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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

РЕШЕНИЕ

Проект на решение

Решение за публикуване

Номер: РД 24-48   от 23/05/2013 дд/мм/гггг

А) за откриване на процедура

Б) за промяна

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Обектът на обществената поръчка е по:

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

чл. 3, ал. 2 от ЗОП

Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за  

допълнителна информация, информация за незавършена процедура или  

CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за  

използване на услугата Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00073

Поделение: ________

Изходящ номер: ________________________________ от дата ________

Коментар на възложителя:
Обществена поръчка за „Логистична услуга във връзка с участия в 
събития /международни, национални или регионални туристически 
борси, изложения, панаири/”, възлагана по проект „Бяло, 
пурпурно, синьо, зелено – следите на вечността. Утвърждаване 
образа на региона като уникална туристическа дестинация на 
националния и международен пазар”, възлагана в изпълнение на 
договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.2-
02/2011/007, по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 –
2013 г., приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, 
операция 3.2 „Развитие на регионалния туристически продукт и 
маркетинг на дестинациите”, съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския фонд за регионално развитие.

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)

по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование
Община Велико Търново

Адрес
пл. „Майка България” № 2

Град Пощенски код Държава
гр. Велико Търново 5000 България

За контакти Телефон
Отдел "Обществени поръчки" 062 619229; 062 619231

Лице за контакт
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Теодора Минкова, Даниела Дойнова

Електронна поща Факс
mop_vt@abv.bg 062 619251

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
http://www.veliko-tarnovo.bg

Адрес на профила на купувача:
http://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)

Министерство или друг държавен орган,  

включително техни регионални или  

местни подразделения

Национална агенция/служба

Регионален или местен орган

Регионална или местна агенция/служба

Публичноправна организация

Европейска институция/агенция или  

международна организация

Друго (моля, уточнете): ______________

Обществени услуги

Отбрана

Обществен ред и сигурност

Околна среда

Икономическа и финансова дейност

Здравеопазване

Настаняване/жилищно строителство и  

места за отдих и култура

Социална закрила

Отдих, култура и религия

Образование

Друго (моля, уточнете): ______________

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

Производство, пренос и разпределение на  

природен газ и топлинна енергия

Пощенски услуги

Електрическа енергия Железопътни услуги

Търсене, проучване или добив на  

природен газ или нефт

Градски железопътни, трамвайни,  

тролейбусни или автобусни услуги

Търсене, проучване или добив на  

въглища или други твърди горива

Пристанищни дейности

Вода Летищни дейности

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА  

ПОРЪЧКА

II: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

конкурс за проект

процедура за създаване на система за предварителен подбор

II.1) Вид на процедурата

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП

Открита процедура Ускорена на договаряне с обявление

Ограничена процедура Договаряне без обявление

Ускорена ограничена процедура Конкурс за проект - открит

Състезателен диалог Конкурс за проект - ограничен

Договаряне с обявление

Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП

Открита процедура Договаряне без обявление

Ограничена процедура Конкурс за проект - открит

Договаряне с обявление Конкурс за проект - ограничен
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III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП

Чл. 16, ал. 8 от ЗОП Чл. 84, т.___, във вр. с чл. 86 ал. 3 от ЗОП

Чл. 16, ал. 8, във вр. с чл. 76 ал. 3 от ЗОП Чл. 90, ал.1, т.___ от ЗОП

Чл. 83а, ал. 1 от ЗОП Чл. 94, ал. 2 от ЗОП

Чл. 84, т.___ от ЗОП Чл. 119в, ал. 3, т.___ от ЗОП

Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП

Чл. 103, ал. 1 от ЗОП Чл. 105, ал. 1 от ЗОП

Чл. 103, ал. 2, т.___ от ЗОП Чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал.1 от  

ЗОП

Чл. 94, ал. 2 от ЗОП Чл. 119в, ал. 3, т.___ от ЗОП

точка: ________

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство

Доставки

Услуги

ІV.1) Описание на предмета на поръчката / на потребностите при състезателен  

диалог / на конкурса за проект

Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставянето на 
услуги” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. 

Предмет на възлагане на настоящата поръчка е „Логистична услуга 
във връзка с участия в събития /международни, национални или 
регионални туристически борси, изложения, панаири/”.
Дейността обхваща проучване, подготовка за участие, участие в 4 
международни туристически изложения и в едно изложение и две 
туристически борси в страната. Участници в туристическите борси 
и панаири ще бъдат щатни служители на Община Велико Търново, 
Дряново и Горна Оряховица в направление туризъм. На съответните 
събития, участниците ще разпространяват активно рекламни 
материали с цел популяризиране на региона и най-популярните 
туристически пакети.
А). Участие в тематични изложения извън територията на страната
А.1) Туристическо изложение ITB - Берлин, Германия, март 2014 г.
А.2) Туристическо изложение WTM - Лондон, Великобритания, 
ноември 2013
А.3) Туристическо изложение TTR - Букурещ, Румъния (октомври 
2013 г. и март 2014 г.) 
А.4) Туристическо изложение BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO 
ARCHEOLOGICO - Пестум, Италия (ноември 2013 г.)
Б) Участие в изложения в България:
Б.1) Туристическата борса "Планините на България –
гостоприемство на четири сезона" – Смолян (октомври 2013 г.)
Б.2) Ваканция и Спа Експо, София, България (февруари 2014 г.).
Б.3) Участие като съорганизатор в Международна туристическа 
борса "Културен туризъм" - Велико Търново (април 2013 г. и април 
2014 г.)

