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СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЕВНЯ-АКСАКОВО“ 
 

УТВЪРДИЛ, съгласно Заповед №5/02.04.2015 год. 

/Свилен Шитов- Председател на УС  
на СНЦ „МИГ ДЕВНЯ – АКСАКОВО“/ 
 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я 

за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с 
предмет: 

 

Организиране обучение на екипа, ангажиран в прилагането на стратегията за 
местно развитие и организиране на обучение на местни лидери, в подкрепа 
на Стратегията за местно развитие прилагана от МИГ Девня – Аксаково. 

финансирана от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., 
подкрепена от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони при 
изпълнението на мярка: „Управление на местни инициативни групи, придобиване на 
умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните 
инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие“, включваща следните 
дейности по обособени позиции: 

Обособена позиция № 1 

Организиране и провеждане на петдневно посещение с цел придобиване на 
умения на членове на персонала и органите на управление на МИГ в страна 
членка на ЕС за обмяна на опит. 

Обособена позиция № 2 

Организиране и провеждане на еднодневно обучение за местни лидери на 
тема "Работа в мрежи, с цел подобряване на качеството на живот и 
увеличаване стойността на територията на СНЦ "МИГ Девня – Аксаково". 

Настоящата документация за участие се намира в електронен вид на официалната 
интернет страница на СНЦ  „МИГ Девня-Аксаково“ – http://www.migda.org 
 
 

гр. Девня, април, 2015г.
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ КЪМ 
УЧАСТНИЦИТЕ 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Девня - Аксаково”, 

гр. Девня 9162 област Варна, община Девня, бул. ”Съединение” 78, Офис на СНЦ „МИГ 
Девня - Аксаково“, тел.: 0519-4 70 64, е-mail: mig_da@abv.bg 

Място за контакт: гр. Девня, п.к.9162, област Варна, община Девня, бул. “Съединение“ 
78, ет.2 

Интернет адрес: www.migda.org 

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.migda.org 

Адрес на профила на купувача: www.migda.org 
 
1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Настоящата обществена поръчка е в изпълнение на договор № РД 50-148/13.10.2011г. 
между МЗХ, ДФЗ-РА и СНЦ "МИГ Девня-Аксаково" за прилагане на Стратегията за местно 
развитие, финансирана по Програмата за развитие на селските райони /2007-2013г./ 

1.1. Предмет на поръчката е организиране обучение на екипа, ангажиран в 
прилагането на стратегията за местно развитие и организиране на обучение 
на местни лидери, в подкрепа на Стратегията за местно развитие прилагана от 
МИГ Девня – Аксаково, разпределени в следните обособени позиции: 

Обособена позиция № 1 

Организиране и провеждане на петдневно посещение с цел придобиване на 
умения на членове на персонала и органите на управление на МИГ в страна 
членка на ЕС за обмяна на опит. 

Обособена позиция № 2 

Организиране и провеждане на еднодневно обучение за местни лидери на 
тема "Работа в мрежи, с цел подобряване на качеството на живот и 
увеличаване стойността на територията на СНЦ "МИГ Девня – Аксаково". 

2. ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ПОРЪЧКАТА 

2.1. Описание на техническите параметри на дейностите, заложени в 
обществената поръчка по обособени позиции: 

Обособена позиция № 1 

Организиране и провеждане на петдневно посещение с цел придобиване на 
умения на членове на персонала и органите на управление на МИГ в страна 
членка на ЕС за обмяна на опит. 
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Организиране на петдневно посещение с цел придобиване на умения на 
членове на персонала и органите на управление на МИГ в страна член на ЕС за 
обмяна на опит, 5 дни за 15 лица с прогнозна стойност 27 000,00 лв. без ДДС 
или 27 000.00 лв. с ДДС, във връзка с разпоредбите на чл.86, ал.1 от ППЗДДС 
за документиране доставката на обща туристическа услуга със следните 
параметри: 

 Дата и място на провеждане – в населено място на територията на страна член на 
ЕС – Република Финландия и на дати в рамките на сроковете за изпълнение 
посочени в т.2.; 

 Програмата за посещение трябва да предвижда посещение на МИГ с която 
Изпълнителя е установил контакт, като представи писмо за намерение от страна 
на приемащата организация. В програмата за посещение на територията на 
местната инициативна група трябва да бъдат включени като минимум следните 
дейности: 

