
 

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.” 

 

 
Приложение № 2 

 
 
ДО  
ОБЩИНА СМОЛЯН 
ГР. СМОЛЯН, БУЛ.”БЪЛГАРИЯ” № 12 
 
ОТ ___________________________________________________________________________, 

/наименование на участника/ 
 

със седалище и адрес на управление: _______________________________________________ 
 
регистриран ___________________________________________________________________ , 

/данни за регистрация на участника/ 
 

ЕИК/БУЛСТАТ/номер на регистрация в съответната държава _________________________ , 
 
представляван от _______________________________________________________________ ,  

/трите имена/ 
в качеството му на ______________________________________________________________ , 

/длъжност или друго качество/ 
регистрация по ДДС ____________________________________________________________, 

/данни за регистрация по ДДС на  участника/ 
 
адрес за кореспонденция ________________________________________________________, 
 
телефон за контакт: ___________, факс: _____________, електронна поща: _____________ , 
 
 
   

Т Е Х Н И Ч Е С К А   О Ф Е Р Т А 
 

за 
 

 участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
„Проучвания и анализ на икономическите и социални характеристики в Община 
Смолян, изследване на опита и добри практики на друга държава - членка на ЕС 
и оценка на изпълнявания Общински план за развитие 2007-2013 г.” в изпълнение 
на проект - „По-добри политики чрез партньорство и участие на заинтересованите 
страни“, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ  с регистрационен 
номер  А 10 -13-44/02.02.2012 г., по Оперативна програма „Административен капацитет” 
2007-2013,  Приоритетна ос I „Добро управление”,  подприоритет 1.3. „Ефективна 
координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна 
линия BG051PO002/10/1.3-04. 
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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 
След като получихме и проучихме документацията за участие, с настоящата 

техническа оферта правим следните обвързващи предложения за изпълнение на 
обществената поръчка: 

1. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с 
офертата, до изтичане на 180 /сто и осемдесет/ календарни дни включително от 
датата, която е посочена за дата на получаване на офертата. 

2. Предлагаме следния общ срок за изпълнение на поръчката  
…………….(словом ………... дни), считано от датата на подписване на договора. 

 
Предлагаме срок за изпълнение на всяка от дейностите и поддейностите, както 

следва: 
За Дейност 1: - Детайлно проучване и анализ на икономическите и социални 

характеристики и тенденции в Община Смолян, която включва следните 
поддейностите:  

 Поддейност 1.1. Изготвяне на проучване на основните характеристики в 
отделните сфери на социално-икономическото развитие на община Смолян – 
природни, човешки и териториални ресурси, икономическо, социално и 
инфраструктурно развитие и опазване на околната среда.  

Срок за изпълнение: до ………………………………… месец след подписване на 
договора за обществената поръчка.  

 

 Поддейност 1.2. Изготвяне на SWOT анализ – от изпълнителя се очаква да 
анализира оценката на силните страни, да предложи мероприятия за 
преодоляване на негативните процеси и туширане на разкритите слаби 
страни на развитието. 

 Срок за изпълнение: до ………………………………… месец след подписване 
на договора за обществената поръчка.  

 

 Поддейност 1.3. Представяне на основните тенденции в социално – 
икономическото развитие в Община Смолян.  

Срок за изпълнение: …………………………месец след подписване на договора 
за обществената поръчка.  

 

 Поддейност 1.4. Набелязване на препоръки за реализация на желаните 
промени и предприемане на действия, при ефективно използване на наличните 
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ресурси, които да бъдат включени в актуализирания „Общински план за 
развитие 2007-2013” на Община Смолян.  

Срок за изпълнение:  …………………………месец след подписване на договора 
за обществената поръчка.  

 

За Дейност 2: - Независима междинна външна оценка на изпълнявания 
общински план за развитие 2007 - 2013 г. на Община Смолян за периода 2007 - 
2011 г., която включва следните поддейностите:  

 Поддейност 2.1. Извършване на независима външна оценка на изпълнявания 
Общински план за развитие 2007-2013 на Община Смолян за периода 2007-
2011 г.  

Срок за изпълнение: до …………………………………месец след подписване 
на договора за обществената поръчка.  

 

 Поддейност 2.2. Преглед /анализ/ на правната рамка (европейски 
регламенти, национални и местни нормативни актове). Изготвяне на 
препоръки за допълнение и изменение.   

Срок за изпълнение: до …………………………………месец след подписване 
на договора за обществената поръчка.  

