
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
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БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ДОГОВОР

/ПП , п
Днес .... 2019 г. в град Велико Търново, между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, със седалище и адрес на управление: град Велико Търново, 
пл. „Майка България” № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ, в 
качеството му на Кмет на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и Даниела Данчева 
- Главен счетоводител Община Велико Търново и лице по чл. 13, ал. 3, т. 1 от Закона за 
финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС), от една страна,

2. „ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД, гр. София, със седалище и адрес на управление:

таи:пс1гадапоуа@дтаи.сот, лице за контакт: Нели Апостолова, с ЕИК: 175455251, 
представлявано от Нели Апостолова, в качеството й на управител, наричан за краткост 
„ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна,

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно 
„Страна“;

на основание чл. 194, ал. 1 във връзка с чл. 112, ал. 1, ал. 4 и ал. 6 от Закона за 
обществените поръчки („ЗОП“) във връзка с обществена поръчка с предмет: „Организиране 
и провеждане на рекламни ПР кампании във връзка с мерки по информация и публичност 
по проект „Еа1'г0еа1 - мрежа-платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски 
продукти в района на трансграничното сътрудничество”, финансиран по Програма за 
трансгранично сътрудничество 1МТЕ(*ЯЕС У-А Румъния-България 2014-2020г. Проектен код:
16.4.2.106, е-МБ код: 1ЮВС204,

се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предостави, срещу 
възнаграждение и при условията на този Договор, организиране и провеждане на

Този документ е създаден в рамките на проект 16.4.2.106, код ЙОВС-204 „Га1'г0еа1 - мрежа- платформа за бърза доставка на уникални 
занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество”, съфинансиран от Европейския 

Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество 1Шеггед У-А Румъния-
България 2014-2020.

И

гр. София 1415, бул. „Черни връх“ N° 189 Г, вх.Б, ет.4, ап.15, тел. 0897 400056, е-

ш ш п е у  Н9

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.



ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

рекламни ПР кампании във връзка с мерки по информация и публичност, наричани за 
краткост „Услугите“.

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави Услугите в съответствие с Техническата 
спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и чрез лицата, посочени в Списък на персонала, който ще изпълнява 
поръчката, съставляващи съответно Приложения №№ 1, 2, 3 и 4 към този Договор 
(„Приложенията“) и представляващи неразделна част от него.

Чл. 3. В срок до 10 (десет) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди 
започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, 
данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в 
предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 10 (десет) дни 
от настъпване на съответното обстоятелство.

СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. (1) Договорът влиза в сила на посочената в началото му дата, на която е подписан 
от Страните и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от Страните 
задължения по Договора и приключва на 03.06.2019 г.
(2) Изпълнението на дейностите се възлага с възлагателно писмо в срок до 7 (седем) 
работни дни преди датата на извършването/провеждането им. С възлагателното писмо 
се определя и датата на провеждане на съответната дейност.

Чл. 5. Посоченият срок по чл. 4 може да бъде удължен, в случай на промяна в 
продължителността на изпълнението на дейностите по проект 16.4.2.106, код ЯОВС- 
204„Га1гОеа1 - мрежа -платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в 
района на трансграничното сътрудничество”, финансиран по Програма за трансгранично 
сътрудничество ИЧТЕЯВЕб У-А Румъния-България 2014-2020. Възложителят уведомява 
Изпълнителя в 15-дневен срок за направената промяна.

Чл. 6. Мястото на изпълнение на Договора е гр. Велико Търново,
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ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 7. (1) За предоставянето на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на 4 600 (четири хиляди и шестстотин) лева без ДДС 
и 5 520 (пет хиляди петстотин и двадесет) лева с ДДС (наричана по-нататък „Цената“ 
или „Стойността на Договора“), съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
съставляващо Приложение № 5.
(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на 

Услугите, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и за 
неговите подизпълнители, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е 
други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Цената, посочена в ал. 1, е крайна за времето на изпълнение на Договора и не подлежи 
на промяна освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с 
разпоредбите на ЗОП.

Чл. 8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както следва:

N° ДЕЙНОСТИ Единична
цена

Цена без 
ДДС

Цена с ДДС

1.

2 пресконференции за 60 
участника от региона (вкл. дневен ред, 
покана, наем зала, озвучителна система, 
регистрация на участниците, снимков 
материал, присъствени списъци, изготвяне 
на информационни пакети за пресата,CD/DVD 
запис, превод, домакинство)

1 200 2 400 2 880

2.
3 Интервюта и / или участие в електронни 
медийни предавания-излъчвания

400 1 200 1 440

3.
5 Прессъобщения (подготовка и 
разпространение)

200 1 000 1 200

(2) Договорената цена е окончателна и не подлежи на промяна, освен ако промяната не се 
изразява в намаляване на цената в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случаите по чл. 43, ал. 2 от 
Закона за обществените поръчки.
(3) Цената включва всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с изпълнението на 
поръчката, включително и осигуряване на адекватно техническо обезпечение и оборудване
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за работата, свързана с изпълнението на договора. Изпълнителят трябва да планира 
необходимите средства за финансиране на договорните си взаимоотношения с участващите 
в изпълнението на поръчката. Цялостното оборудване, което ще бъде необходимо за целите 
на изпълнение на настоящата поръчка, следва да бъде осигурено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Договорната цена за изпълнението на 
дейностите по чл. 7, ал. 1, както следва:
1. Авансово плащане в размер н а  % (....... ) от цената на договора по чл. 7, ал. 1 (не
повече от 50 % от стойността на общата цена за изпълнението на договора) или сума в размер
на ................. (............ ) лв. без ДДС или ................(...................... ) лв. с ДДС,
платима в срок до 14 работни дни след възлагане на услугата и представяне на оригинална 
фактура и гаранция за авансово плащане в размер на 100 % от стойността на аванса, която 
е със срок на валидност до 08.06.2019 г. (неприложимо)
2. Последващи плащания - в размер до ......  % ( ) от цената за изпълнение на
съответната дейност, платима в 30 (тридесет) дневен срок след приемане на работата и 
представен от Изпълнителя оригинал на фактура за стойността на дължимото плащане. От 
всяко последващо плащане се приспада пропорционално стойността на платения аванс 
(неприложимо)
(5) В случай, че Участникът се откаже от авансовото плащане, заплащането се извършва 
100% от сумата за всяка конкретна дейност от таблицата по чл. 8, ал. 1 от Договора след 
нейното изпълнение, платими в 30 (тридесет) дневен срок след приемане на работата и 
представен от Изпълнителя оригинал на фактура за стойността на дължимото плащане и 
подписан приемо-предавателен протокол.

Чл. 9. (1) Всяко плащане по този Договор, с изключение на авансовото плащане по чл. 8, 
ал. 4, т. 1 от Договора, се извършва въз основа на следните документи:
1. приемо-предавателен протокол за приемане на Услугите за съответната дейност, 
подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при съответно спазване на разпоредбите на 
Раздел Предаване и приемане на изпълнението от Договора; и
2. фактура за дължимата сума за съответната дейност, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
В описателната част на фактурите, издавани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да съдържат следния 
текст: „Разходът е по договор за безвъзмездна помощ № 70867/24.05.2017 г. по проект 
16.4.2.106 „Еа1г0еа1 - мрежа - платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски 
продукти в района на трансграничното сътрудничество”, финансиран по Програма за 
трансгранично сътрудничество 1МТЕРРЕС У-А Румъния-България 2014-2020”, като следва да
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са посочени: Номер и дата на договора за обществена поръчка, по който е извършено 
плащането.
(2) Авансовото плащане по чл. 8, ал. 4, т. 1 от Договора, се извършва въз основа на фактура 
за дължимата сума за съответния период, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представяне на 
оригинална фактура и гаранция за авансово плащане в размер на 100 % от стойността на 
аванса, която е със срок на валидност до 08.06.2019 г.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 30 
(тридесет) дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на 
условията по ал. 1.

