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Образец на публична покана по чл. 51 от 

 ЗУСЕСИФ 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

 

РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА 

 

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт 

 

Официално наименование: Сдружение за научноизследователска и развойна 

дейност  

Адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 111Г  

 

Град: София Пощенски 

код: 1784 

 

Държава: България 

За контакти: Сдружение за 

научноизследователска и 

развойна дейност 

Лице/а за контакт: Катарина 

Маринова 

Телефон: 0889 900 638 

Електронна поща: 

office@sofiatech.bg  

 

Факс: неприложимо. 

Интернет адрес/и (когато е приложимо)  https://sofiatech.bg/profil-na-

kupuvacha/obsthestveni-porachki-snird/ 

 

I.2) Вид на бенефициента и основна дейност/и 

 

 търговско дружество   обществени услуги 

mailto:office@sofiatech.bg
https://sofiatech.bg/profil-na-kupuvacha/obsthestveni-porachki-snird/
https://sofiatech.bg/profil-na-kupuvacha/obsthestveni-porachki-snird/
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×юридическо лице с нестопанска цел 

 друго (моля, уточнете): 

 

 околна среда 

 икономическа и финансова дейност 

 здравеопазване 

 настаняване/жилищно строителство и 

места за отдих и култура 

 социална закрила 

 отдих, култура и религия 

 образование 

 търговска дейност 

×друго (моля, уточнете): 

Научноизследователска и развойна 

дейност (код по НКИД – 72) 

РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ  

 

ІІ.1) Описание 

 

ІІ.1.1) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, 

доставката или услугата 

 

Публичност, реклама, рекламни материали и организиране на събития, в две 

обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – „Рекламни 

услуги“ и Обособена позиция № 2 – „Услуги, свързани с организирането на 

събития“, по проект „Entrepreneurship innovation encouragement”, 

финансиран по Програма за сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 

2014-2020 г.“, чрез Европейски фонд за регионално развитие  съгласно 

Договор за безвъзмездна финансова помощ № B6.3a.20/15.04.2021г.“ и 

съфинансиран от Националния бюджет  на Република България съгласно 

договор № РД-02-29-136/14.07.2021г. 

 (Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който 

съответства на конкретния предмет на  вашата процедура) 
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(а) Строителство                       (б) Доставки                   

 

(в) Услуги   × 

 Изграждане  

 

 

Проектиране и 

изпълнение 

 

 Рехабилитация, 

реконструкция 

 

 Строително-монтажни 

работи 

 

 Покупка 

 

 Лизинг 

 

 Покупка на изплащане 

 

 Наем за машини и 

оборудване 

 

 Комбинация от 

изброените 

 

 Други (моля, пояснете) 

……………..............................

...................................... 

Категория услуга:№  

 

     Обособена позиция № 

1: CPV 79341000-6 – 

Рекламни услуги 

 

Обособена позиция № 2: 

CPV 79952000-2 - Услуги, 

свързани с организирането 

на събития 

 

 

Място на изпълнение на 

строителството: 

________________________ 

________________________ 

 

код NUTS:      

Място на изпълнение на 

доставка: 

______________________ 

______________________ 

 

код NUTS:      

Място на изпълнение на 

услугата: 

Република България, 

Кърджали, Смолян, Хасково 

и Благоевград  

 

код NUTS: BG425; BG424; 

BG413; BG422 

ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата: 

Проектът „Entrepreneurship innovation encouragement” (с акроним проект 

„InnoWave”) цели да насърчи предприемаческата култура, включително да 

стимулира създаването на нови бизнес инициативи в трансграничния район в 
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България и Гърция, а именно регионите Солун, Кавала, Серес, Ксанти в Гърция и 

областите Благоевград, Хасково, Смолян и Кърджали в България.  

Основни целеви групи  са съществуващи и стартиращи малки и средни 

предприятия в трансграничната зона, включително предприемачи, желаещи да 

започнат бизнес, да го развият, подновят или интернационализират. Специално 

внимание ще бъде обърнато на уязвимите групи предприемачи - млади хора, жени, 

хора в неравностойно положение. Приблизително 160 предприятия от България и 

Гърция ще бъдат пряко включени в дейностите по проекта. Над 700 лица 

(предприемачи или бъдещи) ще участват в събитията.  

Настоящата процедура цели избирането на изпълнител/и, който/които да 

извърши/извършат дейности от различен характер, свързани с логистичното 

обезпечаване и провеждане на събития, мерките за информация и публичност и 

изготвяне на рекламни материали по изпълнение на проекта „Entrepreneurship 

innovation encouragement”. 

