ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ВЪВ ВЪЗЛАГАНЕ ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА
ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ „ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С
ОБЯВА” НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Организиране и провеждане на събития по проект „Култура във вечността“ - код на
проекта ROBG - 423, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество
„Interreg V-A Румъния - България 2014-2020 г.“, изпълняван съгласно сключен договор
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 10072 / 05.09.2018 г.
с две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Организиране и провеждане на откриваща пресконференция,
пресконференция за популяризиране на туристическите пакети между туристическите
агенции и организиране на официално откриване на картинна галерия.
Обособена позиция № 2: Организиране на два пленера по живопис в гр. Елена.
1. Обем и обхват на обществената поръчка:
Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Организиране и провеждане на събития
по проект „Култура във вечността“ - код на проекта ROBG - 423, финансиран по
програма за трансгранично сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 20142020 г.“, изпълняван съгласно сключен договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № 10072 / 05.09.2018 г.
Обществената поръчка обхваща осигуряването на предвидените дейности по информираност
и публичност, кореспондиращи на нуждите на Община Елена (водещ партньор по проекта)
за реализацията на проект „Култура във вечността“, изпълняван в трансгранично
партньорство с Община Меджидия, Румъния. Проектът се осъществява с финансовата
подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A РумънияБългария 2014-2020 г.“
Предвидените по проекта дейности обхващат предоставянето на услуги по организиране и
провеждане на публични събития. Подробно описание по видове услуги, които следва да
бъдат организирани и проведени от името на Възложителя – община Елена, с цел
популяризиране изпълнението на проект „Култура във вечността“ - Код на проекта ROBG –
423, е представено в Таблица № 1 и Таблица № 2:
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Таблица №1:
№
1.

Услуга
Организиране на откриваща пресконференция
Изпълнителят ще има следните отговорности:
Организиране и провеждане на 1 (една) откриваща пресконференция /при
стартиране на проекта/ - за 20 (двадесет) участника.
Пресконференцията е необходима за проекта, за да се информира обществеността
за проекта и за предвидените резултати. Конференцията за откриване ще съвпадне
с първата среща на проекта, така че партньорите ще участват в събитието.
Пресконференциите ще предоставят информация за проекта и финансирането от
програмата. Ще се предоставят подробности за бенефициентите партньори по
проекта, целите, дейностите, резултатите, напредъка на проекта и одобрения
бюджет. На конференцията ще бъдат поканени 20 (двадесет) участника:
представители на местните медии, представители на местните администрации и
други обществени институции от трансграничната зона за обмен на добри
практики, представители на гражданското общество, и т.н. Дневният ред ще бъде
определен от Възложителя;
списъкът с гостите също ще се определи от Изпълнителя заедно с Възложителя.










Организиране пресконференция;
Уточняване на дневния ред заедно с Възложителя;
Покани – поканите да съдържат изискуемите реквизити, съгласно „Visual
Identity Manual for the INTERREG V-A Romania-Bulgaria Programme“;
Подреждане на залата;
Регистрация на участниците;
Присъствени списъци;
CD/DVD записване на конференцията;
Снимки от пресконференцията;
изготвяне/размножаване папки за пресата.

В края на пресконференцията Изпълнителят ще предаде на страните по договора
направените снимки и присъствените списъци.
Възложителят предоставя на Изпълнителя писмена поръчка относно
организирането на пресконференцията, в която ще се посочи датата, на която иска
да се организира събитието и неговото местоположение. Поръчката ще бъде
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изпратена най-малко 7 дни преди датата, определена за събитието.
Организиране на пресконференция за популяризиране на туристическите
пакети между туристическите агенции.
Изпълнителят ще има следните отговорности:
Организиране на пресконференция за популяризиране на туристическите пакети
между туристическите агенции - за 20 (двадесет) участника.
Конференция за популяризиране на туристическите пакети сред туристическите
агенции.
Отговорният партньор за организацията на тази дейност е община Елена. Община
Меджидия ще подкрепи изпълнението с информация за туристическите агенции в
Румъния.
Тази дейност е много важна, за да се гарантира, че разработените туристически
пакети ще достигнат до целевите групи чрез туристическите агенции в региона.
След официалната част на конференцията участниците в събитието ще посетят
някои от идентифицираните туристически обекти от пакетите.
 Осигуряване на конферентна зала (вкл. озвучаване), обяд;
 Осигуряване на хост/хостеса – 2 души;
 Осигуряване на нощувки за 15 човека за 1 нощ.
Организиране на официално откриване на картинна галерия.
Изпълнителят ще има следните отговорности:
Организиране на официално откриване на картинна галерия - за 100 (двадесет)
човека.
Тази дейност ще бъде организирана от Община Елена.
Необходимо е за проекта, за да представи на широката общественост изградената
картинна галерия в Елена. По време на официалното откриване ще бъде
организирана и изложба на създадените картини по време на пленерите за
живопис, организирани по проекта. Участниците ще имат възможност да посетят
галерията, да тестват аудио гид системата и да разгледат разработените уеб сайт и
уеб платформа.
 Осигуряване на конферентна зала (вкл. озвучаване), обяд за 100 участника;

