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Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” 
BG161PO005/10/1.11/03/19 

 
Проект №DIR-51011119-9-21 / 01.11.2010 г. 

„Интегриран воден проект на агломерация гр. 
Смолян” 

Договор № DIR-51011119-С009/19.07.2011 г. 
Бенефициент: Община Смолян 

 

Европейски съюз 
Кохезионен фонд 

    Решения за 
            по-добър живот 

 

4700 Смолян, бул.„България“ № 12, тел. 0301 / 626-62, факс 0301 / 624-26, e-mail: obshtina_smolyan@abv.bg 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
към покана с изх. № 16 от 29.03.2013г. относно избор на изпълнител на обществена 
поръчка за услуга по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет: 
„Изпълнение на дейностите по осигуряване на информация и публичност по проект 
„Интегриран воден проект на агломерация гр. Смолян” по Оперативна програма 
„Околна среда” 2007-2013, Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011119-
С009/19.07.2011 г.”.  
 

 

ОПИСАНИЕ И СПЕЦИФИЧНИ 
УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА  

 
 

1. Обект на поръчката:  
 Обект на настоящата обществена поръчка е „УСЛУГА” с наименование:  
 „Изпълнение на дейностите по осигуряване на информация и публичност по 
проект „Интегриран воден проект на агломерация гр. Смолян” по Оперативна програма 
„Околна среда” 2007-2013, Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011119-
С009/19.07.2011 г.”. 
 Дейностите по осигуряване на информация и публичност по проекта са 
диференцирани на два етапа. 
 През първия етап се предвижда изпълнението на следните дейности: 
• Организиране и провеждане на 2 /две/ публични събития – пресконференции. 
• Разработване, дизайн, предпечат и отпечатване на 500 /петстотин/ печатни материали 

/брошури и дипляни/. 
• Дизайн и изработване на 50 /петдесет/ информационни стикери за оборудване. 
• Дизайн, изработване, доставка и монтаж на 7 /седем/ информационни табели. 
• Изработване на 10 /десет/ допълнителни рекламни материали /стойки и знамена за бюро - 

национално знаме и знаме на ЕС/.  
 През втория етап се предвижда изпълнението на следните дейности: 
• Дизайн, изработване, доставка и монтаж на 3 /три/ билборда. 
• Дизайн, изработване, доставка и монтаж на 3 /три/ постоянни обяснителни табели. 
• Организиране и провеждане на 3 /три/ публични събития – пресконференции. 
• Разработване, дизайн, предпечат и отпечатване на 1 500 /хиляда и петстотин/ печатни 

материали /брошури и дипляни/. 
• Изработване на 2 000 /две хиляди/ папки. 
• Изработване на 1 000 /хиляда/ химикала. 
• Разработване, дизайн, предпечат и отпечатване на 300 /триста/ плаката. 
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• Дизайн и изработване на 3 /три/ банера. 
• Организиране и провеждане на едно публично събитие – първа копка. 
• Изработване на 100 /сто/ рекламни керамични чаши. 
• Дизайн и изработване на 650 /шестстотин и петдесет/ информационни стикери за 

оборудване. 
• Публикуване и излъчване на 25 /двадесет и пет/ платени съобщения в медиите /местни и 

регионални вестници и телевизии/. 
 Конкретните параметри, обем и специфични изисквания към изпълнението са 
подробно и детайлно описани в Техническо задание, представляващо Приложение № 1, и 
проект на договор за изпълнение, представляващ Приложение № 5, неразделна част от 
публичната покана. 

 
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. Оферта, която 
съдържа варианти, следва да бъде отхвърлена. 

 
4.  Място и срок за изпълнение на поръчката. 
Срокът на действие на договора е до 19.07.2015г., като бъдещото удължаване на срока 

за изпълнение на дейностите по проекта, може да доведе до съответно удължаване на крайния 
срок за изпълнение на дейностите по настоящата поръчка. 
 Сроковете за изпълнение по групи дейностите, предмет на поръчката, са 
диференцирани, както следва: 
• Срокът за организиране и провеждане на публично събитие /пресконференция или първа 

копка/ се оферира от всеки участник в Техническата му оферта, изготвена по образец 
съгласно Приложение  № 1, но е не по-кратък от 3 /три/ календарни дни и не по-
продължителен от 30 /тридесет/ календарни дни, считани от датата на получаване на 
писмено възлагане от възложителя след подписване на договора за изпълнение. 