           Наименование на процедурата: „Публичност, реклама, рекламни 

материали и организиране на събития, в две обособени позиции, както 

следва: Обособена позиция № 1 – „Рекламни услуги“ и Обособена позиция № 

2 – „Услуги, свързани с организирането на събития“, по проект 

„Entrepreneurship innovation encouragement”, финансиран по Програма за 

сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020 г.“, чрез 

Европейски фонд за регионално развитие  съгласно Договор за безвъзмездна 

финансова помощ № B6.3a.20/15.04.2021г.“ и съфинансиран от Националния 

бюджет  на Република България съгласно договор № РД-02-29-136/14.07.2021г., 

както следва: 

 

Обособена позиция № 1 – „Рекламни услуги“, която обхваща следните 

дейности: 
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Дейност № 1: „Информационна кампания в социални мрежи за 

популяризиране и визуализация на Проекта чрез създаване и управление на 

профили в 4 (четири) социални медии - Facebook, Twitter, LinkedIn и Youtube“ 

Дейност № 2: „Планиране, закупуване и управление на дигитална реклама в 

социални медии/мрежи (Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube)“ 

Дейност № 3: „Разработка на електронен наръчник “Inno Wave” 

Дейност № 4: „Създаване и излъчване на един радио спот и един 

телевизионен спот/клип“ 

Дейност № 5: „Разработване на дизайни за рекламен рол-банер и отпечатване 

на два броя рекламни рол-банери“ 

 

Обособена позиция № 2 – „Услуги, свързани с организирането на 

събития“, която обхваща следните дейности:  

 

Дейност № 6: „Организация на уебинари“ 

Дейност № 7: „Логистично обезпечаване и организиране на поредица 

събития „Бизнесът се среща с науката“ (“Business meets science”), както следва: 1 

(един) брой присъствено еднодневно събитие “Mini Maker изложение”; 3 (три) броя 

онлайн събития “Мини екосистем”; 1 (един) брой присъствено двудневно събитие 

“Inno and Research Workshop”; 1 (един) брой онлайн събитие “B2B (бизнес с бизнес) 

среща““ 

 

Подробна информация за дейностите, предмет на настоящата процедура, се 

съдържа в Техническата спецификация, приложена към документацията 

(Приложение № 13).  

 

ІІ.1.3) Общ терминологичен речник (CPV):  

 

Обособена позиция № 1: CPV 79341000-6 – Рекламни услуги 
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Обособена позиция № 2: CPV 79952000-2 - Услуги, свързани с организирането на 

събития 

ІІ.1.4) Обособени позиции:   да X не    

 

Ако да,  офертите трябва да бъдат подадени  (отбележете само едно): 

 

само за една обособена 

позиция 

 

 

за една или повече 

обособени позиции 

X 

за всички обособени 

позиции 

 

 

 

ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата 

 

Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е 

приложимо) 

 

Обособена позиция № 1 – „Рекламни услуги“, която обхваща следните 

дейности: 

Дейност № 1: „Информационна кампания в социални мрежи за 

популяризиране и визуализация на Проекта чрез създаване и управление на 

профили в 4 (четири) социални медии - Facebook, Twitter, LinkedIn и Youtube“ 

Дейност № 2: „Планиране, закупуване и управление на дигитална реклама в 

социални медии/мрежи (Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube)“ 

Дейност № 3: „Разработка на електронен наръчник “Inno Wave” 

Дейност № 4: „Създаване и излъчване на един радио спот и един 

телевизионен спот/клип“ 

Дейност № 5: „Разработване на дизайни за рекламен рол-банер и отпечатване 

на два броя рекламни рол-банери“ 
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Обособена позиция № 2 – „Услуги, свързани с организирането на 

събития“, която обхваща следните дейности:  

Дейност № 6: „Организация на уебинари“ 

Дейност № 7: „Логистично обезпечаване и организиране на поредица събития 

„Бизнесът се среща с науката“ (“Business meets science”), както следва: 1 (един) брой 

присъствено еднодневно събитие “Mini Maker изложение”; 3 (три) броя онлайн 

събития “Мини екосистем”; 1 (един) брой присъствено двудневно събитие “Inno and 

Research Workshop”; 1 (един) брой онлайн събитие “B2B (бизнес с бизнес) среща”“ 

●  Детайлна информация за количество и обем на дейностите по 

обособените позиции от Процедурата се съдържа в Техническата 

спецификация, представляваща неразделна част от документацията 

(Приложение № 13). 

_____________________________________________________________________ 

Обща прогнозна стойност в лева без ДДС : 47 102,91 лева (четиридесет и седем 

хиляди и сто и два лева и деветдесет и една стотинки) без ДДС 

 

Прогнозна стойност на Обособена позиция № 1: 14 994,70 лева 

(четиринадесет хиляди деветстотин деветдесет и четири лева и седемдесет 

стотинки) без ДДС, както следва: 

 

Дейност № 1: „Информационна кампания в социални мрежи за 

популяризиране и визуализация на Проекта чрез създаване и управление на 

профили в 4 (четири) социални медии - Facebook, Twitter, LinkedIn и Youtube“ -     8 

475,26 лева (осем хиляди четиристотин седемдесет и пет лева и двадесет и 

шест стотинки)  без ДДС; 
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Дейност № 2: „Планиране, закупуване и управление на дигитална реклама в 

социални медии/мрежи (Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube)“ - 3 716,08 лева (три 

хиляди седемстотин и шестнадесет лева и осем стотинки) без ДДС; 

Дейност № 3: „Разработка на електронен наръчник “Inno Wave” - 1 043,11 лева 

(хиляда четиридесет и три лева и единадесет стотинки) без ДДС 

Дейност № 4: „Създаване и излъчване на един радио спот и един 

телевизионен спот/клип“ - 1 303,89 лева (хиляда триста и три лева и осемдесет и 

девет стотинки) без ДДС; 

Дейност № 5: „Разработване на дизайни за рекламен рол-банер и отпечатване 

на два броя рекламни рол-банери“ - 456,36 лева (четиристотин петдесет и шест 

лева и тридесет и шест стотинки) без ДДС. 