Чл. 10. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по 
следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка:
BIC:
IBAN:
(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи 
промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че 
Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно 
извършени.

Чл. 11(1) Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението 
може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Услуги, подизпълнителят 
представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от Услугите за 
съответната дейност заедно с искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането за 
плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със 
становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите, при съответно спазване на 
разпоредбите на Раздел Предаване и приемане на изпълнението от Договора, и заплаща 
възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 30 (тридесет) дни от 
подписването на приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да 
извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента 
на отстраняване на причината за отказа.
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БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 12. (1) При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 3% (три на сто) от Стойността на 
Договора без ДДС, а именно 138.00 (сто тридесет и осем) лева („Гаранцията за 
изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.
(2) Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду една от следните: (Ц парична сума 
внесена по банковата сметка на Възложителя; (п) банкова гаранция; или (ш) застраховка, 
която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

Чл. 13. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и 
приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на Цената, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на 
Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 10 
(десет) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.
(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените 
условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при 
спазване на изискванията на чл. 14 от Договора; и/или;
2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова 
банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 15 от Договора; и/или
3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова 
застраховка, при спазване на изискванията на чл. 16 от Договора.

Чл. 14. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по 
следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Банка:
Банков код (BIC):
Банкова сметка (IBAN): ; Всички банкови разходи, свързани
с преводите на сумата са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 15. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, 
издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

I n te r r e g  И
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, да съдържа задължение на банката 
- гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че 
е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане 
на Гаранцията за изпълнение по този Договор;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) 
дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на 
банковата гаранция се удължава или се издава нова.
(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във 
формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 16. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, в която 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да 
отговаря на следните изисквания:
1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) 
дни след прекратяването на Договора.
(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността 
на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно 
обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 
(тридесет) дни след прекратяването на Договора в пълен размер, ако липсват основания 
за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.
(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
1. когато е във формата на парична сума - чрез превеждане на сумата по банковата сметка 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 10 от Договора;
2. когато е във формата на банкова гаранция - чрез връщане на нейния оригинал на 
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
3. когато е във формата на застраховка - чрез връщане на оригинала на застрахователната 
полица на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

(3) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в 
процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение 
на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При 
решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на 
гаранциите.

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от 
Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите 
задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на 
което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за 
изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай 
на неизпълнение.

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, 
в следните случаи:
1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора в срок до 30 
(тридесет) дни след Датата на възлагането и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това 
основание;
2. при пълно неизпълнение , в т.ч. когато Услугите не отговарят на изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;
3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в 
несъстоятелност.

Чл. 20. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на 
Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да 
търси обезщетение в по-голям размер.

Чл. 21. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът 
продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 10 (десет) дни да допълни 
Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция 
или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието 
на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 12 от 
Договора.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Общи условия относно Гаранцията за изпълнение
Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията 
за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 23. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от 
Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от 
приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 7 - 10 от 
договора;
2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на 
задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и 
данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора.

Чл. 25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените 
срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;
2. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчетите/материалите и да извърши преработване и/или 
допълване в указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е поискал това;
3. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на 
изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;
4. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
5. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 
28 от Договора;
6. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в 
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП;
7. да участва във всички работни срещи, свързани с изпълнението на този Договор;
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8. да не променя състава на персонала, който ще отговаря за изпълнението на Услугите, 
без предварително писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с 
посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 дни от сключване на настоящия 
Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на 
допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят 
изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с 
доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва правилата за докладване и образците на 
документите, определени в документите по Програмата, Основния договор и 
споразумението за партньорство, както и образците на документи, съгласно националната 
система за контрол.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнение на предмета на договора да спазва 
изискванията на насоките за Информация и публичност по Програмата за трансгранично 
сътрудничество ИНТЕРРЕГ У-А Румъния-България 2014-2020 г., описани в програмните 
документи, както и Основния договор и Споразумението за партньорство.
12. При проверки на място от страна на Бенефициента, Управляващия орган на Програма 
1МТЕ1^ЕС У-А Румъния - България, Сертифициращия орган, Одитиращия орган и органи и 
представители на Европейската комисия, Изпълнителят се задължава да осигури 
присъствието на негов представител, както и да осигурява достъп до помещения и преглед 
на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности.
13. Изпълнителят се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в 
докладите от проверки на място.
14. Изпълнителят се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението на 
договора. В случай на установена нередност, Изпълнителят е длъжен да възстанови на 
Възложителя всички неправомерно изплатени суми.
15. Изпълнителят е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия 
договор до окончателното приключване на Програма 1ЫТЕ1^ЕС У-А Румъния - България.

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да изисква и да получи Услугите в уговорения срок, количество и качество;
2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и 
да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва
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проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да 
пречи на изпълнението;
3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
на изготвените от него материали или съответна част от тях;
4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на всеки от материалите, в 
съответствие с уговореното в чл. 25, т. 2 от Договора;
5. да не приеме някои от материалите, в съответствие с уговореното в чл. 29 от Договора; 

Чл. 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да приеме изпълнението на Услугите за всяка дейност, когато отговаря на договореното, 
по реда и при условията на този Договор;
2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в 
този Договор;
3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за 
извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания 
или ограничения съгласно приложимото право;
4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 
42 от Договора;
5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, 
включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, 
когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;
6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно 
клаузите на чл. 17-22 от Договора;

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 28. Предаването на изпълнението на Услугите за всяка дейност се документира с 
протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра - по един за всяка от Страните („Приемо- 
предавателен протокол“).

Чл. 29. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
2. да поиска преработване и/или допълване на материалите в определен от него срок, като 
в такъв случай преработването и/или допълването се извършва в указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
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срок и е изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ когато бъдат установени несъответствия на 
изпълненото с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да 
откаже приемане на изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ 
срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. да откаже да приеме изпълнението в случай, че констатираните недостатъци са от такова 
естество, че резултатът от изпълнението става безполезен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) Окончателното приемане на изпълнението на Услугите по този Договор се извършва с 
подписване на окончателен Приемо-предавателен протокол, подписан от Страните в срок 
до 10 (десет) дни след изтичането на срока на изпълнение по чл. 5 от Договора. В случай, 
че към този момент бъдат констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в 
окончателния Приемо-предавателен протокол и се определя подходящ срок за 
отстраняването им.

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 30. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната 
Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет десети на сто) от 
Цената за всеки ден забава, но не повече от 10% (десет на сто) от Стойността на Договора.

Чл. 31.1 При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна 
дейност или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата 
спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло 
и качествено съответната дейност, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В 
случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право 
да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.
31.2 При пълно неизпълнение Възложителят има право да поиска неустойка в размер на 50 
% от стойността на договора и да прекрати същия.

Чл. 32. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка 
чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
за това.

Чл. 33. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на 
изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и 
пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.
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ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 34. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство 
засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 10 (десет) дни от 
настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице - Страна по Договора без правоприемство, по 
смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРС/1.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или 
ликвидация - по искане на всяка от Страните.

Чл. 35. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на 
съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците 
съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено 
предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за 
изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от 
задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.
(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено 
задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 30 (тридесет) 
дни, считано от Датата на възлагането;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 60 (шестдесет) дни;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Техническата спецификация и 
Техническото предложение.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни 
непременно в уговореното време.
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Чл. 36. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да 
дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, 
освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, 
размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от 
Страните, а при непостигане на съгласие - по реда на клаузата за разрешаване на спорове 
по този Договор.

