
 

 
„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.  

1 

ЧАСТ І: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

 
За възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на 

ЗОП 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, в предмета на настоящата поръчка са 
включени следните видове дейности: 
 

Дейност 1: „Детайлно проучване и анализ на икономическите и социални 
характеристики и тенденции в община Смолян”.   
 

Дейност 2: “Независима междинна външна оценка на изпълнявания общински план 
за развитие 2007-2013г. на Община Смолян ”.  
 

Дейност 3: “Проучване на опит и добри практики на друга държава - членка на ЕС 
за стратегическо планиране ”.  
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ. 
 

Поръчката е в изпълнение на проект „По-добри политики чрез партньорство и 
участие на заинтересованите страни“, който се осъществява с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”. 

Основната цел на Оперативна програма “Административен капацитет” е 
модернизация на българската държавна администрация и подобряване на работата 
на органите на държавната администрация, съдебната власт и на структурите на 
гражданското общество за периода 2007 – 2013 г. Тя се финансира от Европейския 
социален фонд (ЕСФ) и от националния бюджет. ОПАК е насочена към 
укрепването на капацитета на всички нива на администрацията — централна, 
областна и общинска, както и към структурите на гражданското общество и към 
съдебната система. Целта е да се подобри работата на държавната администрация 
за реализирането на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и 
бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост. 

Допълнителна информация за Оперативна програма „Административен 
капацитет” е достъпна на интернет страницата на ОПАК –www.opac.government.bg.  

Възложител по настоящия проект е Община Смолян - Юридическо лице по 
ЗМСМА, с официален адрес и адрес за кореспонденция гр. Смолян,                       
бул. “България“ № 12. 
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Общината е основна административно-териториална единица, в която се 
осъществява местното самоуправление. Общинска администрация Смолян 
осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията 
на Общинския съвет, подпомага Кмета на Общината при осъществяване на 
правомощията му. Освен това осигурява технически дейността на Кмета, 
подпомага Общинския съвет и осигурява дейността му. Друга дейност, която 
извършва е и административно обслужване на физически и юридически лица. 

От изключителна важност при прилагането на политики на местно ниво е 
прецизното предварително проучване и планиране за определяне и постигане на 
целите и приоритетите на администрацията. При създаването, приемането и 
актуализирането на стратегически програмни документи на общинско ниво е 
необходимо набиране на значителна по обем статистическа информация и 
изготвяне на анализи на база получените данни. Община Смолян не разполага с 
необходимия ресурс да осигури тази информация, поради което е необходима 
финансова и експертна помощ за осигуряването й. 

Ще се  постигнат следните специфични цели на проекта, заложени в Дейност 1 
от настоящата обществена поръчка. 

- Подобряване на капацитета на местно ниво за извършване на дейности по 
стратегическо планиране.  

- Реализиране на необходими подготвителни дейности за актуализация на 
Общински план за развитие 2007 – 2013. 
 Политиката по управление на община Смолян е насочена към повишаване 
ефикасността на процесите на управление, с цел създаване на условия за постигане 
на икономически и социален растеж, съобразно потребностите и очакванията на 
заинтересованите страни.  
Общинска администрация Смолян се стреми да провежда политики, съответстващи 
на законно обоснованите очаквания на хората. За тази цел е необходимо да се 
направи равносметка на постигнатото през годините. 
 В Дейност 2 от настоящата обществена поръчка е предвидено извършването на 
независима междинна оценка на Общински план за развитие 2007-2013 на Община 
Смолян. 
 Чрез извършването на независима междинна оценка на Общински план за 
развитие, който е основния инструмент за прилагане на политика за устойчиво и 
балансирано развитие на общинско ниво, ще бъде възможно да се прецени кои 
мерки и цели са актуални и съобразени с потребностите на района, кои цели и 
приоритети губят своята значимост и дали не е необходимо те да отпаднат или да 
се преформулират и не на последно място кои са новите цели и приоритети, които 
да бъдат включени при последващо актуализиране на ОПР. 
 Тази външна и независима оценка ще даде една добра основа за качествено 
планиране и последващо надграждане и разработване на стратегически програмни 
и планови документи.  
 Отчитайки динамиката на нормативната уредба и съблюдавайки измененията 
и допълненията в българското и европейско законодателство, Община Смолян 
периодично актуализира методологии, вътрешни правила и процедури, инструкции 
и др. документи, определящи работата на администрацията. 
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Община Смолян намира за целесъобразно включването на външна експертна 
помощ, която коректно да отрази настъпилите законодателни промени, да 
усъвършенства вътрешните документи и да ги приведе в пълно съответствие с 
регионалните, националните и европейски изисквания (където е приложимо) 