• Срокът за изпълнение на изработване, дизайн, предпечат и отпечатване на печатните и 
рекламните материали по осигуряване на информация и публичност за първия етап на 
проекта /500 (петстотин) печатни материали (брошури и дипляни), 50 (петдесет) 
информационни стикери за оборудване и 10 (десет) допълнителни рекламни материали 
(стойки и знамена за бюро)/ се оферира от всеки участник в Техническата му оферта, 
изготвена по образец съгласно Приложение  № 1, но е не по-продължителен от 30 
/тридесет/ календарни дни, считани от датата на сключване на договора за изпълнение. 

• Срокът за изпълнение на дизайн, изработване, доставка и монтаж на 7 /седем/ 
информационни табели по осигуряване на информация и публичност за първия етап на 
проекта се оферира от всеки участник в Техническата му оферта, изготвена по образец 
съгласно Приложение  № 1, но е не по-продължителен от 30 /тридесет/ календарни дни, 
считани от датата на сключване на договора за изпълнение. 

• Срокът за изпълнение на изработване, дизайн, предпечат и отпечатване на печатните и 
рекламните материали по осигуряване на информация и публичност за втория етап на 
проекта /1 500 (хиляда и петстотин) печатни материали (брошури и дипляни), 2 000 (две 
хиляди) папки, 1 000 (хиляда) химикала, 300 (триста) плаката, 3 (три) банера, 100 (сто) 
рекламни керамични чаши, 650 (шестстотин и петдесет) информационни стикери за 
оборудване/ се оферира от всеки участник в Техническата му оферта, изготвена по 
образец съгласно Приложение  № 1, но е не по-продължителен от 30 /тридесет/ 
календарни дни, считани от получаване на възлагателно писмо от възложителя след 
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подписване на Споразумение за изпълнение към Договора за безвъзмедна финансова 
помощ  № DIR-51011119-C009 /19.07.2011 г.. 

• Срокът за изпълнение на дизайн, изработване, доставка и монтаж на 3 /три/ билборда по 
осигуряване на информация и публичност за втория етап на проекта се оферира от всеки 
участник в Техническата му оферта, изготвена по образец съгласно Приложение  № 1, но 
е не по-продължителен от 30 /тридесет/ календарни дни, считани от получаване на 
възлагателно писмо от възложителя след подписване на Споразумение за изпълнение към 
Договора за безвъзмедна финансова помощ  № DIR-51011119-C009 /19.07.2011 г.. 

• Срокът за изпълнение на дизайн, изработване, доставка и монтаж на 3 /три/ постоянни 
обяснителни табели по осигуряване на информация и публичност за втория етап на 
проекта се оферира от всеки участник в Техническата му оферта, изготвена по образец 
съгласно Приложение  № 1, но е не по-продължителен от 30 /тридесет/ календарни дни, 
считани от получаване на възлагателно писмо от възложителя след подписване на 
Споразумение за изпълнение към Договора за безвъзмедна финансова помощ  № DIR-
51011119-C009 /19.07.2011 г.. 

• Срокът за публикуване и излъчване на платено съобщение в медия /местен или 
регионален вестник или телевизия/ се оферира от всеки участник в Техническата му 
оферта, изготвена по образец съгласно Приложение  № 1, но е не по-продължителен от 10 
/десет/ календарни дни, считани от получаване на възлагателно писмо от възложителя 
след подписване на Споразумение за изпълнение към Договора за безвъзмедна финансова 
помощ  № DIR-51011119-C009 /19.07.2011 г.. 

Предаването на изготвените печатни и рекламни материали в изпълнение на 
дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, се извършва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 
стая 242, находяща се на втория етаж на административната сграда на община Смолян, на 
адрес: гр. Смолян, бул. „България” №12, за което на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се издава съответен 
документ. 

Местата за поставяне на изработените табели и билбордове се определят допълнително 
във възлагателно писмо от възложителя. 

Местата за провеждане на публичните събития се съгласуват с възложителя. 
 
5. Разходи за поръчката.  

 Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в избора. 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 избора. 
 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/. 
 Цената на договора за „УСЛУГА” се определя в лева без ДДС при спазване на 
изискванията на следващата т.7. и се предлага от участника в ценовата му оферта, изготвена 
по образец съгласно Приложение № 2. 
 Стойността на обществената поръчка включва всички разходи за качественото 
изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка, в описания вид, обхват и срок, 
включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, 
механизация и техническо обезпечение на екипа за изпълнение, в това число офис 
оборудване, специализиран софтуер, печатни машини, енергия, транспорт, командировъчни, 
нощувки и други подобни, както и непредвидените разходи и печалба за изпълнителя. 
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7. Финансиране.  

 Финансирането се осигурява по проект „Интегриран воден проект на агломерация град 
Смолян”, финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз и правителството на 
Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”, референтен №: 
BG161PO005/10/1.11/03/19 „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие 
на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.” по договор 
за безвъзмедна финансова помощ  № DIR-51011119-C009 /19.07.2011 г.. 
 Предложените от участниците цени за изпълнение на поръчката трябва да са 
съобразени с финансовия ресурс, който възложителят може да осигури, а именно да съвпадат 
с размера на допустимите разходи по горепосочения проект. 
 Общата цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер до 57 130.00 лева 
/словом петдесет и седем хиляди сто и тридесет лева/ без ДДС, която цена е формирана 
на база на следните максимално допустими цени по етапи, както следва: 
• Цената за изпълнение на дейностите по осигуряване на информация и публичност за 

I етап на проекта е в размер до 2 400.00 лева /словом две хиляди и четиристотин лева/ 
без ДДС, която цена е определена на база на следните максимално допустими цени по 
видове дейности: 

o Цена за организиране и провеждане на 2 /две/ публични събития – 
пресконференции в размер до 1 400.00 лева /словом хиляда и четиристотин лева/ 
без ДДС, която цена е формирана на база на единична цена за пресконференция в 
размер до 700.00 лева /словом седемстотин лева/ без ДДС; 

o Цена за разработване, дизайн, предпечат и отпечатване на 500 /петстотин/ печатни 
материали /брошури и дипляни/ в размер до 600.00 лева /словом шестстотин лева/ 
без ДДС, която цена е формирана на база на единична цена за брошура/дипляна в 
размер до 1.20 лева /словом един лев и двадесет стотинки/ без ДДС; 

o Цена за дизайн и изработване на 50 /петдесет/ информационни стикери за 
оборудване в размер до 70.00 лева /словом седемдесет лева/ без ДДС, която цена е 
формирана на база на единична цена за стикер в размер до 1.40 лева /словом един 
лев и четиридесет стотинки/ без ДДС; 

o Цена за дизайн, изработване, доставка и монтаж на 7 /седем/ информационни 
табели в размер до 140.00 лева /словом сто и четиридесет лева/ без ДДС, която цена 
е формирана на база на единична цена за табела в размер до 20.00 лева /словом 
двадесет лева/ без ДДС; 

o Цена за изработване на 10 /десет/ допълнителни рекламни материали - стойки и 
знамена за бюро /национално знаме и знаме на ЕС/ в размер до 190.00 лева /словом 
сто и деветдесет лева/ без ДДС, която цена е формирана на база на единична цена 
за стойка и знаме за бюро в размер до 19.00 лева /словом деветнадесет лева/ без 
ДДС; 

• Цената за изпълнение на дейностите по осигуряване на информация и публичност за 
II етап на проекта е в размер до 54 730.00 лева /словом петдесет и четири хиляди 
седемстотин и тридесет лева/ без ДДС, която цена е определена на база на следните 
максимално допустими цени по видове дейности: 

o Цена за дизайн, изработване, доставка и монтаж на 3 /три/ билборда в размер до 10 
350.00 лева /словом десет хиляди триста и петдесет лева/ без ДДС, която цена е 
формирана на база на единична цена за билборд в размер до 3 450.00 лева /словом 
три хиляди четиристотин и петдесет лева/ без ДДС; 

o Цена за дизайн, изработване, доставка и монтаж на 3 /три/ постоянни обяснителни 
табели в размер до 2 100.00 лева /словом две хиляди и сто лева/ без ДДС, която 
цена е формирана на база на единична цена за табела в размер до 700.00 лева 
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/словом седемстотин лева/ без ДДС; 
o Цена за организиране и провеждане на 3 /три/ публични събития – 