Осигуряване на хост/хостеса – 2 души
Таблица № 2:
Услуга
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№
1

Организация на 2 пленера за рисуване в Елена.
Изпълнителят ще има следните отговорности:
По време на проекта ще бъдат организирани 4 пленера по живопис - (2 в Елена и 2
в Меджидия)
Дейността е необходима за проекта, тъй като ще осигури трайна устойчивост на
резултатите от проекта - насърчаване на културата чрез изкуството и пренасянето
й в бъдещите поколения. Същата ще бъде с трансграничен характер, така че
участниците от двете общини да могат да придобият най-добрите практики на
живописта. В рамките на тази дейност ще бъдат организирани 2 пленера по
живопис в Елена през втората и третата година от проекта, летен сезон. Лагерите
ще бъдат за 20 участника, 5 от които от Община Меджидия.
Всеки лагер ще продължи 4 дни, през който участниците ще имат възможност да
работят на открито и на закрито, а професионалните художници ще им представят
най-добрите техники за рисуване. Обиколки в природата ще бъдат организирани
за вдъхновение на участниците. По време на пленерите ще бъде възложена
специална задача на художниците на тема социални проблеми, свързани с равните
възможности и недискриминацията на хората и равенството между мъжете и
жените. Всеки пленер по живопис ще завърши с изложба. Участниците ще дарят
творбите си на община Елена. Всеки художник ще посочи следното за всяко
дарение: име, фамилия, заглавие и размер на произведението, използваните
материали и техника. Също така, всяка творба ще носи подпис, дата и
спецификация "Дарение за арт колекцията на гр. Елена", а картините ще бъдат
изложени в Галерията на гр. Елена (която ще бъде построена по този проект).
Картините ще бъдат изложени в галерията за официалното й откриване.
Дейността включва и професионално заснемане на картините по време на
пленерите, така че снимките да могат да бъдат включени в платформата за
културен обмен, която ще бъде разработена по проекта.
 Ангажиране на двама художника за 4 дни за модератори;
 Настаняване на 2 художника за 3 нощувки;
 Осигуряване на зала (вкл. озвучаване) за 4 дни;
 Осигуряване на материали за 20 участника (бои /маслени и акрилни/,
четки, платна, палитри, стативи за рисуване и др.);
 Осигуряване на сувенир за участниците;
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 Осигуряване на кетъринг на всички участници в пленера /кафе, чай, вода,
напитки, обяд и вечеря/;
 Транспорт на участниците в определени места в природата за периода на
пленера;
 Организиране на изложба в края на пленера, вкл. кетъринг за
посетителите;
 Професионално заснемане на картините за включване в уеб базираната
платформа;
 Организиране и логистика на събитието;
 Настаняване на румънски участници, вкл. 3 нощувки за 5 човека.
2. Финансиращ орган
Финансирането по настоящата обществена поръчка е със средства по Програма „Интеррег VA Румъния - България“ 2014-2020 г. и национално съфинансиране, договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ № 10072 / 05.09.2018 г., по проект „Култура във
вечността“ - код на проекта ROBG – 423.
Обща информация за проекта
Програма Интеррег V-A Румъния-България е програма, финансирана от Европейския Съюз
(от Европейския фонд за регионално развитие, ЕФРР). Целта на програмата е да се развие
граничната зона между двете страни чрез финансиране на съвместни проекти.
Проект „Култура във вечността“ има за главна цел да съхрани, популяризира и развие
културата на партньорските общини и успешно да ги предаде на бъдещите поколения.
За постигането на горното, с акцент върху популяризирането на териториите, двата
партньора решиха да вземат трансграничния подход и да покрият следното
предизвикателство:
Да се оцени и популяризира културното наследство на техните територии и по този начин да