 

Прогнозна стойност на Обособена позиция № 2: 32 108,21 лева (тридесет и 

две хиляди сто и осем лева и двадесет и една стотинки) без ДДС, както следва: 

 

Дейност № 6: „Организация на уебинари“ - 9 779,15 лева (девет хиляди 

седемстотин седемдесет и девет лева и петнадесет стотинки) без ДДС; 

Дейност № 7: „Логистично обезпечаване и организиране на поредица събития 

„Бизнесът се среща с науката“ (“Business meets science”), както следва: 1 (един) брой 

присъствено еднодневно събитие “Mini Maker изложение”; 3 (три) броя онлайн 

събития “Мини екосистем”; 1 (един) брой присъствено двудневно събитие “Inno and 

Research Workshop”; 1 (един) брой онлайн събитие “B2B (бизнес с бизнес) среща“ - 22 

329,06 лева (двадесет и две хиляди триста двадесет и девет лева и шест 

стотинки) без ДДС, формирана, както следва: 

А) Логистично обезпечаване и организиране на 1 (един) брой присъствено 

еднодневно събитие “Mini Maker изложение” - 6 519,43 лева (шест хиляди 

петстотин и деветнадесет лева и четиридесет и три стотинки) без ДДС; 
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Б) Логистично обезпечаване и организиране на 3 (три) броя онлайн събития 

“Мини екосистем” - 8 801,23 лева (осем хиляди осемстотин и един лева и 

двадесет и три стотинки) без ДДС; 

В) Логистично обезпечаване и организиране на 1 (един) брой присъствено 

двудневно събитие “Inno and Research Workshop” - 4 074,65 лева (четири хиляди 

седемдесет и четири лева и шестдесет и пет стотинки) без ДДС; 

Г) Логистично обезпечаване и организиране на 1 (един) брой онлайн събитие 

“B2B (бизнес с бизнес) среща - 2 933,75 лева (две хиляди деветстотин тридесет и 

три лева и седемдесет и пет стотинки) без ДДС. 

 

Посочените по-горе прогнозни стойности за всяка обособена позиция, 

респ. дейност, представляват максималният финансов ресурс, с който 

разполага Възложителят за изпълнение на съответната дейност  и обособена 

позиция, и на поръчката в цялост. Предложената от всеки кандидат цена 

задължително трябва да включва всички разходи за изпълнение на 

поръчката. 

 

Забележка:  От участие ще бъдат отстранени кандидати, предложили цена за 

изпълнение на дейност, респ. обособена позиция, която надвишава осигурения 

финансов ресурс. 

 

ІІ.3)  Срок на договора 

 

Срокът за изпълнение на дейностите по Обособена позиция № 1 и Обособена позиция 

№ 2 е до крайната дата на изпълнение на проект „Entrepreneurship innovation 

encouragement”, финансиран по Програма за сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - 

България 2014-2020 г.“, чрез Европейски фонд за регионално развитие съгласно 

Договор за безвъзмездна финансова помощ № B6.3a.20/15.04.2021г.“ и съфинансиран 

от Националния бюджет  на Република България съгласно договор № РД-02-29-

136/14.07.2021г. При удължаване на срока на Договор за безвъзмездна финансова 
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помощ № B6.3a.20/15.04.2021г., договорът с избрания изпълнител по съответната 

обособена позиция се удължава с анекс, но не по-късно от срока на Договор за 

безвъзмездна финансова помощ № B6.3a.20/15.04.2021г. 

Сроковете за изпълнение на всяка от дейностите по обособените позиции са посочени 

в Техническата спецификация, която е приложена към документацията (Приложение 

№ 13).  

 

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на предмета на процедурата 

 

ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо)  

Неприложимо 

 

Гаранция за добро изпълнение (не повече от 5 на сто от стойността на договора 

за изпълнение): 

Неприложимо 

________________________________________________________________________ 

 

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение 

се уреждат в договора за изпълнение. 

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към 

съответните разпоредби, които ги уреждат: 

 

Публичната покана се обявява във връзка с проект „Entrepreneurship innovation 

encouragement”, финансиран по Програма за сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - 

България 2014-2020 г.“, чрез Европейски фонд за регионално развитие  съгласно 

Договор за безвъзмездна финансова помощ № B6.3a.20/15.04.2021г.“ и съфинансиран 
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от Националния бюджет на Република България съгласно договор № РД-02-29-

136/14.07.2021г. 