- Работна дискусия по планиране на местното икономическо развитие; 

- Работна дискусия по въздействието върху целевата територия, като резултат 
от прилагане мерките от СМР; 

- Посещение на минимум два обекта на бенефициенти, подали или вече 
осъществяващи проекти по ПРСР и Лидер; 

 Продължителност 5 дни;  

 Общ брой участници: 15 лица - членове на екипа на „МИГ Девня - Аксаково“ и 
членове на органите на управление на „МИГ Девня - Аксаково“; 

 Транспорт от седалището на СНЦ „МИГ Девня - Аксаково” до всички обекти, 
включени в офертата на Изпълнителя и обратно със самолет и автобус. 
Пътуването със самолет се извършва от най-близкото летище до седалището на 
СНЦ „МИГ Девня - Аксаково”; 

 Подготовка на обучителни материали (папка с помощни материали – листи за 

писане, химикал) 

 Дневни, съгласно Наредбата за командировки в чужбина – за 5 дни или 
изхранване (обяд и вечеря - съобразно програмата). Не се допуска офериране на 

суха храна за обяда и вечерята; 

 Нощувки – 4 броя, настаняване на участниците в единични стаи в хотел минимум 
3* с осигурена закуска; 

 Придружаващ водач/преводач по време на посещението; 

 Застраховка за участниците в обучението (здравна застраховка и застраховка 
пътуване); 
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 Разходи свързани с престоя в Република Финландия, като платени посещения на 
местни обекти, дегустация на местни продукти и други разходи свързани с 
пътуването на групата; 

 Наем зали, модератор, техническо обезпечаване, кафе-паузи; 

 Хонорари на модератор за модериране на предвидените дискусии; 

Разходите включват: транспорт от седалището на „МИГ Девня - Аксаково” до всички 
обекти включени в програмата и обратно; подготовка на обучителни материали (папка с 
помощни материали – листи за писане, химикал); дневни, съгласно Наредбата за 
командировки в чужбина – за 5 дни или изхранване (обяд и вечеря - съобразно 
програмата). Не се допуска офериране на суха храна за обяда и вечерята; нощувки – 4 
броя, настаняване на участниците в единични стаи в хотел минимум 3* с осигурена 
закуска; придружаващ водач/преводач по време на посещението; застраховка за 
участниците в обучението, разходи свързани с престоя в Република Финландия, като 
платени посещения на местни обекти, дегустация на местни продукти и други разходи 
свързани с пътуването на групата; наем зали, модератор, техническо обезпечаване, 
кафе-паузи; Хонорари на модератор за модериране на предвидените дискусии; 

Обособена позиция № 2 

Организиране и провеждане на еднодневно обучение за местни лидери на 
тема "Работа в мрежи, с цел подобряване на качеството на живот и 
увеличаване стойността на територията на СНЦ "МИГ Девня – Аксаково". 

Oрганизиране и провеждане на еднодневно обучение на тема "Работа в мрежи 
с цел подобряване на качеството на живот и увеличаване стойността на 
територията на СНЦ "МИГ Девня – Аксаково", 1 ден за 24 лица с прогнозна 
стойност 1 701,57 лв. без ДДС или 2 050.00 лв. с ДДС, със следните параметри: 

 Дата и място на провеждане: в населено място на територията на Област Варна и 
на дата в рамките на срока посочен в т.2; 

 Продължителност: 1 ден включващ 6 учебни часа по 45 минути, задължително с 
включена практическа подготовка;  

 Общ брой обучени: 24 лица – местни лидери от територията на „МИГ Девня - 
Аксаково“; 

 Подготовка на обучителни материали (папка с презентации, практически 
примери/казуси, работни листи, листи за писане, химикал) 

 Осигурен кетъринг за участниците в обучението (две кафе-паузи, включващи 
предоставянето на кафе/чай и минерална вода, както и един обяд за деня на 
обучението); 

 Изпълнителят трябва да предложи най-малко един квалифициран лектор, с 
необходимото образование и професионален опит, отговарящи на потребностите 
за успешното провеждане на обучението; 
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Разходите включват: наем зала, пътни на участниците, хонорари, пътни и нощувки на  
лекторите, подготовка на обучителни материали,  разходи за организиран кетъринг – 
кафе-паузи и храна (обяд) на участниците. 