се повиши туристическата привлекателност в трансграничния регион.
Оценявайки силните си страни, слабостта и възможностите за развитие, двамата партньори
са проектирали този проект с основна цел:
Да се подобри устойчивото използване на културното наследство и да се насърчи културният
туризъм между партньорите в региона на ТГС, за постигането на които партньорите
структурираха следните дейности:
Възстановяване на паметника на културата - изгореното училище, превръщайки го в
туристическа атракция за изложба на ценната колекция от картини и икони в община Елена;
Организиране на открито пространство за културен обмен в Община Елена;
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Организиране на пленери, семинари и фестивал за популяризиране на културното наследство
на партньорите;
Създаване и популяризиране на интегрирани туристически продукти - туристически пакети с основен акцент върху културния и фестивалния туризъм;
Създаване на иновативен и интерактивен механизъм за представяне и популяризиране на
културното наследство на общините - интернет базирана платформа (интегрирана
туристическа услуга);
Промоционални дейности.
Дейностите по проекта се вписват в приоритетна ос 2 на Програмата - Зелен регион,
специфична цел 2.1 - „Подобряване на устойчивото използване на природното наследство и
ресурси, и на културното наследство“.
3. Цели на поръчката
Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде избран независим Изпълнител,
притежаващ практически опит при извършване на предвидените по договора дейности за
организиране на събития.
4. Очаквани резултати
Очакваните резултати от Изпълнителя на настоящата обществена поръчка са следните:
 Успешно, навременно и качествено изпълнение на дейностите по организиране и
провеждане на събитията в съответствие със заложения бюджет, срокове и
индикатори от административния договор.
 Спазване условията на административните договори по чл. 24, ал. 1 от ЗУСЕСИФ,
Насоките за кандидатстване, Visual Identity Manual for the INTERREG V-A RomaniaBulgaria Programme и други приложими към изпълнението на проектите по ОПРР
2014-2020 документи, касеащи дейностите по информация и публичност.
5. Изисквания за качество
Да се спазват правилата и процедурите, записани в:
1. Договор за предоставяне на БФП № 10072/05.09.2018 г., по програма “INTERREG V-A
ROMANIA-BULGARIA” 2014-2020 г., по проект „Култура във вечността“ Код на проекта
ROBG – 423.
2. Visual Identity Manual for the INTERREG V-A Romania-Bulgaria Programme.
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3. Всички материали следва да отговарят на изискванията за публичност и визуализация,
изискванията на Ръководството за визуална идентичност по програма “INTERREG V-A
ROMANIA-BULGARIA” 2014-2020 г.
6. Обща прогнозна стойност на обществената поръчка
Максималният общ разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение предмета
на настоящата поръчка е в размер на 58 394,57 лв. (петдесет и осем хиляди, триста
деветдесет и четири лева и 0,47 ст.) без вкл. ДДС или 70 073,48 лв. (седемдесет хиляди,
седемдесет и три лева и 0,48 ст.) с вкл. ДДС, по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1: Организиране и провеждане на откриваща пресконференция,
пресконференция за популяризиране на туристическите пакети между туристическите
агенции и организиране на официално откриване на картинна галерия – 13 084,51 лв.
(тринадесет хиляди, осемдесет и четири лева и 0,51 ст.) без вкл. ДДС или 15 701,41 лв.
(петнадесет хиляди, седемстотин и един лева и 0,41 ст.) с вкл. ДДС.
Обособена позиция №2: Организиране на два пленера по живопис в гр. Елена – 45 310,
06 лв. (четиридесет и пет хиляди, триста и десет лева и 0, 06 ст.) без вкл. ДДС или
54 372, 07 лв. (петдесет и четири хиляди, триста седемдесет и два лева и 0,07 ст.) с вкл.
ДДС.