Чл. 37. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на 
юридическо лице - Страна по Договора без правоприемство:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към 
момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито 
може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички отчети/разработки/доклади, изготвени от него в 
изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и
в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на 
Договора.

Чл. 38. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефинирани понятия и тълкуване
Чл. 39. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в 
него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в 
Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия - според 
значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.
(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора 
и Приложенията, се прилагат следните правила:
1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
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2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора. 

Спазване на приложими норми
Чл. 40. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители са 
длъжни да спазват всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други 
изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и 
изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, 
приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, 
социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Конфиденииалност
Чл. 42. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да 
не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала й известна при или 
по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална 
информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската 
дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, 
изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с 
изпълнението на Договора. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща 
наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този Договор, с оглед 
бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) С изключение на случаите, посочени в ал.З на този член, Конфиденциална информация 
може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, 
като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.
(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална 
информация, когато:
1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор 
от която и да е от Страните;
2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; 
или
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган 
и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;
В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява 
незабавно другата Страна по Договора.
(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови поделения, 
контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наети от него
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физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изпълнението на тези 
задължения от страна на такива лица.
Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила 
и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Публични изявления
Чл. 43. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива 
или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на 
Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното 
писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано 
или забавено.

Авторски права
Чл. 44. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право 
и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви 
други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението 
на Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха 
принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не 
притежават права върху изготвените документи и други резултати от изпълнението на 
Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.
(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и 
използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този 
Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 
направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им:
1. чрез промяна на съответния документ или материал; или
2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата 
функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или
3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито 
права са нарушени.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски права 
от страна на трети лица в срок до 30 (тридесет) дни от узнаването им. В случай, че трети 
лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася
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всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален 
спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и 
пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на 
трети лица.

Прехвърляне на права и задължения
Чл. 45. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, 
произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по 
Договора и по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или залагани 
съгласно приложимото право.

Изменения
Чл. 46. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени 
в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и 
ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила
Чл. 47. (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от 
непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на 
това понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.
(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента 
на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.
(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е 
длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до 
минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 
7 дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои 
непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При 
неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях 
насрещни задължения се спира.

Нищожност на отделни клаузи
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Чл. 48. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, 
това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват 
от повелителна правна норма, ако има такава.

Уведомления
Чл. 49. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в 
писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по 
факс, електронна поща.

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция:
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България“ № 2 
Тел.: 062/619 249 
Факс: 062/619 231, 062/62 02 06 
e-mail: mop_vt@abv.bg, euro_vt@abv.bg 
Лице за контакт: Павел Христов

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр. София 1415 
бул. „Черни връх“ № 189 Г, вх.Б, ет.4, ап.15 
тел. 0897 400056 
e-mail:ndraganova@gmail.com 
лице за контакт: Нели Апостолова

(3) За дата на уведомлението се счита:
1. датата на предаването - при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка - при изпращане по куриер;
3. датата на приемането - при изпращане по факс;
4. датата на получаване - при изпращане по електронна поща.
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(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на 
посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за 
комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони 
и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в 
срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение 
всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе 
адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.
(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, 
срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (три) дни от 
вписването й в съответния регистър.

Език1
Чл. 50. (1) Този Договор се сключва на български език.
(2) Приложимите езици за изготвяне на различните материали са задължителни за 
използване при съставяне на всякакви документи, свързани с изпълнението на Договора, в 
т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и при провеждането на работни срещи. 
Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [или негови 
представители или служители], са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложимо право
Чл. 51. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или 
свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат 
подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

Разрешаване на спорове
Чл. 52. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително 
споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, 
изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или 
приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните 
чрез преговори, а при непостигане на съгласие - спорът ще се отнася за решаване от 
компетентния български съд.

1 Тази клауза е приложима, когато изпълнителят е чуждестранно лице.
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Екземпляри
Чл. 53. Този Договор се състои от ... (...) страници и е изготвен и подписан в 2 еднообразни 
в съдържанието си екземпляра - по един за всяка от страните.

Приложения:
Чл. 54. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения: 
Приложение № 1 - Техническа спецификация;
Приложение № 2 - Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 - Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 4 - Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете 
на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението;
Приложение № 5 - Гаранция за изпълнение;
Приложение № 6 Гаранция за аванс (неприложимо)

СНЕЖАНА ДАНЕВА-ИВАНОВА
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
(Съгласно Заповед № РД 22-1559  от 24.09.2019 г. 
на кмета на Община Велико Търново)

Даниела Данчева ^ ___
Главен счетоводите^Гфбщина Велико Търново

Съгласуван с:
Надя Петрова: \
Директор дирекци4^0£щеСтвен^ поръчки“

Мариела Цонева
Директор Дирекция “Проекти ̂ проТрами“

Павел Христов:
Началник отдегЪгтИнфврмационно-техническо обслужване“ 
и ръково^цитфитрбект / '

Изготвил и съгласувал:
Грета Маринова
Юрисконсулт в дирекция^Обществени поръчки“

1п£еггед !

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
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Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП, 
чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Организиране и провеждане на рекламни ПР кампании във връзка с мерки по
информация и публичност”

По проект „Еа1г0еа1 - мрежа - платформа за бърза доставка на уникални 
занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество”, финансиран 
по Програма за трансгранично сътрудничество ПЯТЕККЕС У-А Румъния-България 2014- 
2020г. Проектен код: 16.4.2.106, е-М5 код: КОВ6204

Дейностите по проекта се вписват в Приоритетна ос 4: Квалифициран и 
приобщаващ регион Специфична цел 4.1: Насърчаване на интеграцията в 
трансграничния регион по отношение на заетостта и трудовата мобилност.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Проектът FairDeal адресира към съвместно разработване на иновативно решение 

за онлайн търговия на местни земеделски и занаятчийски продукти с цел създаване на 
устойчив и ефективен пазар на труда в трансграничния регион. Базирайки се на 
потенциала на електронната търговия за съкращаване на веригата доставка-потребител, 
проектът осигурява “по-справедлива сделка” (fear deal) както за доставчиците, така и за 
крайните клиенти.

Платформата за е-търговия FairDeal е планирана като кибер-посредник с виртуални 
магазини, в които заинтересованите малки и средни предприятия, занаятчии и търговци 
на територията на трансграничния регион ще могат свободно да търгуват със 
занаятчийски продукти и услуги. Надграждайки традиционни дейности с иновационни 
похвати, проектът ще промени конвенционалните модели на търговия, ще увеличи 
ефективността в търговските отношения, ще създаде нови работни места и ще подобри 
благосъстоянието на общността като цяло.
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ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

За да се преодолее вродената съпротива срещу новото, специално назначени 
експерти по проекта ще посещават и обучават занаятчиите и земеделците. Постепено ще 
се създаде мрежа в рамките на общността, която ще осигури устойчивата експлоатация 
на платформата.

Проектът ще допринесе за постигане целите на Програма 1МТЕ[^ЕС У-А Румъния- 
България 2014-2020 за насърчаване на иновациите, които действат като двигател на 
предприемачеството и ще осигурят качествена и устойчива заетост в региона.

ЦЕЛИ, РЕЗУЛТАТИ И БЕНЕФИЦИЕРИ НА ПРОЕКТА
Основната цел на проектното предложение е създаването на нови икономически 

възможности за заетост и развитие на предприемачеството в трансграничния регион чрез 
съвместно разработване на иновативно решение за онлайн маркетинг за местни продукти. 
Платформата Еа1'г0еа1 има за цел да увеличи творческия потенциал на местни занаятчии, 
като съкрати веригата за доставка до крайните потребители.

