместник-кмет на община Смолян или от друго лице, упълномощено с 
пълномощно от възложителя, и трябва да имат печат на изпълнителя. 
 Фактурите за извършване на плащания се изготвят на български език в съответствие 
със Закона за счетоводството. 
 Те следва да съдържат следната задължителна информация: 
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 Получател: Община Смолян 
 гр. Смолян, бул.“България” № 12 
 ЕИК: 000615118 
 ЕИК по ЗДДС: BG 000615118 
 МОЛ: Николай Тодоров Мелемов 
 Номер на документа, дата, място 
   
 

 

Този документ е създаден в рамките на проект  „По-компетентни и мотивирани служители на Община 
Смолян”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „ Административен 
капацитет” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и 
Държавния бюджет на Република България, Договор за безвъзмездна финансова помощ № М13-22-
153/20.08.2014 г., сключен между Община Смолян - бенефициент и Министерство на Финансите  - 
Управляващ орган. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Смолян и при 
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Управляващия орган. 

 