пресконференции в размер до 2 100.00 лева /словом две хиляди и сто лева/ без ДДС, 
която цена е формирана на база на единична цена за пресконференция в размер до 
700.00 лева /словом седемстотин лева/ без ДДС; 

o Цена за разработване, дизайн, предпечат и отпечатване на 1 500 /хиляда и 
петстотин/ печатни материали /брошури и дипляни/ в размер до 1 800.00 лева 
/словом хиляда и осемстотин лева/ без ДДС, която цена е формирана на база на 
единична цена за брошура/дипляна в размер до 1.20 лева /словом един лев и 
двадесет стотинки/ без ДДС; 

o Цена за изработване на 2 000 /две хиляди/ папки в размер до 2 000.00 лева /словом 
две хиляди лева/ без ДДС, която цена е формирана на база на единична цена за 
папка в размер до 1.00 лев /словом един лев/ без ДДС; 

o Цена за изработване на 1 000 /хиляда/ химикала в размер до 600.00 лева /словом 
шестстотин лева/ без ДДС, която цена е формирана на база на единична цена за 
химикал в размер до 0.60 лева /словом шестдесет стотинки/ без ДДС; 

o Цена за разработване, дизайн, предпечат и отпечатване на 300 /триста/ плаката в 
размер до 1 800.00 лева /словом хиляда и осемстотин лева/ без ДДС, която цена е 
формирана на база на единична цена за плакат в размер до 6.00 лева  /словом шест 
лева/ без ДДС; 

o Цена за дизайн и изработване на 3 /три/ банера в размер до 1 200.00 лева /словом 
хиляда и двеста лева/ без ДДС, която цена е формирана на база на единична цена за 
банер в размер до 400.00 лева /словом четиристотин лева/ без ДДС; 

o Цена за организиране и провеждане на едно публично събитие – първа копка в 
размер до 1 500.00 лева /словом хиляда и петстотин лева/ без ДДС; 

o Цена за изработване на 100 /сто/ рекламни керамични чаши в размер до 370.00 лева 
/словом триста и седемдесет лева/ без ДДС, която цена е формирана на база на 
единична цена за чаша в размер до 3.70 лева  /словом три лева и седемдесет 
стотинки/ без ДДС; 

o Цена за дизайн и изработване на 650 /шестстотин и петдесет/ информационни 
стикери за оборудване в размер до 910.00 лева /словом деветстотин и десет лева/ 
без ДДС, която цена е формирана на база на единична цена за стикер в размер до 
1.40 лева /словом един лев и четиридесет стотинки/ без ДДС; 

o Цена за публикуване и излъчване на 25 /двадесет и пет/ платени съобщения в 
медиите /местни и регионални вестници и телевизии/ в размер до 30 000.00 лева 
/словом тридесет хиляди лева/ без ДДС, която цена е формирана на база на 
единична цена за платено съобщение в медия в размер до 1 200.00 лева /словом 
хиляда и двеста лева/ без ДДС. 

Участник, чието ценово предложение надхвърля горепосоченa обща стойност или 
единична цена за изпълнение по вид дейност ще бъде отстранен от участие в 
процедурата. 

 
8. Схема на плащане 
Заплащането на цената на договора за изпълнение ще се извършва по банков път в 

български лева при условията, подробно описани в проекта на договор по образец съгласно 
Приложение  № 7, при следната схема за плащане: 
1. Авансово плащане по договора не се предвижда. 
2. Окончателно плащане се извършва за цялостното изпълнение по отделни видове 

дейности, както са индивидуализирани в настоящия раздел 1, в срок до 30 /словом 
тридесет/ календарни дни след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на двустранно подписан 
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протокол за цялостно приемане на дейността от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и надлежно 
оформена фактура – оригинал от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 Всички документи, свързани с плащанията по договора с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се 
подписват от Ръководителя на проекта или от друго лице, упълномощено с нотариално 
заверено пълномощно, 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: 
 Получател: Община Смолян 
 гр. Смолян, бул.“ България” № 12 
 ЕИК: 000615118 
 ЕИК по ЗДДС: BG 000615118 
 МОЛ: Николай Тодоров Мелемов 
 Номер на документа, дата, място 
 Получател: инж. Мария Палагачева или друг нотариално упълномощен представител 
на Община Смолян. 
 В описателната част на фактурите задължително следва да бъде вписан следният 
текст: „ Разходът е по проект „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян” с 
договор за БФП  № DIR-51011119-c009 /19.07.2011 г. по Оперативна програма „Околна 
среда“ 2007 – 2013”. 
 
 