Това от своя страна ще промени традиционния бизнес модел и ще подобри 
интеграцията на пазара на труда в трансграничния регион ще разшири възможностите за 
трудова мобилност и надомна работа в района, допринасяйки за по-доброто включване в 
пазара на труда на уязвимите групи, включително младежи, жени и маргинализирани 
групи.

Постигнати резултати:
• Изградена платформа за онлайн търговия на местни селскостопански и

занаятчийски продукти, интегрирана със световно известни, интернет базирани, 
търговци на дребно, подкрепена от обучителни семинари (за български и румънски 
представители), популяризиращи платформата.

Целеви групи са:
>  Местни фермери и занаятчии (български и румънски - от трансграничния

регион), търсещи възможност да предлагат своите продукти на международно ниво за 
осигуряване на по-висок дял добавена стойност;

>  Неправителствени организации и образователни/обучителни институции, 
насърчаващи занаятите и местното културно наследство в прилежащия регион;

> НПО-та в сектор Селското стопанство;
> Безработни и хора, търсещи възможности за смяна на работата си;
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> Уязвими групи от населението на трансграничния регион, които търсят 
надомна работа;

>  Хора, които търсят работа на непълно и/ или гъвкаво работно време;
Местни власти/общности, които търсят механизми за стимулиране на младежката

заетост, трудовата мобилност, по-доброто включване в пазара на труда на категориите от 
населението в неравностойно положение, подпомагане на трайно безработните да се 
върнат обратно на работа.

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА

Водещ партньор: Община Велико Търново (ВТ), България 
Партньор 2: Сдружение Диманш, Румъния
Партньор 3: Двустранна Търговска Камара България-Румъния (ДТКБР), България 
Партньор 4: Народен театър "Марин Сореску", Крайова, Румъния

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

Техническа спецификация на дейностите по проекта:
В основата на тази дейност са заложени рекламни кампании и дейности за връзка 

с обществеността. Тяхната цел е да създадат визуална идентичност на проекта и да 
развият представата за FairDeal, като бранд с висока добавена стойност. Изискванията за 
визуализация трябва да бъдат съблюдавани при всички маркетингови и рекламни 
материали и събития.

Разработване и провеждане на ПР кампания.
Следва да се изпълни:
> провеждане на 2 пресконференции за 60 участника от региона (вкл. дневен 

ред, покана, наем зала, озвучителна система, регистрация на участниците, снимков 
материал, присъствени списъци, изготвяне на информационни пакети за пресата, CD/DVD 
запис, превод, домакинство)

> интервюта и/или участия в електронни медийни предавания/излъчвания - 3
бр.;

> прессъобщения (подготовка и разпространение) - 5 бр.
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! б ъ л г а р с к о  п р а в и т е л с т в о

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Всички дейности следва да се изпълняват при спазване на разработените в рамките 
на проекта комуникационна стратегия и план, както и единна визуална идентичност на 
проекта. Комуникационната стратегия, план и визуалната идентичност ще бъдат 
предоставени от Възложителя и ще бъдат задължителни за Изпълнителя.

Приложима нормативна уредба
При изпълнение на поръчката следва да се спазват правилата и процедурите, 

записани в:
1. Ръководството за изпълнение на проекти по Програмата Interreg V - А Румъния- 

България;
2. Инструкции за бенефициенти на Програмата Interreg V - А Румъния-България;
3. Актуални ценови прагове, установени от Програмата Interreg V - А Румъния- 

България;
4. Списък на допустимите разходи по проекти, финансирани от Програмата Interreg 

V - А Румъния-България;
5. Ръководство за визуална идентичност на Програмата Interreg V - А Румъния- 

България;
6. Модел на договор за субсидия по Програмата Interreg V - А Румъния-България;
7. Модел на договор за партньорство по проекти, финансирани от Програмата 

Interreg V - А Румъния-България;
8. Действащото законодателство, касаещо изпълнението на проекти по Програмата 

Interreg V - А Румъния-България;
9. Други документи, наръчници и образци, които са публикувани на интернет- 

страницата на програмата http://interregrobg.eu.

Прогнозна стойност

Прогнозната стойност на поръчката е 8 340,02 (осем хиляди триста и 
четиридесет лева и две стотинки) лв. без ДДС и 10 008.02 (десет хиляди и осем лева 
и две стотинки) лв. с ДДС.

№ ДЕИНОСТИ Обща цена в лв. с ДДС
1. Разработване и провеждане на PR 

Кампании
10 008.02
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1.1. 2 бр. пресконференции за 60 
участника от региона (вкл. дневен ред, 
покана, наем зала, озвучителна система, 
регистрация на участниците, снимков 
материал, присъствени списъци, 
изготвяне на информационни пакети за 
пресата, CD/DVD запис, превод, 
домакинство)

4 082.73

1.2. Интервюта и/или участие в електронни 
медийни предавания-излъчвания - 3 бр.

3 999.61

1.3. Прессъобщения (подготовка и 
разпространение) - 5 бр.

1 925.68

Срок за изпълнение на услугата

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е до 03.06.2019 г. Посоченият срок 
може да бъде удължен, в случай на промяна в продължителността на изпълнението на 
дейностите по проект 16.4.2.106, код (ЮВС-204„Еа1'г0еа1 - мрежа - платформа за бърза 
доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното 
сътрудничество”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество 1ЫТЕ(ШЕС 
У-А Румъния-България 2014-2020. Възложителят уведомява Изпълнителя в 15-дневен срок 
за направената промяна.

Изпълнението на дейностите се възлага с възлагателно писмо в срок до 7 (седем) 
работни дни преди датата на извършването/провеждането им. С възлагателното писмо 
се определя и датата на провеждане на съответната дейност.
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ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!
БЪЛГАРСКО П Р А в И П Ж Т В О

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Образец Ия 3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка по глава 26 от ЗОП

с предмет: „Организиране и провеждане на рекламни ПР кампании във връзка с 
мерки по информация и публичност по проект „Еа1г0еа1 -  мрежа-платформа за 
бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на 
трансграничното сътрудничество”, финансиран по Програма за трансгранично 
сътрудничество /А/Т£/?/?£б У-А Румъния-България 2014-2020г. Проектен код: 
16.4.2.106, е-МБ код: РОВв204

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение 
на обявената от Вас обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждане на 
рекламни ПР кампании във връзка с мерки по информация и публичност по проект 
„ЕатгОеа! - мрежа-платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски
продукти в района на трансграничното сътрудничество”, финансиран по Програма 
за трансгранично сътрудничество 1ЬГГЕККЕС У-А Румъния-България 2014-2020г. 
Проектен код: 16.4.2.106, е-МБ код: РОВС204

1. След запознаване с всички документи и образци, приложени от
Възложителя, удостоверявам и потвърждавам, че представляваният от мен
участник отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на 
рекламни ПР кампании във връзка с мерки по информация и публичност по проект 
„РшгОеа/ - мрежа-платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски
продукти в района на трансграничното сътрудничество”, финансиран по Програма 
за трансгранично сътрудничество /ЫТЕРРЕб У-А Румъния-България 2014-2020г. 
Проектен код: 16.4.2.106, е-МБ код: £086204.

