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Приложение 122_1.2 към Указанията 

ОПИСАТЕЛЕН ДОКУМЕНТ  

КЪМ 

СПИСЪК НА ПЛАНИРАНИ, В ПРОЦЕС НА ПРОВЕЖДАНЕ И ПРОВЕДЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ 
ПОРЪЧКИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ИЗТОЧНИКА НА ФИНАНСИРАНЕ - 2020   

 

БЕНЕФИЦИЕНТ: Сдружение „Местна инициативна група Кирково-Златоград“ 

ПО ДОГОВОР  НОМЕР :РД 50-41/27.04.2018г.  

I. Процедура номер и предмет съгласно списък: 

1. Непреки/опростени разходи, съгл. чл.9 ал.2 т.3,5,6,8,10,12,18 от Наредба 1/ 

22.01.2016, в т.ч.  разходи за услуги, наем на офис, разходи за комуникация и 

външни услуги (телефон, интернет, пощенски услуги, , топло- и електроенергия, 

вода,  електронен подпис, др), разходи за закупуване на офис консумативи и 

канцеларски материали, разходи за закупуване на гориво за лек автомобил, други 

непредвидени оперативни разходи. 

2. Възнаграждения на експерти –  Обща стойност на дейността – 24 481,00 лв; 

Дейността е групирана в 6 обособени позиции: 

• Об.Поз 1-граждански договори, свързани с прилагане на Стратегията – 

оценители  и  участие в КППП на членове на колективния  върховен  орган  - 

планирана сума за 28 оценени проекта на етап АСД и етап ТФО, както и 4 бр 

арлитраж. (3,1 и 3,2 и 3,3 ) 

• Об.Поз 2 - Възнаграждения на експерти, свързани с прилагането на 

стратегията – консултанти за извършване на консултации, разработване на 

документи, наръчници,др –  заложен е труд в продължение  на 20 човекодни 

по единна ставка. (3,4) 

• Об.Поз 3 - Възлагане на  юридическо лице за разработване на съдържание на 

периодичен бюлетин - 4 броя* 3 дни. Бюлетинът ще съдържа информация за 

успешни реализирани или в процес на изпълнение проекти чрез мерките на 

МИГ  (3,5) 

• Об.Поз 4 - Възлагане на  юридическо лице за разработване  съдържание на  

сборник за природни дадености и КИН   на териториите на МИГ "Ардино-

Джебел" и МИГ "Кирково-Златоград". Обща продължителност 50 човекодни. 

Сборникът ще бъде предназначен да представи териториите на партньорите 

по проекта по интересен и увлекателен начин, съчетавайки събраната по 
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проекта информация с интересни факти, разкази, интервюта, предоставени от 

местни жители. Ще бъде представена информация за местни фестивали, 

културни празници и прояви, надсвирвания, надпявания, литературни 

форуми, читалища, музеи, календар на събитията на териториите. Сборникът 

ще съдържа и местоположения на интересните за посещения места и обекти, 

както и различни маршрути за посещения и туризъм на териториите на 

партньорите по проект (19,3-1,1) 

• Об. Поз. 5  Изготвяне на съвместна стратегия за стимулиране на 

популяризирането и развитието на туризма. Продължителност  20 човекодни 

(19,3-4,1) 

• Об. Поз. 6 Изготвяне на лого на проекта по мярка 19,3   Продължителност  20 

човекодни     (19,3-4,2) 

 

3. Дейността Разходи за  материални активи  е обособена в  пет  позиции. Обща 

стойност на дейността – 12 906,00 лв;    

• Об. Поз. 1 – Компютърна  техника  Лаптоп – 1 бр с  мин. характеристики 15' 

RAM 8GB,  HDD512GB, (5.1.1) 

• Об. Поз. 2  - Шатри за провеждане на турист. Фестивал  -Предвидено е 

закупуване на  6 броя сглобяеми  шатри за провеждане на туристически 

фестивал за представяне и популяризиране на местните природни, културни 

и исторически забележителности на територията на МИГ  (19.3-2.2) 

• Об. Поз. 3  - Закупуване на 2 броя сглобяеми дървени павилиони/къщички. 

