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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

 ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

 Номер на обявата: 1196 от 07.03.2017 г. 

 Възложител: Община Белоградчик 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: [  00287 ] 

Адрес: област Видин, община Белоградчик, гр.Белоградчик, ул. Княз Борис I № 6 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Ангелина Иванова Георгиева 

Телефон: +359877871644 

E-mail: georgieva.angelina@belogradchik.bg 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [×] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[×] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [×] Не 

 
Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[] Доставки 

[×] Услуги 

Предмет на поръчката: Популяризиране на подхода ВОМР и процеса на разработка на 

стратегия за водени от общностите местно развитие, с която МИГ „Белоградчик –Димово-

Макреш” да кандидатства за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.2. „Прилагане 

на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие” от ПРСР  за периода 2014-2020 год. 

Кратко описание: Популяризиране на подхода ВОМР и процеса на разработка на стратегията, 

чрез подготовка и провеждане на информационни срещи/семинари; информационни 

конференции; изготвяне и разпространение на информационни материали за информиране на 

местното население; публикуване на информация за проекта в регионални медии; създаване и 

поддържане на електронна страница за Местна инициативна група ( МИГ);  провеждане на 

работни срещи и информационни конференции за консултиране на подготовка на стратегията; 

провеждане на обществени обсъждания за разработената стратегия по обособени позиции: 

За Обособена позиция № 1 - Подготовка и провеждане на информационни кампании, 

информационни срещи/семинари; информационни конференции; изготвяне и разпространение 

на информационни материали за информиране на местното население; публикуване на 

информация за проекта в регионални медии; провеждане на работни срещи/конференции за 

консултиране на подготовка на стратегията и провеждане на обществени обсъждания на 

разработената стратегия 

Обособена позиция № 2 - Създаване и поддържане на електронна страница за Местна 

инициативна група (МИГ) 
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Място на извършване: община Белоградчик, община Димово, община Макреш 

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 13 752,00 

Обособени позиции (когато е приложимо): [×]Да [] Не 

 Номер на обособената позиция: 1 

Наименование: Подготовка и провеждане на информационни кампании, информационни 

срещи/семинари; информационни конференции; изготвяне и разпространение на 

информационни материали за информиране на местното население; публикуване на 

информация за проекта в регионални медии; провеждане на работни срещи/конференции за 

консултиране на подготовка на стратегията и провеждане на обществени обсъждания на 

разработената стратегия 

Основните дейности, които следва да бъдат извършени по настоящата обществена поръчка са 

както следва: 

1. Подготовка и провеждане на информационни кампании в населените места включени в 

територията на МИГ Белоградчик-Димово-Макреш, за популяризиране на подхода 

ВОМР и процеса на разработка на стратегията в т.ч. информационни срещи, 

информационни дни и други събития за информиране - 3 бр. 

2. Изготвяне и разпространение на информационни материали за информиране на местното 

население за подхода ВОМР в т.ч. 

- Информационна брошура - 500 бр. 

- Информационна дипляна - 500 бр. 

- Информационен видеоматериал (клип) - 1 бр. 

3. Провеждане на еднодневни информационни срещи (семинари) кампании в населените 

места включени в територията на МИГ Белоградчик-Димово-Макреш, за популяризиране 

на подхода ВОМР и процеса на разработка на стратегията за най-малко 20 участника - 3 

бр. 

4. Провеждане на еднодневна информационна конференция, за популяризиране на подхода 

ВОМР и процеса на разработка на стратегията за най-малко 50 участника - 2 бр. 

5. Провеждане на еднодневна работна среща свързана с консултирането за подготовка на 

стратегията за най-малко 10 участници – 2 бр. 

6. Провеждане на еднодневна информационна среща за консултиране за подготовка на 

стратегията за най-малко 20 участника – 4 бр. 

7. Публикуване и излъчване на информация за дейностите по проекта в регионални медии 

- 8 бр. 
8. Провеждане на обществено обсъждане на разработената стратегия за ВОМР – 2 бр. 

Прогнозна стойност: (в лв., без ДДС): 11 602,00 в т.ч. 