Начинът на плащане по всяка от горепосочените Обособени позиции е, както следва: 

 

Обособена позиция № 1 – „Рекламни услуги“: 

● По всяка от Дейностите, включени в обхвата на Обособена позиция № 1 (Дейност 

№ 1, Дейност № 2, Дейност № 3, Дейност № 4 и Дейност № 5), Възложителят 

извършва авансово плащане в размер на 30% (тридесет на сто) от стойността 

на съответната дейност, в срок до 20 (двадесет) работни дни, считано от датата 

на сключване на Договор с избрания Изпълнител и представяне на проформа 

фактура от страна на Изпълнителя; 

● По всяка от Дейностите, включени в обхвата на Обособена позиция № 1 (Дейност 

№ 1, Дейност № 2, Дейност № 3, Дейност № 4 и Дейност № 5), Възложителят 

извършва окончателно плащане в размер на 70% (седемдесет на сто) от 

стойността на съответната дейност, в срок до 20 (двадесет) работни дни след 

цялостно приключване на изпълнението на съответната дейност и кумулативно 

представяне на следните подписани документи за всяка от дейностите: 

А) констативен протокол, с който се удостоверява приемане от страна на 

Възложителя на изпълнението на съответната Дейност. Констативният 

протокол се подписва за Възложителя от Катарина Маринова, от една страна, и 

от законен или надлежно упълномощен представител на Изпълнителя, от друга 

страна. Констативният  протокол се съставя и подписва в два оригинални 

екземпляра – по един за всяка от Страните по него.    

Б)  фактура за стойността на плащането за съответната дейност, издадена от 

Изпълнителя и подписана от Възложителя или упълномощено от него лице, 

съдържаща всички законови реквизити. 

 

Обособена позиция № 2 – „Услуги, свързани с организиране на събития“: 

● По всяка от Дейностите, включени в обхвата на Обособена позиция № 2 (Дейност 

№ 6 и Дейност № 7), Възложителят извършва авансово плащане в размер на 30% 
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(тридесет на сто) от стойността на съответната дейност, в срок до 3 (три) 

месеца, считано от датата на сключване на Договор с избрания Изпълнител и 

представяне на проформа фактура от страна на Изпълнителя; 

● По Дейност № 6 - „Организация на уебинари“, Възложителят извършва 

окончателно плащане в размер на 70 % (седемдесет на сто) от стойността 

на Дейност № 6, в срок до 20 (двадесет) работни дни след цялостно 

приключване на изпълнението на Дейност № 6 и кумулативно представяне на 

следните подписани документи: 

А) констативен протокол, с който се удостоверява приемане от страна на 

Възложителя на изпълнението на Дейност № 6. Констативният протокол се 

подписва за Възложителя от Катарина Маринова, от една страна, и от законен 

или надлежно упълномощен представител на Изпълнителя, от друга страна. 

Констативният  протокол се съставя и подписва в два оригинални екземпляра – 

по един за всяка от Страните по него.    

Б) фактура за стойността на плащането за Дейност № 6, издадена от Изпълнителя 

и подписана от Възложителя или упълномощено от него лице, съдържаща 

всички законови реквизити. 

• По Дейност № 7 - Логистично обезпечаване и организиране на поредица 

събития „Бизнесът се среща с науката“ (“Business meets science”), както следва: 1 

(един) брой присъствено еднодневно събитие “Mini Maker изложение”; 3 (три) 

броя онлайн събития “Мини екосистем”; 1 (един) брой присъствено двудневно 

събитие “Inno and Research Workshop”; 1 (един) брой онлайн събитие “B2B 

(бизнес с бизнес) среща”, Възложителят извършва окончателно плащане за 

всяко от събитията в размер на 70 % (седемдесет на сто) от стойността на 

съответното събитие, в срок до 20 (двадесет) работни дни след реализация на 

съответното събитие и кумулативно представяне на следните подписани 

документи: 

А) констативен протокол, с който се удостоверява приемане от страна на 

Възложителя на изпълнението на съответното събитие. Констативният 

протокол се подписва за Възложителя от Катарина Маринова, от една страна, и 
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от законен или надлежно упълномощен представител на Изпълнителя, от друга 

страна. Констативният  протокол се съставя и подписва в два оригинални 

екземпляра – по един за всяка от Страните по него.       

Б) фактура за стойността на плащането за съответното събитие, издадена от 

Изпълнителя и подписана от Възложителя или упълномощено от него лице, 

съдържаща всички законови реквизити. 

 

Всички плащания се извършват в български лева по банков път по банкова сметка, 

посочена от Изпълнителя.  

 

Забележка: В издаваните от изпълнителя фактури, във връзка с изпълнението на 

предмета на настоящата процедура, следва да бъде указано, че разходът е за 

извършване на дейност по проект „Entrepreneurship innovation encouragement”, 

финансиран по Програма за сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-

2020 г.“, чрез Европейски фонд за регионално развитие  съгласно Договор за 

безвъзмездна финансова помощ № B6.3a.20/15.04.2021г.“ и съфинансиран от 

Националния бюджет  на Република България съгласно договор № РД-02-29-

136/14.07.2021г. 