Павилионите са предназначени за провеждането на туристическите 

фестивали на териториите на партньорите по проекта. (19.3-2.4) 

• Об. Поз. 4  - рол банери (roll-banner) – 1 бр по проект 19,3  (19.3-2.6) 

• Об.  Поз.5  – Информационна табела  за проект – 1 бр, плексиглас, мин размер 

120х80 см, стенно закрепване, едностранна, цветен печат  (19.3-6.6) 

4. Разходи за  годишно  техническо обслужване на служебен лек автомобил, година 

на произв. 2019 – обща стойност 313,02 лв ( 6,2) ; 

5. Разходи за годишна винетна такса за лек автомобил, на стойност 97 лв (6,1)  

6. Разходи за застраховане на закупени ДМА,  полици на  обща стойност 2500 лв, в 

т.ч по проект 19,4 – 2000 лв, по проект 19.3 – 500 лв (7 и 19,3-10,2) 

7. Разходи за такса участия в прояви, свързани с представяне на МИГ или 

повишаване на компетентността -  1 378 лв (8,2) 

8. Разходи за работа в мрежа, участие на екипа и членовете на колективния 

върховен орган в срещи с други МИГ и други, обща стойност – 1146 лв  (9) 
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9. Разходи за участие на МИГ в дейности на Нац./ Евр. селска мрежа за развитие на 

селските райони, Евр.ЛИДЕР асоциация и др.асоциации на МИГ, обща стойност 

1560 лв (10) 

10. Финансови разходи, в т.ч.  банкови такси за управление на сметки, такси за 

издаване на изискуеми документи, такси за банкови гаранции и други,  обща 

стойност 1200 лв   (11) 

11. Разходи за поддръжка на интернет страница –поддръжка на съществуваща 

страница, обновяване на съдържание, актуализация на дизайн, оптимизиране на 

достъп- 12 бр.месеца  *89 лв (П2,1) 

12. Разходи за поддръжка на интернет страница – домейн- еднократна такса , режим 

хостинг Про-198,00 лв  (П2,2) 

13. Разходи за  създаване и реализиране на публикации в печатни и електронни 

медии и излъчвания в радио- и телевизионни медии. Дейността е в две обособени 

позиции: 

• Обособена позиция 1- Публикации в регионални медии - предоставяне на 

информация за проекти чрез регионални медии със съдържание до 3 стр., 

формат А4.  Общ брой на публикациите 20. Обща стойност на обособената 

позиция 5 160 лв 

• Обособена позиция 2- Излъчване в регионални медии -  предоставяне на 

информация за проекти – обща продължителност на излъчванията 30 мин. 

Обща стойност на обособената позиция 2 825 лв 

14. Разходи за изготвяне на рекламни   материали.   Дейността е в шест  обособени 

позиции: 

• Обособена поз.1 - изготвяне на рекламни материали  (П3.3.1,-6) и  комплект 

рекламни материали за популяризиране на проект 19.3  (19.3-6,9). Първият 

комплект включва  изработка на Календари работни, стенни,  в 3 секции (200 

бр);  Календари настолни (200 бр); Рекламни тениски с визуализация-400 бр; 

Рекламни шапки с визуализация 500 бр; Плакети за бенефициенти и 

партньори-50 бр и  Бележници работни, формат А5 , твърди кори  - 200 бр. 

Вторият комплект е по проект 19,3 и съдържа рекламни  материали за 

популяризиране на проекта (платнена торбичка за продукти,  тениска с логото 

на проекта, флаш памет  USB /16 GB/, химикалки  с визуализация -  всички по 

200 бр) . Обща стойност на обособената позиция – 10 941,67 лв;    

• Обособена поз.2  - Дизайн, предпечатна подготовка на  4 броя тримесечни   

Бюлетини за  представяне на  дейността на МИГ, реализирани проекти по 

СВОМР, добри практики (до 30 стр. печатен вариант, с меки корици) и 

отпечатването им  в тираж 200 бр. за всеки Бюлетин. Печат в размер 200х130 

см.    Обща стойност на обособената позиция – 7000,00 лв;   (П3.3.7) 
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• Обособена поз.3 - предпечатна подготовка и печат на Карти на успешни 

проекти Възлагане на ЮЛ или договор за услуги за предпечатна подготовка и 

печат на  "Карти  на успешните проекти на МИГ". Ще бъдат изработени две 

карти за всяка от Общините, съдържащи локацията на одобрените проекти,  

други забележителности на населените места, както и   кратка информация за 

тях.  Във формат А3, двустранен цветен печат с подлепени край - общо  2 карти 

по 5000 листа  (П3.3.8) Обща стойност на обособената позиция – 2000,00 лв;    

• Обособена поз.4  Отпечатване на сборник с подробна информация за 

природните дадености, културното и историческото наследство (19.3-4.6). 