Продукти, създадени в резултат на възложената обществена 
поръчка: 
•Осигурено участие в 4 международни изложения и 1 национално 
туристическо изложение и 2 национални туристически борси;
•Осъществени контакти с туроператори от стратегически пазар, 
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както и с тур-оператори, специализирани в областта на културния 
туризъм.
•Изградени активни партньорски мрежи.
Резултат от възлагане изпълнението на настоящата обществена 
поръчка: 
•Популяризиран интегриран регионален туристически продукт 
„Велико Търново-Дряново-Горна Оряховица" пред над 240 000 
посетителя на национални и международни изложения и борси в 
сферата на туризма и пред над 16 000 изложителя от различни 
страни и региони.

(Когато основният предмет на поръчката/конкурса съдържа допълнителни предмети, те  

трябва да бъдат описани в това поле)

ІV.2) Зелена обществена поръчка

Да НеІV.2.1) Поръчката е ''зелена'', съгласно обхвата на Националния план  

за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки:

IV.2.1.1) Продуктова група

Копирна и графична хартия Климатици

Офис IT оборудване Почистващи продукти и услуги

Офис осветление Конвенционални транспортни средства и  

услуги, свързани с тях

Улично осветление Електрически превозни средства и  

системи за зареждане

IV.2.1.2) ''Зелените'' критерии присъстват във:

Техническата спецификация (брой)

Критериите за подбор  по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП (брой)

Показателите за оценка на офертите (брой)

Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекто-

договора)

(брой)

Да НеІV.2.2) Поръчката е ''зелена'' извън обхвата на Националния план за  

действие (Моля, посочете екокритериите в полето за друга  

информация)

V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура
Съобразно изготвения от Община Велико Търново и одобрен от 
Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 
2007 г. - 2013 г. бюджет по проект „Бяло, пурпурно, синьо, 
зелено – следите на вечността. Утвърждаване образа на региона 
като уникална туристическа дестинация на националния и 
международен пазар“, в изпълнение на договор BG161PO001/3.2-
02/2011/007, който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., 
максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за 
изпълнение на услугата, предмет на настоящата поръчка е 52 
950,00 (петдесет и две хиляди деветстотин и петдесет) лв. без 
вкл. ДДС или 63 540,00 (шестдесет и три хиляди петстотин и 
четиридесет) лв. с вкл. ДДС.
Предвид изложеното и когато планираната за провеждане поръчка за 
услуга е равна или по-висока от 66 000 (шестдесет и шест хиляди) 
лева без вкл. ДДС за услуги и обстоятелството, че в рамките на 
същата календарна година, възложителят е обявявал и други 
обществени поръчки със същия или сходен предмет, като спазвайки 
разпоредбите на чл. 15, ал. 4 – 6 от ЗОП и на основание чл. 14, 
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ал. 3, т. 2 от ЗОП, Възложителят провежда някоя от предвидените 
в ЗОП формални процедури.
Предвид обстоятелството, че естеството на услугата позволява 
достатъчно точно да се определят техническите спецификации и не 
са налице условията за провеждане на състезателен диалог или 
някоя от процедурите на договаряне – с обявление или без 
обявление, безспорно е налице възможност и условия обществената 
поръчка да бъде възложена по предвидения в Закона за 
обществените поръчки ред за открита процедура чрез прилагане на 
предвидените в ЗОП опростени правила. 
Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в 
най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на 
поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите 
средства по проекта. 

(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната  

процедура)

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без  

обявление по реда на ЗОП (когато е приложимо)

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена  

поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):

открита с решение № ________ от дата________ дд/мм/гггг

публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № 
________-________-________(nnnnn-yyyy-xxxx)

Допълнителната/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо):

без ДДС с ДДС Стойност на  

ДДС (в %)

на обща стойност ________ Валута:  
________

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие

обявлението и описателния документ

поканата за обществена поръчка

поканата за обществена поръчка и документацията

обявлението и конкурсната програма

обявлението

VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Адрес
бул. "Витоша" № 18

Град Пощенски код Държава
гр. София 1000 България

Телефон
02 9884070

Електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315
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Интернет адрес (URL):
www.cpc.bg

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

IX: ДАТА на изпращане на настоящото решение

Дата: 23/05/2013 дд/мм/гггг

Възложител:

Трите имена:

/подпис и печат/
инж. Даниел Димитров Панов

Длъжност:
Кмет на Община Велико Търново

УНП: b09a61c7-831a-4a30-bef7-6f4ca3e34fa0 6