Офертите на участниците не трябва да надхвърлят финансовия ресурс, разпределен както
следва:
а) Обособена позиция №1: Организиране и провеждане на откриваща
пресконференция, пресконференция за популяризиране на туристическите пакети
между туристическите агенции и организиране на официално откриване на картинна
галерия.
Таблица № 3:
Максимална
Максимална
№
Брой
единична
Услуга
обща цена,
услуги
цена в лева
лв. без ДДС
без ДДС
1.
Организиране на откриваща
пресконференция /при стартиране на
1
977,92 лв.
977,92 лв.
проекта/ за 20 участника, вкл.:
1.1.
 Организиране пресконференция;
1
977,92 лв.
977,92 лв.
 Уточняване на дневния ред заедно с
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2.

2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.

Възложителя;
 Покани – поканите да съдържат
изискуемите реквизити, съгласно
„Visual Identity Manual for the
INTERREG V-A Romania-Bulgaria
Programme“;
 Подреждане на залата;
 Регистрация на участниците;
 Присъствени списъци;
 CD/DVD записване на конференцията;
 Снимки от пресконференцията;
 Изготвяне/размножаване
папки за
пресата.
Организиране на пресконференция за
популяризиране на туристическите
1
4 146,36 лв.
пакети между туристическите агенции
/за 20 участника/, вкл.:
Осигуряване на хост/хостеса – 2 човека
1
136,91 лв.
Осигуряване на нощувки за 15 човека за 1
1
2 444,79 лв.
нощ
Осигуряване на конферентна зала (вкл.
1
1 564,66 лв.
озвучаване), обяд за 20 участници
Организиране на официално откриване
1
7 960,23 лв.
на галерията /за 100 участника/, вкл.:
Осигуряване на хост/хостеса – 2 човека
1
136,91 лв.
Осигуряване на конферентна зала (вкл.
7 823,32 лв.
озвучаване), обяд за 100 участника
Обща стойност за ОП № 1:

4 146,36 лв.
136,91 лв.
2 444,79 лв.
1 564,66 лв.
7 960,23 лв.
136,91 лв.
7 823,32 лв.
13 084,51 лв.

Забележка:
Ценовите оферти на участниците не трябва да надхвърля както максималната стойност
за изпълнение на поръчката по Обособена позиция № 1, така и максималната цена за всяка
една услуга.
б) Обособена позиция №2: Организиране на два пленера по живопис в гр. Елена.
Таблица № 4:
Услуга
Брой
Максимална Максималн
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№

услуги

единична
цена в лева
без ДДС

Организация на 2 пленера за рисуване в
22 655.03 лв.
Елена, вкл.:
1.1. • Ангажиране на двама художника за 4
дни за модератори;
•
Настаняване на 2 художника за 3
нощувки;
•
Осигуряване
на
зала
(вкл.
озвучаване) за 4 дни;
•
Осигуряване на материали за 20
участника (бои /маслени и акрилни/,
четки, платна, палитри, стативи за
рисуване и др.);
•
Осигуряване
на
сувенир
за
участниците;
•
Осигуряване на кетъринг на всички
2
20 210,24
участници в пленера /кафе, чай, вода,
напитки, обяд и вечеря/;
•
Транспорт на участниците в
определени места в природата за периода
на пленера;
•
Организиране на изложба в края на
пленера, вкл. кетъринг за посетителите;
•
Професионално
заснемане
на
картините за включване в уеб базираната
платформа;
•
Организиране и логистика на
събитието;
1.2. • Настаняване на румънски участници,
2
2 444,79
вкл. 3 нощувки за 5 човека.
Обща стойност за ОП № 2:
Забележка:
1.

а обща цена,
лв. без ДДС
45 310.06 лв.