Обща стойност на обособената позиция – 4166,67 лв;    

• Обособена поз. 5 Отпечатване на  информационна брошура за проекта, която 

ще се разпространява на териториите на партньорите. Брошурата е от 8 

страници с пълна информация относно проекта и партньорите. Цветен 

двустранен печат.  Тираж  1000 бр (19.3-6.7). Обща стойност на обособената 

позиция – 2500,00 лв;    

• Обособена поз.  6 Рекламни стикери за популяризиране на природното и 

културно наследство Изработване и отпечатване на рекламни стикери за 

популяризиране на природното и културно наследство (размер 15 на 15 см със 

слоган "Магията на Родопите"  (19.3-6.11). Обща стойност на обособената 

позиция – 3330,00 лв;    

15. Разходи за  организиране на 2 бр. Съвместни събития – туристически фестивали 

(по 1 във всяка община от териториите на МИГ) за представяне на природното и 

културно наследство на територията на партньорите. Фестивалите ще бъдат под 

наслов "Магията на Родопите". За участниците и посетителите се предвижда 

представяне на туристическия потенциал на партньорите по проекта, 

спецификата и характеристиките на техните територии. На фестивалите също 

така ще бъдат представени местни културни обичаи и  традиции, предвиждат се 

изложби на местни продукти, дегустация на традиционната кухня с местни храни 

и напитки и др. атрактивни дейности. Ще бъде представено и мобилното 

приложение, ще бъдат показани филми и информация от подобни събития в 

България и чужбина. Събитието включва и безплатна дегустация за местни 

хранителни продукти и напитки.  Обща стойност за двата фестивала   - 11 250,00 

лв (19.3-4.5)  

16. Разходи за  изготвяне на филм по проект 19,3  Филмът ще включва информация 

относно природните дадености, културното и историческото наследство на 

териториите на партньорите.  (15 минути на български език с английски 

субтитри - ще се използва от партньорите в проекта. Обща стойност    - 10 833,00 

лв (19.3-4,5)  
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17. Разходи за писмен превод на английски език на сборника с проученото природно 

и културно наследство, както и превод със субтитри на английски език на филма 

по проекта.  Общ обем  180 стр. формат А3.  (19.3-4.3)  

18. Разходи за организиране и провеждане обучения, семинари, срещи  и 

пресконференци, свързани с подготовката, изпълнение и отчитане на проекти по 

СВОМР и по проект мярка 19,3.  Предвидени са  6  инф. срещи, партньорски срещи 

– 6 броя,  зала, кафе-паузи, консумативи и хартия, лектор (за най-малко десет 

участници),  срещи с местната общност за над 20 участника – 2 срещи. В раздела 

са включени и общо 12 броя обучения  за бенефициенти (П3,1), един за членовете 

на ВКО (8),  1 бр семинар по проект, като единична стойност на обученията е 715 

лв, а  на семинара 698 лв. Заложена е и организиране и провеждане на  две 

пресконференции за над 50 души  всяка  за двете общини.  Първата 

пресконференция има за цел запознаване на местните жители с целите на 

проекта при неговото стартиране, а втората пресконференция има за цел 

представяне на постигнатите по проекта резултати. лв. Обща стойност за 

обучения, срещи, пресконференции  – 15 686,64 лв 

 

II. Вид на процедурата: 

Вид на процедурата/ред за възлагане : Директно възлагане – чл. 20, ал. 4 

  /открита процедура, договаряне, събиране на оферти с обява и т.н./ 

 

III. Обособени позиции:  ДА    НЕ –  

По процедури с номера съгласно списъка №№ 2, 3, 13, 14    

Възможност за кандидатстване по една или няколко обособени позиции; да, допустимо 

IV. Подробно описание на предмета и на техническите спецификации-  Н/П 

Посочват се точно предмета на поръчката и към описателния документ се прилага проект на 
технически спецификации, изготвени съгласно Указанията. При необходимост от отклонение от 
императивните изисквания на ЗОП/ППЗОП и/или указанията, се излагат подробни мотиви. 

 

V. Подробно описание на критериите за подбор на участниците съгласно чл. 59 – 
66 от ЗОП: Н/П 

Посочват се критериите за подбор, избрани от Възложителя, минималните нива, посочване на 
документите, с които ще се доказва изпълнението им, съгласно Указанията, и подробни мотиви 
за определянето им. 
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VІ.Подробно описание на избрания критерий за възлагане и показателите за 
оценка на офертите (когато е приложимо), съгласно чл. 70 – 71 от ЗОП, и 
комплексната методиката за оценка на офертите: Н/П 

Посочват се подробно всички елементи на оценката съобразно избрания критерий за възлагане и 
изискванията на Указанията, както и подробни мотиви са определянето им. 

 

Дата: 04.03.2021г.   Представляващ възложителя: подпис и печат 

       (Пламен Чингаров, изпълнителен 

директор) 
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