Изпълнението на тази дейност ще допринесе за реализиране на необходими 
подготвителни дейности за актуализация на общински план за развитие 2007 – 
2013, специфична цел на проекта, отговаряща на поставените цели на настоящата 
обществена поръчка. 

В Дейност 3 от настоящата обществена поръчка е заложено да се направи 
проучване на опит и добри практики на друга държава - членка на ЕС за 
стратегическо планиране.  

Процесът на стратегическо планиране е от изключителна важност за  
развитието на всяка община за дългосрочен период от време и по отношение на 
подобряване на капацитета на местно ниво. Проучването на чуждестранен опит в 
тази насока ще бъде изключително полезен за общинска администрация и 
общински съвет като база за сравнение на този процес в други европейски държави 
и  извличане на добри практики, които могат да се внедрят на местно ниво както по 
отношение на процеса на планиране и актуализиране на планови и стратегически 
документи, така и по отношение въвличане и стимулиране на заинтересованите 
страни от различните сектори да участват активно в процеса. За тази е цел 
необходима подготовката на детайлно проучване в поне 3 европейски държави на 
сектора стратегическо планиране и анализ на проучената информация от гледна 
точка на приложимост на местно ниво в конкретната община със съответните 
социално-икономически характеристики и модел на местно самоуправление. В 
дейността е предвидено и работно посещение на място от представители, както на 
администрацията, така и на общинския съвет за изучаване на идентифицираните в 
проучването конкретни практики, и тяхното приложение в конкретната община, 
както и споделяне на опит в сферата на стратегическото планиране между двете 
общини от различни държави в рамките на ЕС.  

След работното посещение ще бъдат подготвени препоръки за въвеждане на 
добри практики за стратегическо планиране в община Смолян, които ще бъдат 
включени в консултативния процес по сектори.   

Изпълнението на Дейност 3 ще допринесе за постигане на следните 
специфични цели:  

  -  Подобряване на капацитета на местно ниво за извършване на дейности по 
стратегическо планиране.  

- Проучване и прилагана на добри практики от други държави членки на ЕС 
за стратегическо планиране в партньорство със заинтересовани страни. 
                                           

2. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА. 
 

Обществената поръчка ще бъде възложена след провеждане на открита 
процедура 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 
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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, в предмета на настоящата поръчка са 
включени следните видове дейности: 
 

2.1. Дейност 1: „Детайлно проучване и анализ на икономическите и социални 
характеристики и тенденции в община Смолян”.   
 

2.2. Дейност 2: “Независима междинна външна оценка на изпълнявания 
общински план за развитие 2007-2013 г. на Община Смолян ”.  
 

2.3. Дейност 3: “Проучване на опит и добри практики на друга държава - 
членка на ЕС за стратегическо планиране ”.  
 
 

3. ЦЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА. 
 

Целта на обществената поръчка е подобряване на процеса на разработване и 
реализиране на общински политики за развитие чрез осигуряване на партньорство 
и координация с всички заинтересовани страни.  

Основната цел на поръчката е да бъдат извършени:  
- проучване и анализ на икономическите и социални характеристики и 

тенденции в Община Смолян;  
- оценка на изпълнението на основния стратегически документ на Община 

Смолян;  
- проучване и прилагана на добри практики от други държави членки на ЕС за 

стратегическо планиране в партньорство със заинтересовани страни. 
 

4. ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА. 
 

Обща цел: Подобряване на процеса на стратегическо планиране  в община 
Смолян с участие на заинтересовани страни.  

Специфични цели са: 
4.1. Подобряване на капацитета на местно ниво за извършване на дейности по 

стратегическо планиране.  
4.2. Насърчаване активното участие на заинтересовани страни в процеса на 

стратегическо планиране на местно ниво.  
4.3. Реализиране на необходими подготвителни дейности за актуализация на 

общински план за развитие 2007 – 2013.  
4.4. Проучване и прилагана на добри практики от други държави членки на ЕС 

за стратегическо планиране в партньорство със заинтересовани страни. 

Изпълнението на всички от предвидените дейности по проекта  ще създаде 
условия и предпоставки за повишаване капацитета на администрацията и 
социалните партньори, чрез обучения и консултации за оценка на изпълнението, 
реализиране и планиране  на ефективни политики, съобразени с европейската, 
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национална и регионална нормативна уредба. Изпълнението на проекта ще създаде 
предпоставки за подготовка на реалистично планиране на Общински план за 
развитие за следващия програмен период, чрез набавяне на осъвременени 
социално-икономически показатели и консултиране със заинтересованите страни. 

Целеви групи: общинска администрация, общински съвет и социални 
партньори. 

Продължителност на проекта: 18 месеца 

Настоящото техническо задание има за цел реализиране на група от дейности 
по детайлно проучване, изследване и анализиране на съществуващите 
икономически и социални характеристики на Община Смолян и идентифициране 
на тенденции и нови възможности в механизмите за диалог и консултации при 
формиране и реализирането на политики в Община Смолян. 

 
5. ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  

 

Настоящата процедура е за целия предмет на поръчката.  
В изпълнение на предмета на поръчката, настоящата процедура го обхваща 

като цяло, за което е необходимо реализацията на всички дейности. Поради 
характера на дейностите и очакваните резултати, участниците в процедурата могат 
да подадат оферти единствено за пълния предмет на поръчката. 
 

А) Описание на 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.  

 

Набиране на социално-икономическа информация за периода 2005-2011 г. 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.  Освен 
статистическа информация, изпълнителят ще проучи максимално широк набор от 
документални източници – проекти, стратегически и политически документи, 
доклади, анализи и др., които имат отношение към предмета на обществената 
поръчка. Анализ на количеството и качеството на набраната информация. Ако по 
време на анализа се установи, че не е възможно да се съберат данни за даден(и) 
показатели(и) или такава не е налична, изпълнителят трябва да предложи на 
Възложителя методика за извършване на съответния анализ.   

 

Срок за изпълнение: до 2-4-ти месец след подписване на договора за 
обществената поръчка.  
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 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. 

 Анализите да бъде изготвени въз основа на получената количествена и 
качествена информация, набрана в резултат на изпълнението на предходните 
дейности. 

 

Срок за изпълнение: до 2-5-ти 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: 5-ти 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 ресурси, които да бъдат включени в актуализирания 
„ Общински план за развитие 2007-2013” на Община Смолян.  

 

Срок за изпълнение:  5-7- ми месец след подписване на договора за 
обществената поръчка.  
 

На база получената информация ще бъдат проведени консултации и 
обществени обсъждания със заинтересованите страни, относно актуализирането на 
Общински план за развитие. 

  За разработване на посочените анализи трябва да бъде използвана 
следната базисна информация, като изпълнителят може да надгражда над нея: 

• Официални статистически издания; 

• Статистика, работни документи и бележки, събирани от отделни 
институции; 

• Предишни материали за социално-икономическата ситуация в общината; 

• Вече съществуващия Общински план за развитие, както и нормативните 
документи на общината, свързани с тематиката на анализите. 

 

Очаквани резултати: 

1. Изготвен анализ на икономическите и социални характеристики на 
община Смолян;  

2. Изготвен SWOT анализ; 
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3. Представени тенденции в социално-икономическото развитие в община 
Смолян; 

4. Изготвени препоръки за предприемане на действия, които да бъдат 
включени в актуализирания Общински план за развитие (ОПР). 
 