2. Приемаме срокът за изпълнение на обществената поръчка да е до 
03.06.2019 г. Посоченият срок може да бъде удължен, в случай на промяна в
продължителността на изпълнението на дейностите по проект 16.4.2.106, код ГЮВС- 
204 „Ра1г0еа1 - мрежа-платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски 
продукти в района на трансграничното сътрудничество”, финансиран по Програма за 
трансгранично сътрудничество 1МТЕЯВЕ0 У-А Румъния-България 2014-2020. 
Възложителят уведомява Изпълнителя в 15-дневен срок за направената промяна.

3. Декларираме, че ще изпълним поръчката (в съответствие с 
предварително обявените от възложителя условия и с представеното по-долу 
„Предложение за изпълнение на поръчката“, съгл^но техническата
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спецификация и изискванията на възложителя, включително организация на 
персонала), по следния начин:

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

■ '*■ -V Ж* -' ■ ■ '  . V  . ;■ . ’ ■. . ..
Въз основа на своя професионален опит, предлагаме организация и методология
шявш

на дейностите и организация на работата на екипа, които имат за цел ефективно да осигурят 

изпълнението на изискванията на Възложителя, посочени в Техническите спецификации и 

качествено изпълнение на дейностите, съгласно сроковете на договора.

С техническо си предложение представяме организация и методология на дейностите за 

изпълнение на поръчката, в съответствие с техническата спецификация и изискванията на 

Възложителя, включително организация на персонала. Предложената организация на 

експертите съдържа следните компоненти:

• предложена е организация на експертите в екипа на участника с 
разпределение на отговорностите по изпълнението на дейностите, 
предмет на поръчката ( Виж. Раздел " Организация на експертите)

• начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя . координация 
и съгласуване на дейностите( Виж. Раздел " Координация и комуникация с 
Възложителя)

• описание на дейностите и предложение за организация на работата, 
като за всеки от експертите са предвидени отделни задачи, съобразени с 
експертния му профил и качеството на изпълнение на поръчката (Виж. 
Раздел "Описание на дейностите", "Организация и методология на 
дейностите' и "Качество на изпълнение на поръчката")

• Представено времево разпределение (индикативен план-график) на изпълнението 

на всяка дейност (Виж, Раздел "Срок за изпълнение на поръчката " и Раздел 

"Индикативен график на дейностите")

О П И С А Н И Е  НА ДЕЙНОСТИТЕ/ ТЕХНИЧЕСКИ С П Е Ц И Ф И К А Ц И И
Ш Ш -Ф :-*  '■■■ : л;, -TV ,у|

\  Проектът FairDeal адресира към съвместно разработване на иновативно решение 
за онлайн търговия на местни земеделски и занаятчийски продукти с цел създаване на 
устойчив и ефективен пазар на труда в трансграничния регион. Базирайки се на 
потенциала на електронната търговия за съкращаване на веригата доставка- 
потребител, проектът осигурява “по-справ|длива сделка” (fear deal) както за 
доставчиците, така и за крайните клиенти,

\/
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Платформата за е-търговия Еа1гРеа1 е планирана като кибер-посредник с 
виртуални магазини, в които заинтересованите малки и средни предприятия, 
занаятчии и търговци на територията на трансграничния регион ще могат свободно да 
търгуват със занаятчийски продукти и услуги. Надграждайки традиционни дейности с 
иновационни похвати, проектът ще промени конвенционалните модели на търговия, 
ще увеличи ефективността в търговските отношения, ще създаде нови работни места и 
ще подобри благосъстоянието на общността като цяло.

За да се преодолее вродената съпротива срещу новото, специално назначени 
експерти по проекта ще посещават и обучават занаятчиите и земеделците. Постелено 
ще се създаде мрежа в рамките на общността, която ще осигури устойчивата 
експлоатация на платформата.

Проектът ще допринесе за постигане целите на Програма \ЛА Румъния-
България 2014-2020 за насърчаване на иновациите, които действат като двигател на 
предприемачеството и ще осигурят качествена и устойчива заетост в региона.

Основната цел на проектното предложение е създаването на нови икономически 
възможности за заетост и развитие на предприемачеството в трансграничния регион 
чрез съвместно разработване на иновативно решение за онлайн маркетинг за местни 
продукти. Платформата Еа1гРеа1 има за цел да увеличи творческия потенциал на 
местни занаятчии, като съкрати веригата за доставка до крайните потребители.

Това от своя страна ще промени традиционния бизнес модел и ще подобри 
интеграцията на пазара на труда в трансграничния регион ще разшири възможностите 
за трудова мобилност и надомна работа в района, допринасяйки за по-доброто 
включване в пазара на труда на уязвимите групи, включително младежи, жени и 
маргинализирани групи.

Постигнати резултати:
• Изградена платформа за онлайн търговия на местни селскостопански и

занаятчийски продукти, интегрирана със световно известни, интернет базирани, 
търговци на дребно, подкрепена от обучителни семинари (за български и румънски 
представители), популяризиращи платформата.

Целеви групи са:
> Местни фермери и занаятчии (български и румънски - от трансграничния 

регион), търсещи възможност да предлагат своите продукти на международно ниво за 
осигуряване на по-висок дял добавена стойност;

>  Неправителствени организации и образователни/обучителни институции, 
насърчаващи занаятите и местното културно наследство в прилежащия регион;

>  НПО-та в сектор Селското стопанство;
>  Безработни и хора, търсещи възможности за смяна на работата си;
>  Уязвими групи от населението на трансграничния регион, които търсят 

надомна работа;
>  Хора, които търсят работа на непълно и/ или гъвкаво работно време;
Местни власти/общности, които търсят механизми за стимулиране на

младежката заетост, трудовата мобилност, по-доброто включване в/тзара на труда на 
категориите от населението в неравностойно положение, подпомагане на трайн^ 
безработните да се върнат обратно на работа. ^

/ 7 \ Г
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Водещ партньор: Община Велико Търново (ВТ), България 
Партньор 2:Сдружение Диманш, Румъния
Партньор 3:Двустранна Търговска Камара България-Румъния (ДТКБР), България 
Партньор 4: Народен театър "Марин Сореску", Крайова, Румъния

Техническа спецификация на дейностите по проекта:
В основата на тази дейност са заложени рекламни кампании и дейности за 

връзка с обществеността. Тяхната цел е да създадат визуална идентичност на проекта 
и да развият представата за Ба1'г0еа1, като бранд с висока добавена стойност. 
Изискванията за визуализация трябва да бъдат съблюдавани при всички маркетингови 
и рекламни материали и събития.

Разработване и провеждане на ПР кампания.
Следва да се изпълни:

> провеждане на 2 пресконференции за 60 участника от региона (вкл.

дневен ред, покана, наем зала, озвучителна система, регистрация на участниците, 

снимков материал, присъствени списъци, изготвяне на информационни пакети за 

пресата, СР/РУР запис, превод, домакинство)

> интервюта и/или участия в електронни медийни предавания - 3 бр.;

> прессъобщения (подготовка и разпространение) - 5 бр.

Всички дейности ще се изпълняват при спазване на разработените в рамките на 
проекта комуникационна стратегия и план, както и единна визуална идентичност на 
проекта. Комуникационната стратегия, план и визуалната идентичност ще бъдат 
предоставени от Възложителя и ще бъдат задължителни за Изпълнителя.

№
у

ВИДОВЕ ДЕИНОСТИ Количество/брой

/ Разработване и провеждане на PR Кампании
1.1.

i

2 бр. пресконференции за 60
участника от региона (вкл. дневен ред, покана, наем 
зала, озвучителна система, регистрация на участниците, 
снимков материал, присъствени списъци, изготвяне на 
информационни пакети за пресата, CD/DVD запис, превод, 
домакинство)

2 броя

1.2. Интервюта и/или участие в електронни медийни 
предавания-излъчвания - 3 бр.

