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УСЛОВИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ  
 

В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ВЪЗЛАГАНА ЧРЕЗ 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: 

 

 
 

 
„Осъществяване на дейности по информация и публичност”  по две 

обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Изработване на материали по 

публичност” и Обособена позиция № 2 „Организиране на начална и 

заключителна пресконференция” по проект: „Създаване на звено за грижа 

в домашна среда към „Домашен социален патронаж” в община Малко 

Търново”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-

5.1.04-0087-С0001 на Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2007-2013” схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА” . 
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 1. Предмет на поръчката:  

„Осъществяване на дейности по информация и публичност” по проект „Създаване на 

звено за грижа в домашна среда към „Домашен социален патронаж” в община Малко 

Търново”,  договор за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.1.04-0087-С0001 на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013” схема за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА”. 

Настоящата обществена поръчка се състои от две обособени позиции: 

-  Обособена позиция № 1 с наименование: „Изработване на материали по 

публичност”, която включва: изработка на  1 бр. постоянна обяснителна табела ; 

изработка на 1 брой банер; подготовка и отпечатване на  500 броя листовки /брошури; 

изработване на 25 бр. стикери  за визуализация на закупеното оборудване/обзавеждане, 

работно облекло и материали, 17 бр. баджове за персонала на звеното и подготовка и 

публикуване на 3 броя прессъобщения в печатните и електронните медии. 

- Обособена позиция № 2 с наименование „Организиране на Начална и 

заключителна пресконференция”, която включва: Организиране на 2 броя 

пресконференции  и изработка на 2 броя мултимедийни презентации за проекта. 

2. Възложител: 

Община Малко Търново, гр. Малко Търново-8162, област Бургас, ул. "Малкотърновска 

комуна" 3, ЕИК: 000057086,  представлявана от Илиян Костов Янчев - Кмет на Община Малко 

Търново, тел.: 00359 5952 30 21, факс: 00359 5952 31 28 

 

3. Общи условия:  

Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на поръчка са по реда на Глава осма 

„а” от Закона за обществените поръчки. 

 

     4. Цели на услугата:  

Обща цел: Изработване и разпространение на информация и публичност по проект 

„Създаване на звено за грижа в домашна среда към „Домашен социален патронаж” в община 

Малко Търново”,  съгласно изискванията на Оперативна програма „Развитие  на човешките 

ресурси 2007-2013“ 

Специфична цел: Подпомагане на дейността на възложителя при изпълнение на дейностите 

за разпространение на информация и публичност чрез:  

 Изработка на  постоянна обяснителна табела - 1 брой 

 Изработка на банер - 1 брой 

 Подготовка и отпечатване на листовки /брошури - 500 броя. 

 Изработване на стикери  за визуализация на закупеното 

оборудване/обзавеждане, работно облекло, материали  - 25 бр.  

 Изработване на баджове за персонала на звеното – 17 бр. баджове. 

 Подготовка и публикуване на прессъобщения в печатните и електронните медии 

- 3 броя 

 Организиране на пресконференции - 2 броя 

 Мултимедийни презентации на проекта - 2 броя 
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5. Обща информация за проекта:  

Основна цел на проекта е постигане на по-ефективна и устойчива общинска политика за 

подкрепа на нуждаещи се от обслужване в ежедневието лица с увреждания и самотни 

възрастни хора, чрез разширяване на обхвата на дейност на „Домашен социален патронаж”. 

Превръщане на община Малко Търново в район с достъпни, разнообразни и качествени 

социални услуги, които допринасят за подобрено качество на живота, максимална 

самостоятелност, пълноценна реализация и грижа за индивидите и общностите в риск. 

Горепосочената цел е в напълно съответствие със стратегическата цел на Оперативна 

програма ”Развитие на човешките ресурси”, а именно подобряване качеството на живот на 

хората в Община Малко Търново чрез подобряване на човешкия капитал, засилване на 

социалното включване, осигуряване на високи нива на заетост, повишаване на 

производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот.  

 

 Настоящата процедура е разделена на две обособени позиции и всеки от 

участниците има право да участва за една или повече обособени позиции.  

 

6. Пълно описание на услугите, обект на обществената поръчка по обособени 

позиции.  

6.1. Предмет на услугата по обособена позиция 1: „Изработване на материали по 

публичност” 
 

Изработка на  постоянна обяснителна табела – 1 брой 

• Предоставяне на начална информация отстрана на Възложителя (текст и снимки 

акоиманалични). Изпълнителятщеподготви и съгласувапредварително с Възложителя дизайна 

и текста на табелата. 