Изпълнителят следва да е осигурил резервни лектори с подходяща квалификация, опит 
и умения, за да обезпечи навременна замяна на лектор, позволяваща провеждането на 
обучението в заложените срокове и без да се понижава неговото качество. 

В случай, че възникне необходимост от замяна на лектор, поради обективна, писмено 
обоснована причина от страна на лектора, както и поради недостатъчна квалификация, 
опит, или друга констатирана от Възложителя причина, обоснована в писмено искане за 
смяна на лектор пред Изпълнителя, то последният следва писмено да уведоми 
Възложителя за извършената замяна, като представи всички изискуеми документи 
представени за титуляра. 

2.2. Място на изпълнение на услугата: на територията на СНЦ „МИГ Девня – 
Аксаково“ и на територията на Република Финландия. 

2.3. Срокът за изпълнение на обществената поръчка, по отношение и на 
двете обособени позиции е не по-късно от 25 август 2015 година; 

2.4. Пределната обща стойност за изпълнение на услугата, съгласно Заповед 
№РД 09-326/27.05.2014 г. на Министъра на земеделието и храните, с която са одобрени 
планираните дейности и разходи за управление на местната инициативна група, 
придобиване на умения и постигане на обществена активност за сдружение „МИГ Девня 
- Аксаково“, по обособени позиции е както следва:  

Обособена позиция № 1 

Организиране и провеждане на петдневно посещение с цел придобиване на 
умения на членове на персонала и органите на управление на МИГ в страна 
членка на ЕС за обмяна на опит. 

Организиране на Петдневно посещение с цел придобиване на умения на членове на 
персонала и органите на управление на МИГ в страна член на ЕС за обмяна на опит, 5 
дни за 15 лица с пределна стойност 27 000,00 лв. без ДДС или 27 000.00 лв. с ДДС, 
във връзка с разпоредбите на чл.86, ал.1 от ППЗДДС за документиране 
доставката на обща туристическа услуга. 

Обособена позиция № 2 

Организиране и провеждане на еднодневно обучение за местни лидери на 
тема "Работа в мрежи, с цел подобряване на качеството на живот и 
увеличаване стойността на територията на СНЦ "МИГ Девня – Аксаково". 

Oрганизиране и провеждане на еднодневно обучение на тема "Работа в мрежи с цел 
подобряване на качеството на живот и увеличаване стойността на територията на СНЦ 
"МИГ Девня – Аксаково", 1 ден за 24 лица с пределна стойност 1 701,57 лв. без ДДС 
или 2 050.00 лв. с ДДС. 
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2.5. Критерий за оценка на предложенията: предложена най-ниска цена. 

3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

3.1. Изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката: 

3.1.1.  Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава 
осма „а“ от ЗОП може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или 
юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на условията, посочени в 
Закона за обществени поръчки (ЗОП), Правилника за неговото прилагане (ППЗОП) и на 
предварително обявените изисквания от Възложителя в Публичната покана и са 
депозирали оферта, съгласно условията на тази документация. За изпълнението на 
обособена позиция №1, участниците следва да имат регистрация в Регистъра на 
туроператорите и туристическите агенти или еквивалент, като представят съответния 
удостоверителен документ, заверен за вярност с оригинала.  

3.1.2.  Когато участникът, определен за Изпълнител, е обединение на физически и/или 
юридически лица, при сключване на договор се изисква създаване на юридическо лице, 
като новосъздаденото юридическо лице трябва да е обвързано с офертата, подадена от 
обединението. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. 
Офертата се подписва от представляващия участника или упълномощено от него лице, 
като във втория случай към офертата се прилага копие от нотариално заверено 
пълномощно.  Лице, което участва в обединение, не може да представя самостоятелна 
оферта. 

3.2. Минимални условия на които трябва да отговарят участниците: 

3.2.1.  За обособена позиция №1: 

Участниците следва  да докажат опит при изпълнението на сходни обществени поръчки, 
чрез наличието на изпълнена поне една сходна услуга, съгласно Списъка на услугите 
(Приложение №11), подкрепен от доказателства за извършените услуги по смисъла 
на чл.51, ал.4 от ЗОП.  

Под сходни ще се считат  услуги по организиране на посещения с цел придобиване 
на умения в страна членка на ЕС за обмяна на опит.   