Б) Описание на 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.  

 

Докладът трябва да бъде подробен и да отразява реалния напредък на 
изпълнение на плана с предварително планираните цели и приоритети, 
включително и представяне на изчерпателен доказателствен материал на конкретно 
изпълнените дейности. 

 

Срок за изпълнение: до 2-4-ти 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 2-4-ти 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.)  

 

Да анализира и мотивира оценка на силните страни, да предложи 
мероприятия за преодоляване на негативните процеси и туширане на разкритите 
слаби страни на развитието. 

 

Срок за изпълнение: до 4-5-ти 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. 
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Срок за изпълнение: до 5-6-ти 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 5-6-ти месец след подписване на договора за 
обществената поръчка.  
 

 

 Поддейност 2.6. Анализиране, оценяване и актуализиране (при 
необходимост) на вътрешна нормативна уредба на Общинска 
администрация – Смолян. 

 

Срок за изпълнение: до 2-7-ми месец след подписване на договора за 
обществената поръчка.  
   

За разработване на посочените поддейности трябва да бъде използвана 
следната базисна информация, като изпълнителят може да надгражда над нея: 

� Общински план за развитие на Община Смолян 2007-2013, както и 
нормативните документи на общината, свързани с тематиката на 
дейностите; 

� Отчети, доклади и др. документи, касаещи изпълнението на ОПР на 
община Смолян 2007-2013; 

� Статистика, работни и др. документи събирани от отделни 
институции; 

� Предишни материали за социално-икономическата ситуация в 
общината; 

� Официални статистически издания; 

 

Очаквани резултати: 
1. Извършена независима външна оценка на изпълнявания Общински план 

за развитие   2007-2013 на Община Смолян за периода 2007-2011 г.; 

2. Преглед /анализ/ на правната рамка (европейски регламенти, национални 
и местни нормативни актове). Изготвени препоръки за допълнение и изменение;   

3. SWOT анализ на прилаганите в Общинския план за развитие политики по 
сфери на дейности; 

4. Изготвени препоръки за актуализиране на система за управление и 
контрол, мерки за консултиране на партньорите и мерки за информация и 
публичност на ОПР; 

5. Актуализирани индикатори за мониторинг – наблюдение и оценка на 
Общинския план за развитие; 
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6. Изготвен анализ, оценка и предложения за актуализиране (при 
необходимост) на вътрешна нормативна уредба на общинска администрация – 
Смолян в етап на готовност за обществено обсъждане. 

 

В) Описание на 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 2-ри 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 2-3-ти 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 2-4-ти 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 2-7-ми месец след подписване на договора за 
обществената поръчка.  

 

 

За проучване на добри практики за стратегическо планиране на други 
държави-членки на ЕС, трябва да бъде използвана следната базисна 
информация, като изпълнителят може да надгражда над нея: 

• Официални статистически издания; 
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• Статистика, работни документи и бележки, събирани от отделни 
институции – български и на други държави - членки на ЕС; 

• Нормативни и др.документи за стратегическо планиране на други държави 
- членки на ЕС, свързани с тематиката на проучването. 

Очаквани резултати: 
1. Подготвено проучване за опит и добри практики за стратегическо 

планиране в 3 държави членки на ЕС; 
2. Подготвени препоръки за въвеждане на добри практики за стратегическо 

планиране;   
3. Реализирано работно посещение в друга държава членка. 

 
6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА.  

 

1. За постигане на целите на поръчката участниците следва да представят 
подробно разработена техническа оферта (по образец) за нейното изпълнение, 
които са описани в настоящото Техническото задание, към техническата оферта се 
прилагат:  

1.1. 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. 

 
1.2.  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.  
 