• Съгласуване с Възложителя на съдържанието на табелите; Изготвяне и предоставяне на 

Възложителя на работен проект натабелите; 

• Изпълнение на направенитеот страна на Възложителя препоръки: редактиране, преработване 

или доработване на работния проект на табелите до приемане от страна на Възложителя. 

• Синхронизиране на уточненото вече съдържание на табелите с изискванията за информация 

и публичност на проектите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 - 

2013. 

• Изготвяне и одобряване на идеен проект на табела; 

• Печат/изработка и монтаж на табелата, съобразено с плана за изпълнениена проекта; 

 

Изработка на банер – 1 брой 

• Предоставяне на начална информация отстрана на Възложителя (текст и снимки ако има 

налични). Изпълнителят ще подготви и съгласува предварително с Възложителя дизайна и 

текста на банера. 

• Съгласуване с Възложителя на съдържанието на банера; Изготвяне и предоставяне на 

Възложителя на работен проект на банера; 
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• Изпълнение на направените от страна на Възложителя препоръки: редактиране, 

преработване или доработване на работния проект на банера до приемане от страна на 

Възложителя. 

• Синхронизиране на уточненото вече съдържание на банера с изискванията за информация и 

публичност на проектите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 - 

2013. 

• Изготвяне и одобряване на идеен проект на банера; 

• Печат/изработка на банера, съобразено с плана за изпълнениена проекта; 

 

Подготовка и отпечатване  на брошури – 500 броя 

• Предоставяне на начална информация отстрана на Възложителя (текст и снимки ако има 

налични). Изпълнителят ще подготви и съгласува предварително с Възложителя дизайна и 

текста на листовките. 

• Съгласуване с Възложителя на съдържанието на листовките; Изготвяне и предоставяне на 

Възложителя на работен проект на листовките; 

• Изпълнение на направените от страна на Възложителя препоръки: редактиране, 

преработване или доработване на работния проект на листовките до приемане от страна на 

Възложителя. 

• Синхронизиране на уточненото вече съдържание на листовките с изискванията за 

информация и публичност на проектите по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2007 - 2013. 

• Изготвяне и одобряване на идеен проект на листовките; 

• Печат/изработка на листовките, съобразено с плана за изпълнениена проекта; 

 

Изработване на стикери  за визуализация на закупеното оборудване/обзавеждане, 

работно облекло и  материали – 25 бр. 

• Предоставяне на начална информация отстрана на Възложителя (текст и снимки ако има 

налични). 

• Съгласуване с Възложителя на съдържанието на стикерите; Изготвяне и предоставяне на 

Възложителя на работен проект на стикер ; 

• Изпълнение на направените от страна на Възложителя препоръки: редактиране, 

преработване или доработване на работния проект на стикера до приемане от страна на 

Възложителя. 

• Синхронизиране на уточненото вече съдържание на стикерите с изискванията за информация 

и публичност на проектите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 - 

2013. 

• Изготвяне и одобряване на идеен проект на стикерите – на електронен носител; 

• Печат/изработка на стикерите, съобразено с плана за изпълнениена проекта; 

  

Изработване на баджове за персонала на звеното – 17 бр.  

• Предоставяне на начална информация отстрана на Възложителя (текст и снимки ако има 

налични). 
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• Съгласуване с Възложителя на съдържанието на баджовете; Изготвяне и предоставяне на 

Възложителя на работен проект на бадж ; 

• Изпълнение на направените от страна на Възложителя препоръки: редактиране, 

преработване или доработване на работния проект на баджа до приемане от страна на 

Възложителя. 

• Синхронизиране на уточненото вече съдържание на баджовете с изискванията за 

информация и публичност на проектите по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2007 - 2013. 

• Изготвяне и одобряване на идеен проект на баджовете – на електронен носител; 

• Печат/изработка на баджовете, съобразено с плана за изпълнениена проекта; 

 

Подготовка и публикуване на  прессъобщения в печатни и електронни медии – 3 броя 

- при стартиране изпълнението на проекта – 1 бр.; 

-  по време на изпълнението на проекта, където ще се отразяват – етапите на изпълнение,  

качеството и прозрачността на изпълнение на дейностите заложени в проекта  - 1 бр. 

- последна официална публикация, отразяваща приключването на проекта и постигнатите 

резултати - 1 бр.;  

 

• Предоставяне на начална информация от страна на Възложителя. Изпълнителят следва да 

подготви и съгласува предварително с Възложителя текста на изявленията за пресата; 

Предоставяне на Възложителя на работния проект на прессъобщенията; 

• Редактиране и уточняване на съдържанието; Синхронизиране на уточненото вече 

съдържание на публикациите с изискванията за информация и публичност на проектите по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 - 2013. 