3.2.2. За обособена позиция №2: 

Участниците следва да докажат, съгласно ДЕКЛАРАЦИЯ - СПИСЪК на 
служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената 
поръчка (Приложение №9) и ДЕКЛАРАЦИИТЕ по чл. 51а от ЗОП за ангажираност 
на експерт (Приложение №10), че разполагат със следните експерти: 

 Лектор: най-малко един експерт в областта на маркетинг, макроикономика или 
еквивалент. 

Изисквания за образование, квалификация и опит: магистърска степен по 
маркетинг, макроикономиката или еквивалент; най – малко 3-годишен 
професионален опит в областта на маркетинга, макроикономиката или 
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еквивалент. 

 Останалите членове на екипа се предлагат по преценка на участника, като същите 
трябва да притежават професионална квалификация и опит, относими с предмета 
на позицията. 

Експертният състав на Изпълнителя ще изпълнява всички необходими организационни, 
технически и други функции по организацията и изпълнението на дейностите по 
поръчката. 

3.3. Условия и начин на финансиране 

Настоящата обществена поръчка се финансира от Ос 4 ЛИДЕР по Програмата  за 
развитие на селските райони 2007 – 2013 г., чрез прилагането  на Стратегията за местно 
развитие в изпълнение на Договор № РД50-148/13.10.2011 г. между Министерството на 
земеделието и храните (МЗХ), Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция 
(ДФЗ-РА) и „МИГ Девня-Аксаково по мярка „Прилагане на стратегиите за местно 
развитие“ и по мярка „Управление на местните инициативни групи, придобиване и 
постигане на обществената активност на съответната територията за местните 
инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие“. 

Подробна информация за Стратегията на СНЦ „МИГ Девня-Аксаково“, развитието на 
селските райони и подхода „ЛИДЕР” може да бъде намерена на следните интернет 
адреси: 

http://www.migda.org/ 

http://prsr.government.bg/ 

Всички  подготвяни материали /аналитични, печатни, информационни, обучителни  и 
др./, трябва да  бъдат изготвени в съответствие с изискванията на Приложение №VI към 
чл.58 ал.3 от Регламент /ЕО/№1974/2006г. на Комисията от 15 декември 2006 г. относно 
мерките за информация и публичност на програмите, съфинансирани от Европейски 
земеделски фонд за развитие на селските райони и Приложение №8 към чл.52 
„Изисквания за публичност на дейността  и източници на финансиране по ос 4 „ЛИДЕР”, 
т. А „По дейността на МИГ” от Наредба №23 от 18.12.2009 г. на МЗХ.  Техническите 
правила за изобразяване на знамето на Европейския съюз са приложени към настоящата 
документация. 

3.4. Всяка оферта следва да съдържа, следните документи: 

3.4.1. Представяне на участника по образец   – (Приложение № 1); 

включително данни за подизпълнител/и (ако се ползват такива), оригинал, както и 
Документ за регистрация на участника: Копие на документ за регистрация или 
посочване на единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за 
търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; 
копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице (заверено от 
участника копие), а при чуждестранни лица – документът се представя в официален 
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превод на български език.       

3.4.2. При участници – обединения, те представят копие на договора за обединение, а 
когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединенето 
– и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва 
представляващият.  

3.4.3. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице:    

3.4.3.1. Документите за регистрация на участника по т. 3.4.1. се представят за 
всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 

3.4.4. Пълномощно на лицето, подписващо офертата – заверено копие, при наличието 
на пълномощник. 

3.4.5. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и 
за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП, подписана от представляващия на 
участника.         – Приложение № 2; 

3.4.6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, подписана от 
представляващия на участника.      – Приложение № 3; 

3.4.7. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП   – Приложение № 4; 

3.4.8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП   – Приложение № 5; 

3.4.9. Декларация по чл.3, т.8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици   
          – Приложение № 6; 

3.5. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, попълнено в оригинал, 
подписано и подпечатано. Варианти на предложения в офертата не се приемат  
          – Приложение № 7; 

3.6. Ценово предложение за изпълнение на поръчката – в оригинал 

– Приложение № 8; 
3.6. Декларация – списък на служителите/експертите, които участникът ще използва 

за изпълнение на обществената поръчка (само за обособена позиция №2)  

          – Приложение № 9; 

3.7. Декларация по чл.51а от ЗОП (само за обособена позиция №2)   
          – Приложение № 10; 

3.8. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП (само за обособена позиция №2)  
          – Приложение  №11 

4. Срок на валидност на офертата: Срокът на валидност на офертата не може да 
е по-малък от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на 
офертите. 
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5. Място и срок за получаване на офертите: гр. Девня, п.к.9162, област Варна, 
община Девня, бул. “Съединение“, № 78, ет.2, до крайния срок, посочен в поканата. 