2. Техническата оферта следва да бъде разработена компетентно, с 
необходимите експертни познания. Ясно да описва подхода и методологията за 
изпълнение на поръчката и съответните дейности към нея, чрез които ще се 
гарантира постигане на целите на й; организацията на работа, използваните ресурси 
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и виждания за необходимата координация с възложителя, като гаранция за 
постигане на очакваните по проекта резултати.  
 

3. Техническата оферта, която ще бъде оценявана, трябва да предлага 
определена, конкретна разработка, включваща описание на последователно 
изпълнявани дейности за осъществяване на поръчката. Ще се оценява и до каква 
степен предложението предлага интегрираност и последователност за постигане на 
предвидените резултати.  
 

4. Техническата оферта трябва да съдържа описание на конкретните 
задължения и отговорности на експертите, както и допълнителните ресурси, които 
участникът възнамерява да използва при изпълнението на дейностите. 
 

5. Техническата оферта трябва да включва предложение за съдържанието и 
източника на информацията, която ще бъде използвана при изпълнението на 
поръчката. 

 
6. Техническата оферта следва да съдържа идентификация и обосновка на 

рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнението на 
поръчката. Както и да бъдат предложени мерки за превенция на рисковете и 
намаляване на негативните последици при тяхното евентуално възникване. 

 
Специфично изискване към изпълнението на поръчката е всички 

материали –  доклади, анализи, протоколи, препоръки и др., които се изготвят по 
време на проекта, следва да са съобразени с изискванията за публичност на ОПАК.  
 

7. ДОКЛАДВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО.  
 

За целите на изпълнението на договора Изпълнителят на настоящата 
обществена поръчка подготвя следните видове доклади до Възложителя:  
  

• месечни доклади за изпълнението на съответните дейности по договора;  
• окончателен доклад за изпълнение на договора, обобщаващ всичко 
извършено по всяка една от дейностите.  
 
 Месечни доклади за изпълнението на договора.  
Междинните доклади съдържат (доколкото е приложимо за отделните 

доклади):  
- изпълнение на задълженията на Изпълнителя по този договор за 
отчетния период по дейности;  

- описание на персонала (ключови експерти) на Изпълнителя, вложен 
като човешки ресурс за изпълнението на отчетния период с описание 
на извършените дейности;  

- описание на трудностите, възникнали по време на отчетния период по 
отношение на изпълнението на договора и мерките, предприети за 
тяхното отстраняване;  

- администрирането на договора – осъществени срещи, протоколи, 
кореспонденция и други;  
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- поискани от Възложителя и предоставени от Изпълнителя 
становища и доклади при поискване по време на отчетния период;  

- предложените дейности за последващия отчетен период и участието на 
ключовите експерти;  

- приложена кореспонденция между страните;  
- съществуващи проблеми;  
- бъдещи дейности;  
- очаквани проблеми и необходими мерки;  
- резюме на напредъка, индикатори за напредък по дейности;  
- друга информация по преценка на Изпълнителя.  

 

 Индикативният срок за представяне на месечния доклад е до всяко 3 
(трето) число на месеца, следващ месеца на отчитането.  
 

 Окончателен доклад за изпълнение на договора.  
Окончателният доклад съдържа:  

- изпълнението на задълженията на Изпълнителя по договора за 
финалния отчетен период и резюме на изпълнението за целия период 
на договора по дейности;  

- описание на персонала на Изпълнителя, вложен като човешки ресурс 
за изпълнението за отчетния период и резюме за персонала, вложен за 
целия период на договора;  

- описание на трудностите и предприетите мерки за отстраняването им 
по отношение на изпълнението на договора за отчетния период и 
резюме за трудностите и предприетите мерките за целия период на 
договора;  

- администрирането на договора – осъществени срещи, протоколи, 
кореспонденция и други през отчетния период;  

- поискани от Възложителя и предоставени от Изпълнителя 
становища и доклади при поискване по време на отчетния период и 
резюме на становищата и докладите при поискване за целия период на 
договора по дейности;  

- въпросите, идентифицирани в междинните доклади за напредък, по 
нагледен начин за целия период на договора;  

- подробен анализ на резултатите и постиженията по дейности;  
- друга информация по преценка на Изпълнителя.  