 

ІІІ.1.3) Условия от договора за изпълнение, които могат да бъдат изменяни в 

хода на изпълнението му:  (Или: Условия от изпълнението на предмета на 

процедурата, които могат да бъдат изменяни в договора:) или (Възможни 

промени в условията за изпълнение на предмета на процедурата/клаузите на 

договора: )  (когато е приложимо) 

 

Изменения и допълнения на сключения договор за съответната обособена позиция се 

допускат по изключение единствено при наличие на някое от обстоятелствата по чл. 

10, ал. 2 от ПМС № 160 от 1 юли 2016 година за определяне правилата за разглеждане 

и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с 

публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове. 
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ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)     да X не  

Ако да, опишете ги: 

1. Кандидат по процедурата има право да предостави само една оферта като 

самостоятелен кандидат, или като част от обединение по ЗЗД (консорциум).  

2. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг 

кандидат, не може да представя самостоятелна оферта или да присъства като 

подизпълнител на друг кандидат.  

3. Възложителят може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, 

да иска разяснения относно офертата и представените към нея документи, както и да 

изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за 

обстоятелствата, посочени в офертата. 

4. В случай, че бъде определен за изпълнител, кандидатът (както и всеки член на 

обединението, ако е приложимо) следва преди подписване на Договора, в срок, 

определен от Възложителя, да представи доказателства за декларираните 

обстоятелства по отношение на съдимост, актуално състояние, липса на задължения, 

липса на наказателни постановления и др.  

 

 

ІІІ.2) Условия за участие  

 

ІІІ.2.1) Правен статус 

Кандидат в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо 

или юридическо лице, както и техни обединения.  

В процедурата за избор на изпълнител може да участва всеки кандидат, който отговаря 

на предварително обявените от Възложителя условия.  

За изпълнители не могат да бъдат определени лица, за които са налице 

обстоятелствата за отстраняване от участие в процедура, съгласно чл. 53, ал. 2 от 

Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни 

фондове (ЗУСЕСИФ) и чл. 8, ал. 3 от  Постановление № 160 на МС от 01.07.2016 г. за 

определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на 
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договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на 

безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни 

фондове. 

Липсата на обстоятелствата по член 8, ал. 3, т. 2 се доказва от кандидатите:  

1. При подаване на офертата – с декларация (Приложение № 2);  

2. При подписване на договора за възлагане – с документи, издадени от съответен 

компетентен орган.  

В случай, че някой от изискуемите документи е на чужд език, същите се представят 

придружени с превод на български език. 

 

Изискуеми документи: 

 

 

1. Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние, а когато 

е физическо лице – копие на документ за самоличност, заверено с текст „вярно с 

оригинала“  - Приложение № 1 

- В случай, че кандидатът е регистриран по Закона за търговския регистър, това 

обстоятелство ще се проверява от Възложителя по служебен път, съгласно чл. 23, 

ал. 4 от Закона за търговския регистър; 

- В случай, че се представя Удостоверение за актуално състояние, то следва да е 

издадено не по-късно от 6 месеца преди датата на представяне на офертата. 

- В случай, че кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, същият не 

попълва Декларацията, представляваща Приложение № 1,  а представя копие на 

договор за обединение, заверено с текст „вярно с оригинала“. 

- В случай, че кандидатът е чуждестранно юридическо лице се прилагат 

аналогични на посочените изискуеми официални документи от съответен 

компетентен орган – в оригинал или официално копие, придружено с 

легализиран превод от заклет преводач. 

2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 160/01.07.2016 г. - подписва се от всички 

лица, посочени в чл. 40 от ППЗОП - Приложение № 2; 
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3. Други документи (ако е приложимо) - Съгласно чл. 53, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и чл. 5, ал. 

3 от ПМС № 160/01.07.2016 г., в случай, че кандидатът е обединение на физически 

и/или юридически лица, то следва да представи копие на договор за обединение, 

заверено с текст „вярно с оригинала“, или документ, подписан от лицата в 

обединението, в който задължително се посочват представляващите 

обединението лица. Документите по т. 1 и 2 се представят за всяко лице от 

обединението. 

4. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари - 

Приложение № 3; 

5. Декларация във връзка с обработване на лични данни - Приложение № 4. 

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности (по чл. 3, ал. 11 от ПМС № 

160/01.07.2016 г.) 

Изискуеми документи и информация: 

 

Справка за Общия годишен оборот на 

кандидата за последните 3 /три/ 

приключили финансови години, в 

зависимост от датата, от която кандидатът 

е учреден, или започнал дейността си - 

Приложение № 5. 

 

В случай, че Отчетите за приходите и 

разходите за същия период не са достъпни 

в публичен регистър, кандидатът следва 

да представи копия на отчетите, 

заверени с текст „Вярно с оригинала“.  

 

При участие на обединение, което не е 

юридическо лице, съответствието с 

изискването за икономически и финансови 

възможности се доказва от обединението 

Минимални изисквания: 

Общ годишен оборот на кандидата през 

последните три приключили финансови 

години в зависимост от датата, на която 

кандидатът е учреден или е започнал 

дейността си, следва да е равен или по-

голям от общата прогнозна стойност на 

съответната обособената позиция, за 

която кандидатства, както следва: 

Обособена позиция № 1: 14 994,70 лева 

(четиринадесет хиляди деветстотин 

деветдесет и четири лева и седемдесет 

стотинки) без ДДС. 