• Изготвяне от Изпълнителя и одобряване от Възложителя на идейни проекти на изявленията 

за пресата;  

• Изпълнителят следва да осъществи контакт със съответната печатна медия; Публикуване на 

прессъобщенията в предвидените по договора срокове. 

 

6.2. Предмет на услугата по обособена позиция 2: „Организиране на Начална и 

заключителна пресконференция” 

 

Организиране на пресконференции – 2 броя 

• Първа пресконференция: ще се проведе в началото на проекта, цели да запознае 

общността и всички заинтересовани лица и организации с целите и заложените в Проекта 

дейности, както и сроковете за изпълнението им. Целта й е да се информират потенциалните 

ползватели на услугите предоставяни от „Звено за услуги в домашна среда”, както и лицата 

желаещи да  работят по предоставяне на услугата. 

- Изпълнителят следва да наеме зала, където да се проведе пресконференцията, и да 

осигури логистично протичането й като подготви и осигури материали и кафе пауза за 30 

участника. 

• Втора заключителна пресконференция: ще бъде проведена в края на проекта за 

отчитане на постигнатото и запознаване на обществеността с  резултатите от извършените в 
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рамките на Проекта дейности, както и с анализите на добрите практики и проблемите, 

свързани с изпълнението му.   

      -  Изпълнителят следва да наеме зала, където ще се проведе пресконференцията, 

кафепауза, мултимедия. 

 

Мултимедийна презентация на пресконференциите – 2 броя 

 

За първата пресконференция изпълнителят следва да подготви презентация на проекта – 

резюме, представящо целите на проекта, дейностите, очакваните резултати, дизайн и визия 

съобразени с изискванията на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 

2013“. 

 

За втората заключителна пресконференция изпълнителят следва да подготви презентация на 

проекта – резюме, представящо постигнатите резултати, снимков материал, дизайн и визия 

съобразени с изискванията на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 

2013“.  

 

Забележка: За изпълнението на задълженията си изпълнителят се задължава да подготви 

предварително електронен проект/няколко електронни проекта на съответния вид 

продукт, да съгласува същите с възложителя и едва след одобрението от страна на 

последния, дадено писмено, да изпълни в окончателния обем, вид и съдържание 

задълженията си. 

 

7. Срок за изпълнение по обособена позиция №1 и обособена позиция №2:  

Срокът за изпълнение започва от датата на  сключване на договора за обществената поръчка 

по процедурата за всяка от отделните обособени позиции и приключва с цялостното 

изпълнение на последното задължение, съобразно Техническото задание на Възложителя, но 

не по-късно от 31.05.2014 г. 

 

8. Място за изпълнение:  

Място на изпълнение на поръчката – гр. Малко Търново, Община Малко Търново, както и 

офисите на избрания  изпълнител. 

 

9. Прогнозна стойност на поръчката:  

Общата прогнозната стойност на обществената поръчка е 3 109,00/три хиляди сто и девет / 

лева без ДДС или 3 730,80/три хиляди седемстотин и тридесет лева и осемдесет 

стотинки/лева с ДДС 

 Прогнозната стойност на обществената поръчка за Обособена позиция №1  е 2 509,00 

(двехиляди петстотин и девет) лева без ДДС или 3 010,80 (три хиляди и десет лева и осемдесет 

стотинки) лева с ДДС. 

 

 Прогнозната стойност на обществената поръчка за Обособена позиция №2 е  600,00 

(шестотин) лева без ДДС или 720,00 (седемстотин и двадесет) лева с ДДС. 
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 Недопустимо е: 

 надхвърляне на прогнозната стойност на поръчката. Такава оферта ще се счита за 

изготвена в противоречие с обявените от Възложителя в поканата условия и няма да 

бъде оценявана. 

 

 Посочените стойности включват всички разходи по изпълнение на обекта на 

поръчката /транспортни разходи, разходи за доставка и др./ 

  

 10. Подробно описание на изискванията за икономическо и финансово състояние 

и за техническите възможности и/или квалификация на участниците в обществената 

поръчка. 

 

10.1.  Икономическо и финансово състояние: 

Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания за 

икономическо и финансово състояние: 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: 

             Минимален документално доказан общ оборот от дейността за периода 2009 г., 2010 г. 

и 2011 г.,  в размер не по-малко от 7 500,00 лв. /седем хиляди и петстотин/ лв. без ДДС. 