1. Подготовка и провеждане на информационни кампании в населените места включени в 

територията на МИГ Белоградчик-Димово-Макреш, за популяризиране на подхода 

ВОМР и процеса на разработка на стратегията в т.ч. информационни срещи, 

информационни дни и други събития за информиране - 3 бр. х 210,00 лв. Общо 630,00 

лева 
2. Изготвяне и разпространение на информационни материали за информиране на местното 

население за подхода ВОМР – 3 388,00 лева 

3. Провеждане на еднодневни информационни срещи (семинари) кампании в населените 

места включени в територията на МИГ Белоградчик-Димово-Макреш, за популяризиране 

на подхода ВОМР и процеса на разработка на стратегията за най-малко 20 участника - 3 

бр. х 380,00 лева. Общо 1 140,00 лева 
4. Провеждане на еднодневна информационна конференция, за популяризиране на подхода 

ВОМР и процеса на разработка на стратегията за най-малко 50 участника - 2 бр.х 940,00 

лева. Общо 1 880,00 лева 
5. Провеждане на еднодневна работна среща свързана с консултирането за подготовка на 

стратегията за най-малко 10 участници – 2 бр. х 210,00 лева. Общо 420,00 лева 

9. Провеждане на еднодневна информационна среща за консултиране за подготовка на 

стратегията за най-малко 20 участника – 4 бр. х 380,00 лева. Общо 1 520,00 лева 
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10. Публикуване и излъчване на информация за дейностите по проекта в регионални медии 

- 8 бр. х 233,00 лева. Общо 1 864,00 лева 
11. Провеждане на обществено обсъждане на разработената стратегия за ВОМР – 2 бр.х 

380,00 лева. Общо 760,00 лева 
Срок за изпълнение: Срокът за изпълнение на поръчката по обособена позиция №1 е не по-

късно от 15.05.2017 година. Срокът за изпълнение на всяка една от дейностите включени в 

обособената позиция, започва да тече от датата на възлагателно писмо от страна на Възложителя 

до Изпълнителя. 

Номер на обособената позиция: 2 

Наименование: Създаване и поддържане на електронна страница за Местна инициативна група 

(МИГ) 

Дейността включва изработване и поддържане на уебсайт, който да отразява дейността на МИГ 

-Белоградчик-Димово - Макреш, тиражиран, с версия на български език. 

Технически изисквания 

12. Формат: HTML/PHP 5 

13. Размер: минимум 3 GB дисково пространство 

14. едноезична версия на интернет страницата - български език 

15. възможност за увеличаване на снимките в съдържанието на рубриките след кликване 

върху тях 

16. възможност за промяна на рубриките - да се добавят нови; да се премахват стари (да се 

местят автоматично в архив след определен срок с възможност ако в този период не са 

генерирани нови, последните 1 или 2 да стоят в актуални); да се променят настоящи 

17. възможност за промяна на елементи от началната страница - въвеждане на информация, 

добавяне на банери и т.н. 

18. да позволява добавяне на основни менюта (раздели) и подменюта 

19. да позволява добавяне на неограничен брой нови страници 

20. да позволява изтриване на съществуващи страници  

Сайтът трябва да съдържа като минимум следните основни раздела с информация (текст и 

снимков материал): 

21. описание на подходът „Лидер"; 

22. информация за изработената Стратегия за ВОМР; 

23. документи за дейността на МИГ Белоградчик-Димово-Макреш; 

24. съобщения; 

25. новини и предстоящи събития; 

26. профил на купувача 

27. контакти. 

Изпълнителят следва да представя цялостна подробна концепция за изработка на уеб-сайта на, 

включваща визуализация на сайта, предоставена на електронен носител и описание на 

визуалните елементи и функционалност; Изпълнителят се задължава да извършва поддръжка на 

създадената страница в т.ч. осигуряване на хостинг, име на сайта и техническа профилактика 

Прогнозна стойност: (в лв., без ДДС): 2 150,00 в т.ч. 