Обособена позиция № 2: 32 108,21 лева 

(тридесет и две хиляди сто и осем лева и 

двадесет и една стотинки) без ДДС. 

 

В случай, че кандидатът участва за повече 

от една обособена позиция, изискванията 
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участник, а не от всяко от лицата, 

включени в него, с изключение на 

съответна регистрация, представяне на 

сертификат или друго условие, необходимо 

за изпълнение на поръчката, съгласно 

изискванията на нормативен или 

административен акт и съобразно 

разпределението на участието на лицата 

при изпълнение на дейностите, 

предвидено в договора за създаване на 

обединението. 

 

В случай, че кандидатът е обединение, 

което не е юридическо лице, 

съответствието с изискването за 

икономически и финансови възможности 

може да бъде доказано от един от 

участниците в обединението или заедно 

от повече от един от участниците в 

обединението. В случай, че Отчетите за 

приходите и разходите на участника в 

обединението, който доказва съответния 

оборот, не са достъпни в публичен 

регистър, участникът в обединението 

следва да представи копия на отчетите, 

заверени с текст „Вярно с оригинала“. 

 

В случай, че кандидатът е чуждестранен 

икономически оператор, следва да 

представи аналогична справка от 

публичен регистър в държавата, в която е 

за всяка позиция следва да са налице 

кумулативно. 
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установен, придружена от легализиран 

превод на български език. 

 

ІІІ.2.3) Технически възможности и/или квалификация (по чл. 3, ал. 13 от ПМС № 

160/01.07.2016 г.) 

 

Изискуеми документи и информация 

 

Списък на изпълнените услуги, които са 

еднакви или сходни с предмета на 

съответната обособена позиция, най-

много за последните 3 години от датата на 

подаване на офертата в зависимост от 

датата, на която кандидатът е учреден или 

е започнал дейността си, включително 

стойностите, датите и получателите. - 

Приложение № 6.  

 

Към Списъка кандидатът представя и 

доказателства за изпълнените услуги 

(напр. договор, референция, препоръка, 

удостоверение за добро изпълнение 

и/или протокол за приемане). 

 

В случай, че кандидатът е чуждестранен 

икономически оператор, следва да 

представи аналогична справка от 

публичен регистър в държавата, в която е 

Минимални изисквания (когато е 

приложимо): 

 

За всяка от обособените позиции:  

 

Кандидатът следва да е изпълнил услуги, 

които са еднакви или сходни с предмета 

на съответната обособена позиция, както 

следва:  

 

По Обособена позиция 1: През 

последните 3 (три) години преди датата на 

подаване на офертата, в зависимост от 

датата на която кандидатът е учреден или 

е започнал дейността си, кандидатът: 

- да е осигурил дизайн, предпечат и 

печат на рекламни материали (без 

значение от вида и обема на 

рекламните материали); 

- да е организирал поне една 

медийна/информационна кампания; 

- да е извършил медия планиране и 

купуване за осъществяване на поне 
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установен, придружена с превод на 

български език. 

 

При участие на обединение, което не е 

юридическо лице, съответствието с 

изискването за технически възможности 

и/или квалификация се доказва от 

обединението участник, а не от всяко от 

лицата, включени в него, с изключение на 

съответна регистрация, представяне на 

сертификат или друго условие, необходимо 

за изпълнение на поръчката, съгласно 

изискванията на нормативен или 

административен акт и съобразно 

разпределението на участието на лицата 

при изпълнение на дейностите, 

предвидено в договора за създаване на 

обединението. Участникът в 

обединението, който доказва 

изпълнението на съответната услуга, 

представя изискуемите съгласно 

процедурата доказателства (напр. 

референция, препоръка, удостоверение за 

добро изпълнение и/или протокол за 

приемане). 

 

В случай, че кандидатът е обединение, 

което не е юридическо лице, 

съответствието с изискването за 

технически възможности и/или 

квалификация може да бъде доказано от 

една рекламна кампания в медии и 

социални мрежи. 

 

По Обособена позиция 2: През 

последните 3 (три) години преди датата на 

подаване на офертата, в зависимост от 

датата на която кандидатът е учреден или 

е започнал дейността си, кандидатът: 

- да е организирал поне 3 (три) 

присъствени събития, всяко от 

които с не по-малко от 20 (двадесет) 

участника; 

- да е организирал поне 1 (едно) 

онлайн събитие (конференция, 

обучение, форум и др. подобни). 

 

В случай, че кандидатът участва за повече 

от една обособена позиция, изискванията 

за всяка позиция следва да са налице 

кумулативно. 
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един от участниците в обединението или 

заедно от повече от един от участниците 

в обединението. Участникът в 

обединението, който доказва 

изпълнението на съответната услуга, 

представя изискуемите съгласно 

процедурата документи (напр. договор, 

референция, препоръка, удостоверение за 

добро изпълнение и/или протокол за 

приемане). 