3 броя

1.3. Прессъобщения (подготовка и разпространение) -/5Гбр. 5 броя

V V
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Мониторинг

През тази фаза ще се извърши предварителната подготовка, планиране и получаване на 

базовата информация, свързана е дейностите по договора, предоставена на Изпълнителя от 

страна на Възложителя (цялата необходима изходна информация). Съгласуване и координация 

на процесите по дизайн, подготовка, организация и логистика на пресконференциите, 

подготовка и разпространението на прессъобщения , работа с медии и медийно планиране, 

медиен мониторинг и др., съгласно техническите спецификации на поръчката и графика, 

утвърден от Възложителя. В тази фаза стартира и обвързването на планирането, дизайна и 

подготовката на дейностите с очакваните резултат и от изпълнението.

ШШШШШШЯЯЯШшвВЯВШшШЯЯШЯКввЯШШШШШШЯШвШЯШЯшШЯШвШШШшВИШЯШшшВШикиВЯШШЯШЯЯшИЯИЯВЯШшшШ 

През тази фаза Изпълнителят стартира изпълнението на дейностите , съгласно техническите 

спецификации, мерките за инфо-публичност, графика на дейностите и изискванията на 

Възложителя, като съгласува и координира дейностите , графика и всички важни детайли с 

Възложителя. През този етап на изпълнение се обсъждат с Възложителя важни детайли от 

изпълнението на дейностите: локации за пресконференциите, фото и видеозаснемане, 

техническо осигуряване, подготовка на информационни пакети за медиите, дизайн на 

публикации и текстове на прессъобщения, интервюта и др.

Това е фазата на конкретното изпълнение на дейностите по договора, съгласно одобрените от 

Възложителя график и локации за събития, изготвяне на присъствени списъци, работа с медии.

У
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дизайн и мерки за информация и публичност и др. , свързани с изпълнението на портфолиото от 

дейности в обхвата на поръчката. През този етап се изпълняват всички дейности, включени в 

обхвата на поръчката, съгласно утвърдените технически спецификации, дизайн, график, 

изисквания на Възложителя и утвърден инструментариум.

Това е фазата на финализиране на дейностите , съгласно срока на изпълнение на договора. 

През тази фаза се финализират дейностите и изпълнение на конкретните задачи, под 

мониторинга на Възложителя.

Това е фазата, в която Изпълнителят систематизира и архивира цялата документация, медиен 

мониторинг и клипинг, СП и БУИ записи и др, свързани с изпълнението на дейностите, 

включени в обхвата на поръчката и прехвърля авторските права на Възложителя.

Изпълнителят предлага на Възложителя да реализира следния подход к интегрирана 

методология за изпълнение на дейностите , съгласно техническите спецификации и жизнен 

цикъл на договора , а именно:

\у

ИНИЦИИРАНЕ, ПЛАНИРАНЕ И М ОНИТОРИНГ

Изпълнителят ще реализира интегрирано п л а н и р а н е о р га н и зи р а н е  и изпълнение на 

дейностите по договора. Този подход ще позволи гъвкава адаптация на дейността спрямо

6
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интересите на Възложителя , добра координация между Изпълнител и Възложител; адекватен 

контрол върху всяка технологична и логистична фаза на изпълнение на конкретната задача. 

Изпълнителят предлага Интегрирана методология и организация на дейностите, обвързване на 

планирането и изпълнението на дейностите с очакваните резултати; интегрирани фази и график 

на организация, логистика и изпълнение на услугите. Тези дейности нашият екип ще реализира 

с помощта на оригиналния високо технологичен софтуерен продукт Microsoft Project Standart 

Management, който позволява интегрирано мрежово планиране на дейностите и създаване на 

портфолио от функционални графици , свързани с изпълнението на дейностите. Така се 

оптимизира времето за изпълнение на всяка дейност, мениджмънта и координацията между 

екипите. А всяко оптимизиране на времевия ресурс води до оптимизиране на бюджета , 

избягване на дублажи и разпиляване на ресурси, постигане на ефективна координация, синхрон 

във всяка фаза на изпълнение на проекта.

В Ъ Р Т Е Ш Е Н  И  В Ъ Н Ш Е Н  М О Н И Т О Р И Н Г

При изпълнение на дейностите ще се реализира интегриран подход на мониторинг, а именно 

съчетаване на вътрешния мониторинг на Изпълнителя с външния мониторинг на Възложителя, 

както и предварително съгласуване на всички етапи при планиране, логистика и изпълнение на

дейностите, свързани с логистиката и организацията на портфолиото от задачи, включени в 

обхвата на договора.

К О О Р Д И Н А Ц И Я /  К О М У Н И К А Ц И Я  С  В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я

Изпълнителят ще реализира интегриран подход на комуникация с Възлож ителя чрез 

провеждане на работни срещи с Възложителя за уточняване на всички организационни 

детайли по изпълнение на дейностите; on-line- комуникация в реално време, ефективна 

документална и административна комуникация чрез писмено съгласуване на дейностите между 

Възложител и Изпълнител, съгласно срока на изпълнение на договора.

К А Ч Е С Т В О  Н А  И З П Ъ Л Н Е Н И Е  Н А  П О Р Ъ Ч К А Т А

съгласно ISO 9001:2015 по предмета на поръчката

Мониторинг по

ISO 9001:2015 по

предмета на

Изпълнителят е с внедрен 180 9001:2015 и спазва ефективно 

стандартите за управление на качеството, съгласно 180 

9001:2015.Следването на :2015 и внедрената

Система за управление способността на
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поръчката Изпълнителя да предоставя продукт/ услуга с едно и също постоянно 

качество и професионален екип от експерти, в съответствие с 

приложимите разпоредби на националното законодателство и да 

съблюдава и осемте основни принципа на качеството в 1БО 9001:2015 

което води до гъвкаво управление на риска, ефективен мониторнг в 

реално време,намаляване на брака, избягване на форсмажорни 

обстоятелства, процесен подход, създаване на бизнес процеси, вземане 

на решения, основаващи се на факти и взаимоизгодни отношения с 

доставчиците на услуги и консумативи,медии и др, което пряко влияе 

върху по-високо качество на крайния продукт и изпълнение на 

техническата спецификация на поръчката и нейния предмет.

• За всяка от дейностите е дефиниран необходимия човешки ресурс - ръководен 
екип и персонал, за тяхното изпълнение и задълженията на отговорния/те за 
изпълнението им експерт/и

№ Експерт /позиция в 

екипа/човешки ресурс

-----------------------------------
Име на експерта Отговорности/функции

1 Ръководител на екипа Васил Койнарев
Отговаря за: администрирането на

договора, мениджмънта, управлението

изпълнението, мониторинга и

цялостния процес по изпълнение на

дейностите , съгласно Техническите

спецификации и изискванията на

Възложителя. Отговаря за
1 комуникацията с Възложителя и/или

",трети лица" ( Управляващ орган,

доставчици на консумативи,, зали,
41

хотели и др. счетоводно осигуряване

на договора и др) ; спазването на

мерките за информация и комуникация;

изпълнението на дейностите;

управлението, мениджмънта, контрол

и интегрираната организация на екипа;

[ и -
спазването на съгласувателните и

\
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£

отчетните процедури по договора; 

цялостната организация и 

методология на изпълнение на 

договора, спазване на сроковете за 

изпълнение на дейностите и 

качеството на изпълнение на договора, 

мониторинга върху качеството на 

изпълнение , съгласно техническите 

спецификации и в допълнение, съгласно 

стандартите на 1БО 9001:2015 за 

качество на организация на 

пресконференциите , информационни 

кампании в медии,, дизайн и др. 

дейности по предмета на поръчката.