   Минимален документално доказан оборот от дейности сходни с предмета на 

поръчката /Изработване на материали по публичност/ за периода 2009 г., 2010 г. и 2011 г.,  в 

размер не по-малко от 2 500,00 лв. /две хиляди и петстоти/ лв. без ДДС.            

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: 

             Минимален документално доказан общ оборот от дейността за периода 2009 г., 2010 г. 

и 2011 г.,  в размер не по-малко от 1 800,00  лв. /хиляда и осемстотин/ лв без ДДС. 

   Минимален документално доказан оборот от дейности сходни с предмета на 

поръчката / Организиране на пресконференции/ за периода 2009 г., 2010 г. и 2011 г., в размер 

не по-малко от 600,00 лв. /шестотин/ лв. без ДДС. 

 

За доказване на горепосочените минимални изисквания за икономическо и финансово 

състояние, при представяне на офертата Участникът трябва да приложи: 

- Копие на балансите, отчетите за приходите и разходите за 2009 г., 2010 г. и 2011 г., заверени 

от Участника. Когато участниците са физически лица се представят официални документи (в 

оригинал или нотариално заверено копие), удостоверяващи дохода на физическото лице за 

2009 г., 2010 г. и 2011 г. 

-  Справка - декларация за общия оборот и оборота от услуги сходни с предмета на поръчката 

за съответната обособена позици, за която участника подава оферта, за предходните три 

години 2009 г., 2010 г. и 2011 г., в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е 

започнал дейността си -  Приложение  № 5. 

 

             10.2. Технически възможности и квалификация: 
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Участник в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания за 

технически възможности и квалификация: 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: 

             Да има изпълнен  поне един договор за услуга сходен с предмета на обществената 

поръчка /Изработване на материали по публичност/ , за последните три години предхождащи 

дата на крайния срок за получаване на офертата.  

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: 

 Да има изпълнен  поне един договор за услуга сходен с предмета на обществената 

поръчка / Организиране на пресконференции / , за последните три години предхождащи дата 

на крайния срок за получаване на офертата.  

 

       

За доказване на горепосочените минимални изисквания за Технически възможности и 

квалификация, при представяне на офертата Участникът трябва да приложи: 

 

- Списък  на изпълнени основни договори, сходни с предмета на обществената поръчка, 

за съответната обособена позиция, изпълнени за последните три години предхождащи дата на 

крайния срок за получаване на офертата. - Приложение № 6, придружени от препоръки за 

добро изпълнение 

 Списъкът съдържа Предмет/обект на договора (кратко описание), както и данни за 

изпълнението на договора, дата на сключване и период на изпълнение,  

възложител/инвеститор/клиент, и стойност на договора;  

 

11. Изисквания за съдържанието на офертите: 

 В офертата си участника представя следните документи:  

11.1.  Списък на документите съдържащи се в офертата, подписан от участника, 

свободен текст.  

11.2. Заверено копие от документ за регистрация на участника или единен 

идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър, когато участникът е 

юридическо лице или едноличен търговец, или документ за самоличност, когато е физическо 

лице.  

11.3. Предложение за изпълнение на поръчката за всяка от обособените позиции за 

която участва - (Приложение № 3)  

11.4. Ценово предложение за всяка от обособените позиции за която участва -

(Приложение № 4)  

11.5. Справка - декларация за общия оборот и оборота от услуги сходни с предмета на 

поръчката за предходните три години 2009 г., 2010 г. и 2011 г – (Приложение № 5); 

11.6. Заверено копие на балансите, отчетите за приходите и разходите за 2009 г., 2010 г. 

и 2011 г.,  

11.7. Списък  на изпълнени основни договори, сходни с предмета на обществената 

поръчка, за съответната обособена позиция, изпълнени за последните три години 
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предхождащи дата на крайния срок за получаване на офертата, придружени  от референции 

или препоръки за добро изпълнение/  – (Приложение № 6); 

11.8. Административни данни за кандидата (Приложение № 7); 

 Липсата на който и да било от изброените документи по-горе ще води до 

отстраняване на учасника от процедурата. 

12. Други обстоятелства, липсата на които е основание за отстраняване на 

участниците. 

 Документите и данните в офертите се подписват само от лицата с представителни 

функции или упълномощени за това лица, с представяне на нотариално заверено пълномощно 

за изпълнение на такива функции. 

 Офертата се подава на български език. 

13. Подробно описание на критериите за оценка на офертите 

Критерият за оценка на офертите е „най-ниска цена”. 