 

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА 

 

ІV.1) Критерий за оценка на офертите 

 

Икономически най-изгодна оферта съгласно един от следните критерии: 

(моля, отбележете приложимото) 

 

 

Обособена позиция № 1 : 

 

най-ниска цена                                                              

 

ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, включително 

разходите за целия жизнен цикъл                             

 

оптимално съотношение качество – цена              X 

 

X показатели, посочени в Методиката за оценка (Приложение № 7), представляващи 

неразделна част от документацията по Процедурата. 
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Показатели 

Обособена 

позиция № 1 : 

 

1. Предложена 

цена в лева без 

ДДС за 

изпълнение на 

Обособена 

позиция № 1 

2. Техническо 

предложение 

за изпълнение 

на Обособена 

позиция № 1 

 

Тежест 

Обособена 

позиция № 1 : 

 

 

50% 

 

 

 

 

 

50% 

 

 

  

Обособена позиция № 2:  

 

най-ниска цена                                                        X      

 

ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, включително 

разходите за целия жизнен цикъл                             

 

оптимално съотношение качество – цена               

 

ІV.2) Административна информация 

 

ІV.2.1) Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

Договор за безвъзмездна финансова помощ № B6.3a.20/15.04.2021г.“ и съфинансиране 

от Националния бюджет на Република България съгласно договор № РД-02-29-
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136/14.07.2021г. във връзка с изпълнение на проект „Entrepreneurship innovation 

encouragement”, финансиран по Програмата за сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция 

- България 2014-2020 г.“  

 

 

ІV.2.2) Срок за подаване на оферти  

 

Дата: 03/09/2021 (дд/мм/гггг)              

Краен час за подаване на оферти: 17:30 часа  

Адрес за подаване на оферти: гр. София, п.к. 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 

2 

Ще се приемат оферти до изтичане на посочения краен срок. 

Оферти, които са предоставени след изтичане на крайния срок за получаване, 

не се приемат от бенефициента и не се разглеждат. 

Оферти, които са изпратени за сметка на получателя, не се приемат от 

бенефициента и не се разглеждат. 

Оферти, които са предоставени в незапечатан, непрозрачен плик/опаковка или 

в плик/опаковка, който е с нарушена цялост не се приемат от възложителя и не 

се разглеждат. 

Подробни изисквания към офертите се съдържат в Приложение № 17. 

ІV.2.3) Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата: 

 

 

1 http://www.eufunds.bg  - интернет адрес на Единния информационен портал на 

Структурните фондове на ЕС  

 

2. https://sofiatech.bg/profil-na-kupuvacha/obsthestveni-porachki-snird/ -  (интернет 

адреса на възложителя - когато е приложимо) 

 

 

http://www.eufunds.bg/
https://sofiatech.bg/profil-na-kupuvacha/obsthestveni-porachki-snird/
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ІV.2.5) Срок на валидност на офертите  

 

60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти 

 

ІV.2.6) Условия при отваряне на офертите 

Дата: 07/09/2021 (дд/мм/гггг)  

Час: 11:00ч. 

Място : гр. София, п.к. 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2     

 

 

 

РАЗДЕЛ V: СПИСЪК  НА  ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА  ДА  СЪДЪРЖАТ ОФЕРТИТЕ ЗА 

УЧАСТИЕ  

 

А. Документи, удостоверяващи правния статус на кандидата по т.ІІІ.2.1. от 

настоящата публична покана (Важно: документите, посочени в тази точка трябва 

да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.1.): 

 

1. Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние, а когато е 

физическо лице – копие на документ за самоличност, заверено с текст „вярно с 

оригинала“  - Приложение № 1.  

В случай, че кандидатът е регистриран по Закона за търговския регистър, това 

обстоятелство ще се проверява по служебен път от Възложителя съгласно чл. 23, ал. 4 от 

Закона за търговския регистър.  

В случай, че се представя Удостоверението за актуално състояние по настоящата 

точка, то следва да е издадено не по-късно от 6 месеца преди датата на представяне на 

офертата.  

В случай, че кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, същият  не 

попълва Декларацията, представляваща Приложение № 1, а представя копие на договор 

за обединение, заверено с текст „вярно с оригинала“. 
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В случай, че кандидатът е чуждестранно юридическо лице се прилагат аналогични на 

посочените изискуеми официални документи от съответен компетентен орган – в 

оригинал или официално копие, придружено с легализиран превод от заклет преводач. 

 

2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 160/01.07.2016 г. - Приложение № 2.  

Декларацията следва да бъде попълнена и подписана от всички лица, които са посочени 

в чл. 40 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /приет с ПМС 

№ 73 от 5.04.2016 г., обн., ДВ, бр. 28 от 8.04.2016 г., в сила от 15.04.2016 г./ и по конкретно: 

1. при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от 

Търговския закон; 

2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 

105 от Търговския закон; 

3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от 

Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по 

чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 

4. при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, 

ал. 1 от Търговския закон; 

5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, 

ал. 1 от Търговския закон; 

6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец; 

7. при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява 

клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която 

клонът e регистриран; 

8. в случаите по т. 1 – 7 – и прокуристите, когато има такива. 

9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица – лицата, които  

представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно  

законодателството на държавата, в която са установени. 

10. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността 

на  предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го 

лица, членовете на управителните или надзорните органи; 
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* При подписване на Договор с избрания Изпълнител обстоятелствата, 

посочени от него в Декларацията по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 160/01.07.2016 г. се 

доказват с документи, издадени от компетентните органи. 

 

3. Други документи (ако е приложимо) - Съгласно чл. 53, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и чл. 5, ал. 3 

от ПМС № 160/01.07.2016 г., в случай, че кандидатът е обединение на физически и/или 

юридически лица, то следва да представи копие на договор за обединение, заверено с 

текст „вярно с оригинала“, или документ, подписан от лицата в обединението, в който 

задължително се посочват представляващите обединението лица. Документите по т. 1 и 

2 се представят за всяко лице от обединението. 

4. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари - 

Приложение № 3. 

5. Декларация във връзка с обработване на лични данни - Приложение № 4; 

 

Б. Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на 

кандидата по т. ІІІ.2.2 от настоящата публична покана (Важно: документите, 

посочени в тази точка  трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.2.): 

 

1. По всяка от обособените позиции кандидатът следва да представи: Справка за 

Общия годишен оборот на кандидата за последните 3 /три/ приключили финансови 

години, в зависимост от датата, от която кандидатът е учреден, или започнал дейността 

си - Приложение № 5. 

 

В случай, че Отчетите за приходите и разходите за същия период не са достъпни в 

публичен регистър, кандидатът следва да представи копия на отчетите, заверени с текст 

„Вярно с оригинала“.  

При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответствието с 

изискването за икономически и финансови възможности се доказва от обединението 

участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна 

регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение 

на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и 
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съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, 

предвидено в договора за създаване на обединението. 

В случай, че кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с 

изискването за икономически и финансови възможности може да бъде доказано от един 

от участниците в обединението или заедно от повече от един от участниците в 

обединението. В случай, че Отчетите за приходите и разходите на участника в 

обединението, който доказва съответния оборот, не са достъпни в публичен регистър, 

участникът в обединението следва да представи копия на отчетите, заверени с текст 

„Вярно с оригинала“. 

В случай, че кандидатът е чуждестранен икономически оператор, следва да представи 

аналогична справка от публичен регистър в държавата, в която е установен, придружена 

от легализиран превод на български език. 

 

В. Документи, доказващи, техническите възможности и/или квалификацията на 

кандидата по т.ІІІ.2.3 от настоящата публична покана (Важно: документите, 

посочени в тази точка, трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.3.): 

 

1. По всяка от обособените позиции кандидатът следва да представи: Списък на 

изпълнените услуги, които са еднакви или сходни с предмета на съответната обособена 

позиция, най-много за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата в 

зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, 

включително стойностите, датите и получателите. - Приложение № 6.  

Към Списъка кандидатът представя и доказателства за изпълнените услуги (напр. 

договор, референция, препоръка, удостоверение за добро изпълнение и/или протокол 

за приемане). 

В случай, че кандидатът е чуждестранен икономически оператор, следва да 

представи аналогична справка от публичен регистър в държавата, в която е установен, 

придружена с превод на български език. 

При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответствието с 

изискването за технически възможности и/или квалификация се доказва от 

обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на 
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съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за 

изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен 

акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, 

предвидено в договора за създаване на обединението. Участникът в обединението, 

който доказва изпълнението на съответната услуга, представя изискуемите съгласно 

процедурата доказателства (напр. референция, препоръка, удостоверение за добро 

изпълнение и/или протокол за приемане). 

В случай, че кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието 

с изискването за технически възможности и/или квалификация може да бъде доказано 

от един от участниците в обединението или заедно от повече от един от участниците в 

обединението. Участникът в обединението, който доказва изпълнението на съответната 

услуга, представя изискуемите съгласно процедурата документи (напр. договор, 

референция, препоръка, удостоверение за добро изпълнение и/или протокол за 

приемане). 

 

Г. Други изискуеми от кандидата документи: 

 

1. Оферта по образец (Приложение № 8); 

2. Техническо предложение по образец (Приложение № 9 – за Обособена позиция 

№ 1 и Приложение № 10– за Обособена позиция № 2); 

3. Ценово предложение по образец (Приложение № 11 - – за Обособена позиция 

№ 1 и Приложение № 12- – за Обособена позиция № 2); 

4. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета 

на процедурата и дела на тяхното участие  (ако кандидатът е декларирал, че ще 

ползва подизпълнители); 

5. Документи по  т.А.1, А.2, А.3, А.4., т. Б и т. В за подизпълнителите. 

 

РАЗДЕЛ VІІI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

 

1. До 4 (четири) календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите 

лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията 
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за участие. Възложителя е длъжен да отговори в 3-дневен срок от датата на 

постъпване на искането. 

2. Разясненията се предоставят на Националния орган по програмата за 

публикуване на Единния информационен портал на Структурните фондове на ЕС. 

3. Възложителят може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, 

да иска разяснения относно офертата и представените към нея документи, както и 

да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни 

доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата. 

4. В случай, че кандидатът участва по двете обособени позиции, той следва да подаде 

отделни, индивидуално запечатани оферти по всяка от обособените позиции. 