6. Отваряне на офертите ще се извърши на 23, април, 2015 година, от 10.00 часа 
на адрес: гр. Аксаково, п.к.9154, област Варна, община Аксаково, ул. „Г. Петлешев“, № 
58 „б“ – ритуална зала. 
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ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА ЗА ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА ЗНАМЕТО НА 
 ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

 
1. Знаме на Европейския съюз  
 
- Символно описание 
На фона на синьо небе дванадесет златни звезди образуват кръг, символизиращ съюза 
на народите на Европа.  Броят на звездите е фиксиран, като цифрата дванадесет е 
символът на съвършенство и единение.  
В проекти, финансирани от ЕЗФРСР, наименованието на този фонд трябва да присъства 
под европейския флаг.  
- Хералдично описание  
На лазурен фон/поле кръг от дванадесет златни знака/звезди, без краищата им да се 
докосват.  
- Геометрично описание 

  
 

Емблемата има формата на синьо правоъгълно знаме, чиято дължина/размах 
е един и половина пъти размера на височината/пръта му. Дванадесет златни 
звезди, разположени на равни разстояния, образуват невидим кръг, чийто 
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център е в пресечната точка на диагоналите на правоъгълника. Радиусът на 
кръга е равен на една трета от размера на височината на пръта. Всяка от 
звездите има по 5 върха/лъча, разположени на периферията на невидим кръг, 
чийто радиус е равен на  една осемнадесета от височината на пръта. Всички 
звезди са изправени, т.е. единият връх/лъч е вертикален, а два лъча (надолу) 
са на права линия, перпендикулярна на мачтата. Звездите в кръга са 
разположени така, че съответстват на положението на часовете на 
циферблата на часовника. Техният брой е неизменен/постоянен.  

 
 
2. Дефиниция на стандартните  цветове . 
 
Синьо ПАНТОН 
РЕФЛЕКС 
 
Жълто ПАНТОН 

 

Емблемата е в следните цветове:  

 

 

Синьо ПАНТОН РЕФЛЕКС за повърхността на 
правоъгълника; 

 

Жълто ПАНТОН за звездите.  

Международната гама цветове ПАНТОН е много 
разпространена и лесно достъпна даже за 
непрофесионалисти.  

 

Четирицветен процес/технология 
Ако се използва четирицветният технологичен процес, двата 
стандартни цвята не могат да се използват. Те трябва да 
бъдат възпроизведени, ползвайки четирите цвята на 
четирицветната технология. Жълто ПАНТОН се получава, 
ползвайки 100% “Процес Жълто”. Смесването на 100%  
“Процес Циан” с 80% “Процес Магента” дава цвят, много 
подобен/близък на “Синьо ПАНТОН РЕФЛЕКС”.  
 
Интернет 
В палитрата на мрежата Синьо ПАНТОН РЕФЛЕКС 
съответства на цвета RGB:0/0/153 (хексадецимален код: 
000099), а Жълто ПАНТОН – на цвета RGB:255/204/0 
(хексадецимален: FFCC00) 
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- В случай на монохромна/едноцветна репродукция 
Ако имате наличен само черен цвят, 
очертайте правоъгълника с черно (рамка) и 
отпечатайте звездите с черно и бяло (на бял 
фон).  
 
 
 
 
 
 

 

Ако имате наличен само син цвят (той трябва 
да бъде синьо Рефлекс), използвайте го 
100%, като звездите се възпроизвеждат в 
негатив-бяло, а полето/фонът – 100% синьо.  

 
 
 

- В случай на репродукция на цветен фон 
 

Емблемата трябва да се репродуцира за 
предпочитане на бял фон. Да се избягва 
разноцветен фон или, във всеки случай, 
такъв, който не се съчетава със синьото. 
Ако няма алтернатива на цветния фон, 
поставете бяла граница/рамка  около 
правоъгълника, като ширината на 
рамката да бъде 1/25 от височината на 
правоъгълника.  

 
  
 
3. Можете да изтеглите оригиналните изображения за възпроизвеждане от: 

http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_bg.htm 
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