Индикативният срок за изпълнение на дейността е 5 (пет) работни дни след 
изпълнението на договора.  
                                                    

8. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. 
 

 Общия срок за изпълнение на настоящата обществена поръчка е до седем 
месеца от подписване на договора, като отделните дейности по проекта могат да 
бъдат извършвани и паралелно, доколкото спецификата на поръчката позволява 
това. 
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Срокът за изпълнение на поръчката се предлага от участниците чрез  
подробен план-график, в който следва да се конкретизират сроковете за изпълнение 
на всяка една дейност и поддейност. 

 
Мястото на изпълнение на поръчката е Община Смолян, гр.Смолян, 

бул. ”България” № 12. 
 
9. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА.  

 
Стойността на поръчката се определя в лева, без включен данък върху 

добавената стойност (ДДС) и не може да надвишава бюджета от 115 000,00 лв.  /сто 
и петнадесет хиляди лева/ без включен ДДС или 138 000 лв. с ДДС. 
 
 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, транспорт, командировъчни и други 
подобни, както и непредвидените разходи и печалба за избрания изпълнител. 
 

10. ФИНАНСИРАНЕ.  
 

Финансирането се осигурява по проект „По-добри политики чрез 
партньорство и участие на заинтересованите страни”  с регистрационен номер 
на договора А 10 - 13-44/02.02.2012 г., по Оперативна програма 
„Административен капацитет” 2007-2013.  
Схема за финансиране: 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. 

Финансирането на поръчката е в рамките на размера на допустимите разходи 
по горепосочения проект. 
 Предложените от участниците цени за изпълнение на поръчката трябва да са 
съобразени с финансовия ресурс, който възложителят може да осигури, а именно да 
не надвишават размера на допустимите разходи по горепосочения проект. 

Общата цена за изпълнение на услугите, предмет на настоящата обществена 
поръчка, е до 115 000,00 лв.  /сто и петнадесет хиляди лева/ без включен ДДС, 
формирана на база на следните цени по видове дейности: 

1. Цена за Дейност 1: „Детайлно проучване и анализ на икономическите и 
социални характеристики и тенденции в община Смолян”, на стойност до 
64 166, 66 лв., без включен ДДС. 

2. Цена за Дейност 2: “Независима междинна външна оценка на изпълнявания 
общински план за развитие 2007-2013 г. на Община Смолян ”, на стойност 
до 36 666, 66 лв., без включен ДДС. 

3. Цена за Дейност 3: “Проучване на опит и добри практики на друга държава 
- членка на ЕС за стратегическо планиране ”, на стойност до 14 166, 66 лв., 
без включен ДДС. 



 

 
„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.  
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Участник, чието ценово предложение надхвърля горепосочената обща 
стойност за изпълнение на услугите, предмет на настоящата  поръчка, или 
предвидени стойности за изпълнение на отделните видове дейности ще бъде 
отстранен от участие в процедурата. 

 
1.  СХЕМА НА ПЛАЩАНЕ: 
• Авансово плащане: - в размер на 20% от стойността на договора, което се 
приспада от окончателното плащане по договора. 

• Окончателно плащане: Окончателното плащане за всяка отделна дейност 
ще се извърши, в срок до 15 /петнадесет/ календарни дни след представяне от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на двустранно подписан протокол за приемане на работата 
от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всяка от дейностите поотделно, съответни 
материали, доказващи извършването на дейността, и фактура от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, отговаряща на изискванията на Закона за счетоводството.  
 
При изпълнение на поръчката изпълнителят следва да направи всичко 

необходимо за оповестяване на факта, че проекта се изпълнява по Оперативна 
програма „Административен капацитет“ и се съфинансира от Европейския 
социален фонд. Предприетите за тази цел мерки трябва да са в съответствие с 
правилата за информация и публичност, предвидени в Регламент на Комисията 
(ЕО) № 1828/2006 и в Приложение ХІV към договора за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ. 
 