 

 Поддейност 2.3.  SWOT анализ на прилаганите в Общинския план за развитие 
политики по сфери на дейности (образование, култура, социални дейности и 
т. н.)  

Срок за изпълнение: до …………………………………месец след подписване 
на договора за обществената поръчка.  

 

 Поддейност 2.4. Препоръки за актуализиране на система за управление и 
контрол, мерки за консултиране на партньорите и мерки за информация и 
публичност на ОПР. 

Срок за изпълнение: до …………………………………месец след подписване 
на договора за обществената поръчка. 

  

 Поддейност 2.5. Актуализиране на индикатори за мониторинг – наблюдение 
и оценка на Общинския план за развитие. 

Срок за изпълнение: до …………………………………месец след подписване 
на договора за обществената поръчка.  
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 Поддейност 2.6. Анализиране, оценяване и актуализиране (при 
необходимост) на вътрешна нормативна уредба на Общинска 
администрация – Смолян. 

Срок за изпълнение: до …………………………………месец след подписване 
на договора за обществената поръчка.  

 

За Дейност 3: - Проучване на опит и добри практики за стратегическо 
планиране на други държави - членки на ЕС, която включва следните 
поддейностите:  

 Поддейност 3.1. Изготвяне на Проучване за опит и добри практики в 
сферата на стратегическо планиране в 3 държави членки на ЕС по 
отношение процес на изготвяне на планови и стратегически документи, на 
актуализиране на общински планове за развитие, процес на консултации със 
заинтересованите страни и актуализиране на вътрешна нормативна уредба.  

Срок за изпълнение: до …………………………………месец след подписване 
на договора за обществената поръчка.  

 

 Поддейност 3.2. Представяне на изготвеното проучване на ръководния екип 
на община Смолян.  

Срок за изпълнение: до …………………………………месец след подписване 
на договора за обществената поръчка.   

 

 Поддейност 3.3. Работно посещение за изучаване на опит, добри практики и 
приложението им в избраната държава на 6 представители на общинска 
администрация и членове на общинския съвет за период от 4 дни.  

Срок за изпълнение: до …………………………………месец след подписване 
на договора за обществената поръчка.  

 

 Поддейност 3.4. Подготовка на препоръки за въвеждане на добри практики 
за стратегическо планиране. 

Срок за изпълнение: до …………………………………месец след подписване 
на договора за обществената поръчка.  

  
3. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще 

сключим договор по приложения в документацията образец и в законоустановения 
срок. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с 
офертата до изтичане на срока на договора. 
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4. Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на 
договора за изпълнение настоящата оферта ще представлява споразумение между нас 
и възложителя.  

 
5. Заявяваме, че сме запознати с условията на финансиране,  изискванията за 

информация и публичност по проекта, както и всички документи, включени в книжата 
и приемаме да изпълним всички задължения, произтичащи от обявените условия. 

 
6. Уверяваме Ви, че нашата оферта напълно съответства на изискванията, 

поставени от възложителя за изпълнението на поръчката. 
 

Приложения:  

1. Концепция за изпълнение на поръчката - изготвя се от участника, същата 
следва да съдържа: 

- Подход и методология за изпълнение на поръчката, като подробно са  описани 
дейностите и поддейностите, с оглед постигане на проектните цели и резултати; 

- Предложение за съдържанието и източника на информацията, набирането, на 
която е задължение на изпълнителя; 

- Идентификация и обосновка на рисковете и предпоставките, които могат да 
окажат влияние върху изпълнението на поръчката. Предложени мерки за превенция на 
рисковете и намаляване на негативните последици при тяхното евентуално 
възникване. 

 
2. План – график и линеен график за изпълнение на поръчката – изготвят 

се от участника. 
- План – графика, следва да съдържа описание на конкретните задължения и 

отговорности на експертите, както и допълнителните ресурси, които участникът 
възнамерява да използва при изпълнението на дейностите, с посочване на конкретни 
срокове за изпълнение на всяка една дейност и поддейност; 

– Графичната част на линейния график следва да е съобразена с организацията и 
процеса на изпълнение на договора и от него да е видна последователността на 
видовете работи. Върху всяка хоризонтална отсечка, изобразяваща отделна работа, се 
записва броят на експертите, които я изпълняват и продължителността на същата в 
дни.  

3. Друго, свързано с изпълнението на поръчката. 

[дата] 
 
ПОДПИС 
 
ПЕЧАТ 
 
[име и фамилия] 
[качество на представляващия участника] 