40 420,48

4 889,58
45 310.06 лв.
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Ценовите оферти на участниците не трябва да надхвърля както максималната стойност
за изпълнение на поръчката по Обособена позиция № 2, така и максималната цена за всяка
една услуга.
7.1. Финансиране и начин на плащане:
Средствата за заплащане на обществената поръчка ще бъдат осигурени от проект „Култура
във вечността“ - Код на проекта ROBG – 423, финансиран по Програма за трансгранично
сътрудничество „Interreg V-A Румъния - България 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 2 Зелен
регион, Специфична цел 2.1 - „Подобряване на устойчивото използване на природното
наследство и ресурси, и на културното наследство“.
Начин на плащане по обособена позиция № 1:
Възложителят разплаща извършените услуги по банков път по сметка, посочена от
изпълнителя. Изпълнителят следва да издаде първичен счетоводен документ (фактура) за
извършване на услугите.
При изпълнение на настоящата обществена поръчка се предвиждат следните плащания:
- Авансови плащания - не се предвиждат;
- Междинни плащания - не се предвиждат;
- Окончателно плащане - в размер на 100% от стойността на договора, съгласно ценовото
предложение на Изпълнителя, платимо до десет дни след подписване на приемопредавателен протокол за изпълнение на дейността, съгласно Техническата спецификация и
след представяне на фактура - оригинал, издадена от Изпълнителя.
Услугата се заплаща по предложената от изпълнителя цена в ценовата му оферта,
представляваща неразделна част към сключения договор за услуга.
Плащането ще се извърши след представяне на приемно-предавателни протоколи за
извършените услуги и оригинална фактура.
Фактурите за извършване на плащания се изготвят на български език, в съответствие със
Закона за счетоводството и подзаконовите нормативни актове. Следва да съдържат следните
реквизити:
- Получател: община Елена;
- Адрес: гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24;
- ЕИК: 000133762;
- ЕИК по ЗДДС: BG000133762;
- Получил фактурата: …;
- Номер на документа, дата, място на издаване.
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Всички разходооправдателни документи трябва да са издадени на името на Възложителя,
като в описателната им част се изписва задължително следния текст: ”Разходът е по проект
„Култура във вечността“ - Код на проекта ROBG – 423, изпълняван по Програма
„Интеррег V-A Румъния - България, финансиран по Договор за безвъзмездна помощ №
10072/05.09.2018 г.“
Начин на плащане по обособена позиция № 2:
Възложителят разплаща извършените услуги по банков път по сметка, посочена от
изпълнителя. Изпълнителят следва да издаде първичен счетоводен документ (фактура) за
извършване на услугите.
При изпълнение на настоящата обществена поръчка се предвиждат следните плащания:
- Авансови плащания - в размер на 20% от стойността на договора след представяне на
фактура, в срок до 10 работни дни след писмено уведомяване отправено от Възложителя до
Изпълнителя за стартиране на услугите и представяне на оригинална фактура от
Изпълнителя;
- Междинни плащания - не се предвиждат;
- Окончателно плащане - в размер на 80% от стойността на договора, съгласно ценовото
предложение на Изпълнителя, платимо до десет дни след подписване на приемопредавателен протокол за изпълнение на дейностите, съгласно Техническата спецификация и
след представяне на фактура - оригинал, издадена от Изпълнителя.
Услугата се заплаща по предложената от изпълнителя цена в ценовата му оферта,
представляваща неразделна част към сключения договор за услуга.
Плащането ще се извърши след представяне на приемно-предавателни протоколи за
извършените услуги и оригинална фактура.
Фактурите за извършване на плащания се изготвят на български език, в съответствие със
Закона за счетоводството и подзаконовите нормативни актове. Следва да съдържат следните
реквизити:
- Получател: община Елена;
- Адрес: гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24;
- ЕИК: 000133762;
- ЕИК по ЗДДС: BG000133762;
- Получил фактурата: …;
- Номер на документа, дата, място на издаване.
Всички разходооправдателни документи трябва да са издадени на името на Възложителя,
като в описателната им част се изписва задължително следния текст: ”Разходът е по проект
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„Култура във вечността“ - Код на проекта ROBG – 423, изпълняван по Програма
„Интеррег V-A Румъния - България, финансиран по Договор за безвъзмездна помощ №
10072/05.09.2018 г.“
8. Възложителят определя следния срок за изпълнение на поръчката:
Срокът за изпълнение на всяка една от дейностите поръчката започва да тече след писмено
уведомяване отправено от Възложителя до Изпълнителя за всяка една услуга.
Срокът на действие на договора - не по-късно от 12.08.2021 г.
ВАЖНО! Срокът за изпълнение на договора за обществена поръчка може да бъде изменен
на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, в случай, че срокът за изпълнение на Договор за
БФП № 10072/05.09.2018 г., по програма “INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA” 20142020 г., по проект „Култура във вечността“ Код на проекта ROBG – 423, бъде изменен.
9. Начин на изпълнение на обществената поръчка
(1) Изпълнението на дейностите по обществената поръчка ще става поетапно, след заявяване
от страна на Възложителя чрез Възлагателно писмо извършването на конкретните услуги,
предмет на настоящата обществена поръчка. Заявяването на извършването на конкретните
услуги ще става в съответствие със заложените срокове в Плана за изпълнение на дейностите
по проект „Култура във вечността“ Код на проекта ROBG – 423, по който Община Елена е
партньор.
(2) При отчитането на извършените дейности по осигуряване предмета на обществената
поръчка, Изпълнителят следва да предостави всички доказателствени материали, в т.ч.
снимков и видео материал, презентация, присъствен списък, копия от публикации в местни
печатни издания, които да бъдат неразделни приложения към приемо-предавателния
протокол за съответната дейност. Работата се приема от Възложителя. Поръчката се счита за
окончателно изпълнена след подписването на приемо-предавателен протокол за всяка услуга
от Възложителя и Изпълнителя за приемане без възражения изпълнението предмета на
договора.
10. Място на изпълнение: гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 24, община Елена,
област Велико Търново, Република България
11. Критерий за възлагане:
Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта.
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Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане “найниска цена“ по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП, за съответната обособена позиция,
включена в предмета на обществената поръчка.

Изготвил: ___________________________
/Фатме Ходжева/
Проект „Култура във вечността“ - Код на проекта ROBG – 423
Община Елена
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на
Европейския съюз.
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