 

            Забележка: Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, 

което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по – благоприятно от средната стойност 

на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията ще 

изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Когато 

учасникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените 

обстоятелства не са обективни, комисията ще предложи учасника за отстраняване от 

процедурата. 

 

            14. Изисквания към оформянето на офертата 

14.1. Офертата се представя окомплектована в запечатан, непрозрачен, с ненарушена 

цялост плик; 

14.2. На плика с офертата участника отбелязва наименованието на предмета на 

обществената поръчка „Осъществяване на дейности по информация и публичност”  по 

две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Изработване на материали по 

публичност” и Обособена позиция № 2 „Организиране на начална и заключителна 

пресконференция” по проект: „Създаване на звено за грижа в домашна среда към 

„Домашен социален патронаж” в община Малко Търново”, Договор за безвъзмездна 

финансова помощ № BG051PO001-5.1.04-0087-С0001 на Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси” 2007-2013” схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ В ДОМА”, номера и наименованието на  

обособената позиция, за която участва,  както и актуален адрес и наименование на 

участника; 

14.3. Копия на документи, приложени към офертата се представят от участника с гриф 

„Вярно с оригинала” и заверени с подпис и мокър печат на представляващия участника; 

 14.4. Ценовото предложение за всяка от обособените позиции се представя в отделен, 

запечатан,  непрозрачен  и с ненарушена цялост плик, с надпис „Ценово предложение по 

обособена позиция №…….” и поставен в общия плик с останалата документация . 

 Ако участника подава оферти и по двете обособени позиции, Ценовите предложения за 

всяка от тях, трябва да бъдат поставени в отделни, запечатани, непрозрачни и с ненарушена 



ПРОЕКТ BG051PO001- 5.1.04-0087-С0001  

„Създаване на звено за грижа в домашна среда към  

„Домашен социален патронаж” в община Малко Търново”  
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 

 

 
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския социален фонд.  

Община Малко Търново носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ,  
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или ОП 

„Развитие на човешките ресурси” 
Инвестира във вашето бъдеще! 

цялост пликове с надпис „Ценово предложение по обособена позиция №…….” и поставени в 

общия плик с останалата документация . 

 14.5. Участникът може да подава само едно предложение за всяка от обособените 

позиции. 

 14.6.  Срокът на валидност на офертата е 60 (шестдесет) календарни дни от крайния 

срок за получаване на офертите. 

 

 15. Разглеждане на офертите и възлагане на поръчката 

Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва от Комисия, назначена от 

възложителя. Пликовете се отварят по реда на тяхното постъпване и се проверява дали 

съдържат всички необходими документи. 

Комисията разглежда офертите по реда на тяхното постъпване и ги съпоставя с изискуемите 

от Възложителя документи. Оценяват се само допуснатите оферти.  

Протоколът на комисията се представя на Възложителя за утвърждаване. 

С определения изпълнител се сключва писмен договор. При сключване на договор, 

определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за 

удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата 

на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 

 

 16. Място и срок за подаване на офертите 

16.1. Офертата се подава в Общински център за информационно обслужване на 

граждани на Община Малко Търново, град Малко Търново, ул. “Малкотърновска  комуна” № 

3 не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана  -  до 17:00 часа на 26.02.2013 г.  

 16.2. Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител 

лично или с куриер, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика 

участникът посочва предмет на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност 

факс и електронен адрес. 

При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящият номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър към деловодната програма 

на Възложителя, за което на приносителя се издава документ. 

Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участниците оферти, които са 

представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан, или плик с нарушена цялост. 

 

 17. Приложения 

 

 Предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 3; 

 Ценово предложение - Приложение № 4; 

 Справка - декларация за общия оборот и оборота от услуги сходни с предмета на 

поръчката за предходните три години 2009 г., 2010 г. и 2011 г.  – Приложение № 5 



ПРОЕКТ BG051PO001- 5.1.04-0087-С0001  

„Създаване на звено за грижа в домашна среда към  

„Домашен социален патронаж” в община Малко Търново”  
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 

 

 
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския социален фонд.  

Община Малко Търново носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ,  
и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или ОП 

„Развитие на човешките ресурси” 
Инвестира във вашето бъдеще! 

  Списък  на изпълнени основни договори, сходни с предмета на обществената 

поръчка, изпълнени за последните три години предхождащи датата на крайния срок за 

получаване на офертата.– Приложение № 6; 

 Административни данни за кандидата - Приложение № 7; 

 

 

 

 

 
 