1. За създаване на електронна страница – 1 250,00 лева 

2. За поддържане на електронна страница – 900,00 лева 

Срок за изпълнение: Срокът изпълнение на поръчката по обособена позиция №2 е 15 ( 

петнадесет) календарни дни считано от датата на подписване на договора.  

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

В обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията, посочени в Закона 

за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и посочените в 

настоящата обява изисквания на възложителя. Не се допуска пряко или косвено участие в 

настоящата обществена поръчка на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим и на свързаните с тях лица, включително и чрез гражданско 

дружество/консорциум в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим, освен при наличие на изключенията по смисъла на чл. 4 от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 
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в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние:  

За участниците, не следва да са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП. Участник, 

за когото са налице основание по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП, има право да представи 

доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието 

на съответното основание за отстраняване. 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: не се изисква 

Икономическо и финансово състояние: не се изисква 

Технически и професионални способности:  

 За Обособена позиция № 1 - Подготовка и провеждане на информационни кампании, 

информационни срещи/семинари; информационни конференции; изготвяне и разпространение 

на информационни материали за информиране на местното население; публикуване на 

информация за проекта в регионални медии; провеждане на работни срещи/конференции за 

консултиране на подготовка на стратегията и провеждане на обществени обсъждания на 

разработената стратегия 

Участникът в обществената поръчка трябва да отговаря на минимални изисквания за технически 

възможности и квалификация, както следва: 

Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил през последните 3 години от 

датата на подаване на офертата, поне една услуга с обем, идентичен или сходен с този на 

настоящата обществена поръчка. 

Под „обем, идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка“ се разбира 

изпълнение на услуги за информация и публичност, от които да е видно, че участникът е 

изпълнявал следните дейности: изработване на печатни/презентационни материали и 

провеждане на събитие и/или обществено мероприятие за/до 50 човека през последните три 

години от датата на подаване на оферта; 

За доказване на поставеното изискване участникът следва да представи: 

Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка 

изпълнени през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, включително 

датите, стойностите и получателите заедно с доказателство за извършената услуга (референции) 

по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 ЗОП 

Обособена позиция № 2 - Създаване и поддържане на електронна страница за Местна 

инициативна група (МИГ) 

Участникът в обществената поръчка трябва да отговаря на минимални изисквания за технически 

възможности и квалификация, както следва: 

1. Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил през последните 3 

години от датата на подаване на офертата, поне една услуга с обем, идентичен или сходен 

с този на настоящата обществена поръчка. 

Под „обем, идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка“ се разбира 

изпълнение на услуги за изработка и поддържане на електронни страници през последните три 

години от датата на подаване на оферта; 

За доказване на поставеното изискване участникът, следва да представи: 

Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка 

изпълнени през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, включително 

датите, стойностите и получателите заедно с доказателство за извършената услуга (референции) 

по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 ЗОП 

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за 

подбор се доказва от обединението - участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с 

изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, 

необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или 

административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на 
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дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението! 

Участниците в настоящата обществена поръчка, в това число и участници - обединения от 

физически и/или юридически лица, могат да се позоват на капацитета на трети лица, 

независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите за подбор, поставени от 

Възложителя. 

Когато участник се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще 

разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. 

Третите лица, на основание чл.65, ал.4 ЗОП, трябва да отговорят на съответните критерии за 

подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях не са 

налице основанията за отстраняване от процедурата. В тази връзка за всяко трето лице следва да 

бъде представен самостоятелен ЕЕДОП. Ако посоченото от участника лице не отговаря на 

изискванията на чл.65, ал.4 ЗОП, възложителят ще изиска от участника да го замени с лице, 

което отговаря на поставените от изисквания. 

В случай, че участник възнамерява да ползва подизпълнител/-и, в офертата си той следва да 

посочи лицето/-та - подизпълнител/-и, както и дела от поръчката, който ще им бъде възложен. В 

този случай участниците трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителя/- ите 

задължения. 

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и 

дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основанията за отстраняване 

от процедурата. На основание чл. 67, ал.2 от ЗОП - за всяко от лицата, посочени за 

подизпълнители се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията относно 

критериите за подбор и липсата на основания за отстраняване. Възложителят изисква замяна на 

подизпълнител, който не отговаря на условията, посочени в настоящата документация. 

Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като 

отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за 

тази част на подизпълнителя. Разплащанията се осъществяват въз основа на искане, отправено 

от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на 

възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането изпълнителят предоставя 

становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до 

момента на отстраняване на причината за отказа. 

Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена 

поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени 

едновременно следните условия: 

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; 

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният 

подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, 

коригирани съобразно изпълнените до момента дейности. 

При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички 

документи, които доказват изпълнението на условията по чл.66 (11) ЗОП. 

Участникът, избран за изпълнител, следва да сключи договор за подизпълнение с 

подизпълнителите, посочени в офертата. В срок до 3 дни от сключване на договора за 

подизпълнение или на допълнителното споразумение за замяна на посочен в офертата 

подизпълнител изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на 

възложителя, заедно с доказателства, че са изпълнение условията по чл.66, ал.2 и ал.11 от ЗОП. 

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече дейности, които са включени в 

предмета на договора за подизпълнение 
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Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 

 
Критерий за възлагане: 

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[×] Най-ниска цена  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: [……]                                           Тежест: [   ] 

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [14.03.2017]               Час: (чч:мм) [17:00] 

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [14.06.2017]               Час: (чч:мм) [17:00] 

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [15.03.2017]                Час: (чч:мм) [13:30] 

  

Място на отваряне на офертите: Отварянето на офертите ще се извърши в Заседаталната зала 

на община Белоградчик на адрес гр.Белоградчик, ул. Княз Борис I№ 6, ет.2. Получените оферти 

ще бъдат отворени на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или техни 

упълномощени представители, както и средствата за масова информация 

 

 Информация относно средства от Европейския съюз: 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  

европейските фондове и програми:  [×] Да [] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: Договор №РД50-99/ 17.08.2016 г. за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 ..Помощ за подготвителни 

дейности“ от ПРСР 2014-2020 

 

 Друга информация (когато е приложимо): 

 Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, 

ППЗОП и на възложителя. Офертата се изготвя по приложените към обявата образци, 

публикувани на интернет страницата на възложителя: http://belogradchik.bg/?cat=49&paged=1 

Офертата се подава на български език - на хартиен носител. Към офертата си участниците 

представят следните документи:  

1. Опис на представените документи - по Oбразец № 1 

1. Представяне на участника – по Oбразец № 2;  

2. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - по Образец № 3;  

3. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП - по Образец № 4;  

http://belogradchik.bg/?cat=49&paged=1


7 
 

4. Техническо предложение, съдържащо: 

а) Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника; 

б) Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя - Образец № 5; 

в) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец 5а; 

г) Декларация за срока на валидност на офертата - Образец 5б; 

д) Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е 

приложимо - Образец 5в; 

7. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка 

изпълнени през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, включително 

датите, стойностите и получателите заедно с доказателство за извършената услуга (референции) – 

Образец 6; 

8. Декларацияпо чл. 66, ал. 1 от ЗОП относно видовете работи от предмета на поръчката, които 

ще се предложат на подизпълнители - Образец 7; 

9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 и чл. 4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици- Образец 8; 

10. Ценово предложение - по Образец № 9 

Всички документи, свързани с участието във възлагането, се представят в запечатана 

непрозрачна опаковка. Върху опаковката се посочват:  

1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, (когато е 

приложимо);  

2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;  

3. наименованието на поръчката.  

Документите се представят лично от участника или от упълномощен от него представител, чрез 

пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: 

гр.Белоградчик, ул. “Княз Борис I” № 6 – Община Белоградчик. 

 

 
Дата на настоящата обява 

Дата: 07.03.2017  

 Възложител 
Трите имена: Борис Стефанов Николов /Налице са положени подпис и печат, като същите са 

заличени на основание чл.42, ал.5 от Закона за обществените поръчки във връзка с чл.2 и чл.23 

от Закона за защита на личните данни/ 

Длъжност: Кмет на община Белоградчик 

 