2 Експерт ПР обслужване Траяна Казанджиева Отговаря за:

За организацията и логистичното 
планиране, техническо осигуряване и 
провеждане на публичните събития, 
комуникация със зали,регистрации на 
участници и медии,раздаване на 
информационни пакети, провеждането 
и отчитането на публичните събития, 
съгласно мерките за информация и 
публичност, СО  /I) УО заснемане, 
медийно планиране и мониторинг и т. н.

3 Експерт М аркетинг Ю лия Тончева Отговаря за:

дизайн и разработване на 
прессъобщенията,дизайн и 
разработване на интервютата, 
клипинг, скрийншотове, архиви и др.

• Конкретните продукти/резултати от изпълнението на всяка отделна дейност са. както 
следва:

N° ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ Реализирани 
дейности/ брой

1. Разработване и провеждане на РЯ Кампании
1.1. 2 бр. пресконференции за 60

участника от региона (вкл. дневен ред, покана, наем 
зала, озвучителна система, регистрация на участн>*йите,

2 броя
\
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снимков материал, присъствени списъци, изготвяне на 
информационни пакети за пресата, С0/0У0 запис, превод, 
домакинство)

1.2. Интервюта и /или участие в електронни медийни 
предавания-излъчвания - 3 бр,

3 броя

1.3. Прессъобщения (подготовка и разпространение) - 5 бр. 5 броя

• Мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти

Мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа

№ Вид мярка Действия/ мярка

1 Спазване на 

субординацията 

и вертикалната 

йерархия на 

комуникация в 

рамките на 

екипа

■ Ръководителят на екипа ръководи и контролира екипа , 
като организира редовни работни срещи за отчитане на 
напредъка

• Експертите докладват на Ръководителя на екипа за 
възникването на евентуални трудности, проблеми и др. и 
предлага ефективни решения за тяхното успешно 
преодоляване с постигане на консенсус

• Експертите текущо докладват на Ръководителя на екипа 
за напредъка по изпълнение на своите задачи, съгласно 
сроковете заизпълнение

а Ръководителят на екипа контролира отделните ескперти 
индивидуално( по телефон и/или е-майл)

2

/

Контрол от 

страна на 

ръководител 

екип върху 

дейността на 

експерта

Ръководителят на екипа контролира дейността на 
експертите по следните показатели:

• спазване на техническите спецификации
• спазване на сроковете /графика на дейностите 
я работа в екип/координация и субординация
• умения за взаимодействие в рамките на екипа
• качеството на изпълнение
• отчитане на резултатите
• документално отчитане

Мерки за мониторинг върху качеството:

№ Вид мярка Действия/ мярка

1 Мониторинг

върху

техническите

* Постоянен контрол и проследяване от ръководител екип 
през всяка фаза на изпълнение на дейностите

к Редовно докладване от страна на експерта на ръководител 
1 екип при възникване на проблеми и/ши отклонения от 

техническите спецификации
• Редовно информиране на Възложителя и намиране на

ю
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спецификации решения при евентуално възникване на проблеми с 
техническите спецификации за успешното изпълнение на 
поръчката

■ привличане на допълнителна експертиза при форсмажорни 
ситуации с цел успешно управление на риска и др.

2 Мониторинг по 

180 9001:2015 

от "Ръководил 

на екипа" при 

нейното

изпълнение от 

експертите

Екипът на участника ще спазва стандартите за качество по 150 
9001:2015 при изпълнение на поръчката като портфолио от дейности 
и технически спецификации.

Изпълнителят е с внедрен 1.50 9001:2015 и спазва ефективно 
стандартите за управление на качеството, съгласно 150  
9001:2015.Следването на изискванията на 1БО 9001:2015 и внедрената 
Система за управление на качеството осигурява способността на 
Изпълнителя да предоставя продукт/ услуга с едно и също постоянно 
качество и професионален екип от експерти, в съответствие с 
приложимите разпоредби на националното законодателство и да 
съблюдава и осемте основни принципа на качеството в ШО 9001:2015 
което води до гъвкаво управление на риска, ефективен мониторнг в реално 
време,намаляване на брака, избягване на форсмажорни обстоятелства, 
процесен подход, създаване на бизнес процеси, вземане на решения, 
основаващи се на факти и взаимоизгодни отношения с доставчиците на 
услуги и консумативи,медии и др, което пряко влияе върху по-високо 
качество на крайния продукт и изпълнение на техническата 
спецификация на поръчката , съгласно нейния предмет.

. .

• Разпределение на изпълнението по отделни клонове по вертикална йерархичност в 
екипа, посочен и обоснован процесът на възлагане на отделни задачи на 
експертния екип на участника.

№ ВИД ДЕИНОСТИ/ Възлагане на 
отделни задачи 
на експертния 
екип

Разпределение на 
изпълнението по 
отделни клонове по 
вертикална 
йерархичност в екипа

Срок за 
изпълнение

1. 2 бр. пресконференции за
60 участника от региона 
(вкл. дневен ред, покана, 
наем зала, озвучителна 
система, регистрация на 
участниците, снимков 
материал, присъствени 
списъци, изготвяне на 
информационни пакети за 
пресата, CD/DVD запис, 
превод, домакинство)

Ръководителят на 
екипа възлага 
конкретните задачи и 
контролира 
отделните ескперти, 
контрол върху 
логистика и 
отганизация

• Експерт ПР 
обслужване
( отговаря за 
организацията и 
дизайна на 
пресконференции 
те и работа с 
медии, СБ и БУО 
записи, 
техническо 
осигуряване и 
логистика, зали, 
присъствени 
списъци)

• 1 Експерт 
Л  маркетинг

22.04.2019
27.05.2019
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(отговаря за 
разработванете на 
информационните 
материали/пакети 
за медиите, 
интервютата, 
прессъобщенията 
и др.)

Интервюта и/или участие в 
електронни медийни 
предавания-излъчвания - 3 
бр.

Ръководителят на 
екипа възлага 
конкретните задачи и 
контролира 
отделните ескперти; 
контрол върху 
излъчванията и 
скрийнинг

Експерт ПР 
обслужване
( отговаря за 
рабоата с медии, 
медиен 
мониторинг, 
медийно
планиране, заявки 
към медии и др.)

Експерт
маркетинг
(отговаря за 
дизайн и 
разработване на 
интервютата, 
клипинг, 
скрийншотове, 
архиви и др.)

03.05.2019
15.05.2019
22.05.2019

Експерт ПР 07.05.2019
обслужване 14,05.2019
( отговаря за 17.05.2019
рабоата с медии, 20.05.2019
медиен 23.05.2019
мониторинг,
медийно
планиране, заявки
към медии и др.)

Експерт
маркетинг
(отговаря за
дизайн и
разработване на
прессъобщенията
клипинг,
скрийншотове,
архиви и др.)

Прессъобщения 
(подготовка и 
разпространение) - 5 бр.

Ръководителят на 
екипа възлага 
конкретните задачи и 
контролира 
отделните ескперти; 
контрол върху 
разпространение и 
клипинг/скрийшотове

м  ]• Организационни мерки на персонала, по отношение на взаимодействието при
изпълнението на обществената поръчка I \

4 7  \ 12
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Мерки за организация/контрол на персонала и взаимодействие при изпълнение на поръчката

№ Вид мярка Действия/ мярка

1 Мерки за 

взаимодействие 

и контрол в 

екипа за 

изпълнение на 

поръчката и 

отчитането на 

резултатите

• Ръководителят на екипа ръководи и конпролира 
екипа, като организира редовни работни срещи с цел 
постигане на ефективна синергия и взаимодействие 
на членовете на екипа и отчитане на резултатите 
по конкретните задачи

• Постигане на консенсус в рамките на екипа за 
изпълнение на дейностите по договора

• Подпомагане и взаимодействие по целесъобразност 
между членовете на екипа

• Прилагане на добрите комуникативни практики за 
постигане на взаимодействие и координация между 
членовете на екипа и др.

• Ръководителят на екипа осъщетвява текущ 
контрол върху изпълнението на задачите, отчитането 
на резултатите и проследява спазване на изискванията 
за качество

2 Спазване на 

субординацията 

и вертикалната 

йерархия на 

комуникация в 

рамките на 

екипа

• Ръководителят на екипа ръководи екипа и 
организира редовни работни срещи за отчитане на 
напредъка

• Експертите докладват на Ръководителя на екипа 
за възникването на евентуални трудности, 
проблеми и др. и предлага ефективни решения за 
тяхното успешно преодоляване с постигане на 
консенсус

• Експертите текущо докладват на Ръководителя на 
екипа за напредъка по изпълнение на своите задачи, 
съгласно сроковете за изпълнение и постигнатото 
взаимодействие в рамките на екипа

• Ръководителят на екипа контролира отделните 
ескперти индивидуално( по телефон и/или е-майл)

3 Контрол от 

страна на 

ръководител 

екип върху 

дейността на 

експерта

Ръководителят на екипа контролира дейността на 

експертите по следните показатели:

• спазване на техническите спецификации
• спазване на сроковете /графика на дейностите
• ефективна комуникация и координация
• качеството на изпълнение
• взаимодействие в рамките на екипа
• отчитане на резултатите 
"  документално отчитане

-Гг
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Срокът за изпълнение на обществената поръчка е до 03.06.2019 г. Посоченият 
срок може да бъде удължен, в случай на промяна в продължителността на 
изпълнението на дейностите по проект 16.4,2.106, код РЮВС-204„Еа1гОеа1 - мрежа - 
платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на 
трансграничното сътрудничество”, финансиран по Програма за трансгранично 
сътрудничество 1МТЕР^ЕС У-А Румъния-България 2014-2020. Възложителят уведомява 
Изпълнителя в 15-дневен срок за направената промяна.

Изпълнението на дейностите се възлага с възлагателно писмо в срок до 7 (седем) 
работни дни преди датата на извършването/провеждането им. С възлагателното 
писмо се определя и датата на провеждане на съответната дейност.

N° ВИД ДЕИНОСТИ Срок

1. 2 бр. пресконференции за 60
участника от региона (вкл. дневен ред, покана, наем 
зала, озвучителна система, регистрация на 
участниците, снимков материал, присъствени списъци, 
изготвяне на информационни пакети за пресата, 
CD/DVD запис, превод, домакинство)

1.1. Първа пресконференция 22.04.2019

1.2. Втора пресконференция 27.05.2019

2. Интервюта и/или участие в електронни медийни 
предавания-излъчвания - 3 бр.

2.1 Интервю и/или участие в електронни медийни 
предавания-излъчвания N° 1

03,05.2019

2.2 Интервю и/или участие в електронни медийни 
предавания-излъчвания № 2

15.05.2019

2.3 Интервю и/и ли участие в електронни медийни 
предавания-излъчвания № 3

22.05.2019

3. Прессъобщения (подготовка и разпространение) - 5 бр.

/3.1. Прессъобщение N° 1 07.05.2019
3.2 Прессъобщение № 2 14.05.2019
3.3 Прессъобщение № 3 17.05.2019
3.4 Прессъобщение N° 4 20.05.2019

р3.4 Прессъобщение № 5 2^05.2019

\
IГ
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4. Декларираме, че сме съгласни с клаузите на проекта на договор за 
обществена поръчка, приложен в Документацията за настоящата обществена поръчка.

5. Декларираме, че сме съгласни с определения от Възложителя минимален 
срок на валидност на офертите 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния 
срок за получаване на офертите.

6. На основание чл. 39, ал. 3, т.1, б. „д“ от Правилника за прилагане на 
Закона за обществените поръчки, декларираме, че при изготвяне на офертата са 
спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 
закрила на заетостта и условията на труд (око е приложимо).

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно 
съответствие с изискванията на Възложителя и с гореописаната оферта.

Дата
Подпис на лицето, печат

Име и фамилия 
Длъжност

ш1еггед 
www.interregrobg.eu

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.

Този документ е създаден в рамките на проект 16.4.2.106, код 1*066-204 „Ра1г0еа1 - мрежа-платформа за бърза доставка на 
уникални занаятчийски продукти в района на трансграничного сътрудничество”, съфинансиран от Европейския 

Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в 
рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество 1п1еггед У-А Румъния-България 2014-2020.

01.04.фсгр

Нели Апостолов^~Г - 
управител
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!
БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Образец N° 4

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Предлагаме да изпълним поръчката с предмет: „Организиране и провеждане 
на рекламни ПР кампании във връзка с мерки по информация и публичност по 
проект „Ра1г0еа1 - мрежа-платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски 
продукти в района на трансграничното сътрудничество”, финансиран по Програма 
за трансгранично сътрудничество ПЯТЕРКЕб У-А Румъния-България 2014-2020г. 
Проектен код: 16.4.2.106, е-МБ код: (ЮВС204, съгласно условията за изпълнение на 
поръчката и договора на както следва:

1. Предлагам(е) следната обща цена за изпълнение на обществената 
поръчка:

4 600 лв. (четири хиляди и шестстотин ) лв. без ДДС и

5 520 лв. (пет хиляди пестотин и двадесет) лв. с ДДС

2. Предложената обща цена включва стойността, предвидена за изпълнение 
на всички дейности по настоящата поръчка, посочени в техническото предложение, 
както и всички други необходими разходи за изпълнение на поръчката.

3. Приемам(е) начина на плащане, посочен от възложителя в документацията 
за обществената поръчка.

4. Представям(ме) разбивка на общата предложена цена по дейности, както 
следва:

N9
ДЕЙНОСТИ

Бр. Единична
цена

Обща Цена 
без ДДС

Обща Цена с 
ДДС

1.

Пресконференции за 60 
участника от региона (вкл. дневен ред, 
покана, наем зала, озвучителна система, 
регистрация на участниците, снимков 
материал, присъствени списъци, 
изготвяне на информационни пакети за 
пресата,Сй/РУИ запис, превод, 
домакинство)

2 1200 2400 2880

2.
Интервюта и/или участие в електронни 
медийни предавания-излъчвания

3 400 1200 1440

3.
Прессъобщения (подготовка и 
разпространение)

5 200 1000 1200



При констатиране на несъответствие между цената, изписана цифром и словом, 
предимство има изписаната словом.

При несъответствие между единичната цена и общата цена, приоритет ще има 
единичната цена. В случай, че бъде открито такова несъответствие, сме съгласи 
комисията да преизчисли посочените от нас цени на отделните дейности и общата 
цена за услугата, предмет на обществената поръчка и преизчислената от комисията 
обща цена за услугата, предмет на обществената поръчка да участва в оценката на 
нашата оферта.

Възнамеряваме не искаме авансово плащане в размер на ..........
(................... ) процента от стойността на възложеното (предложение за аванс не
повече от 50 % от стойността по т. 1).

В случай, че поискаме авансово плащане, сме запознати и приемаме да 
представим гаранция за авансово плащане в размер на 100 % стойността на аванса, 
съгласно документацията за участие и клаузите на договора.

Дата: 01.04.2019 г. Подпис и печат:

Име и фамилия 
Нели Апостолова

(представляващ по реп^страц^я)

4н р
1(тсеггеу ■  

www.interregrobg.eu
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.
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