
Приложение  № 1 
 

 

 

 

УСЛОВИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА 

УЧАСТИЕ  
 

В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ВЪЗЛАГАНА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА 

ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: 

 

 

 

 

„Закупуване на екипировка на групите за пресъздаване на 

народни обичаи” 

по проект: „Постоянна изложба на етнографското наследство и 

природните забележителности на община Малко Търново с 

прилагане на аудио-визуални компютърни технологии“, 

финансиран по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите 

дейности” от Програма за развитие на селските райони за периода 

2007 – 2013 г. съгласно подписан договор за отпускане на финансова 

помощ: № 02/313/00218/21.11.2012г. 

 
 

 
 
 
 
 
 

2013 г. 

гр. Малко Търново 

 
 



СЪДЪРЖАНИЕ 

 

 

1. Предмет на поръчката 

2. Възложител 

3. Общи условия 

4. Цели на доставката 

5. Обща информация на проекта 

6. Срок за изпълнение 

7. Място за изпълнение 

8. Прогнозна стойност на поръчката 

9.  Подробно описание на изискванията за икономическо и финансово състояние и 

за техническите възможности и/или квалификация на участниците в 

обществената поръчка. 

9.1. Общи условия за допустимост 

9.2. Икономическо и финансово състояние 

9.3. Технически възможности и квалификация 

10. Изисквания за съдържанието на офертите 

11. Други обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на 

участниците 

12. Подробно описание на критериите за оценка на офертите 

13. Изисквания към оформянето на офертата 

14. Разглеждане на офертите и възлагане на поръчката  

15. Място и срок за подаване на офертите 

16. Приложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. Предмет на поръчката:  

„Закупуване на екипировка на групите за пресъздаване на народни обичаи” по проект : 

„Постоянна изложба на етнографското наследство и природните забележителности на 

община Малко Търново с прилагане на аудио-визуални компютърни технологии”, договор за 

безвъзмездна финансова помощ: №02/313/00218/21.11.2012г. на Програма за развитие на 

селските райони през периода 2007 – 2013 г. по мярка 313 – „Насърчаване на туристическите 

дейности” 

Настоящата обществена поръчка се състои от две обособени позиции: 

-  Обособена позиция № 1 с наименование: „Закупуване на народни носии”, която 

включва: закупуване на 17 броя женска носия; закупуване на 5 броя мъжка носия; 

закупуване на 5 броя мъжка риза; закупуване на 20 броя детска носия - момче; 

закупуване на 20 броя детска носия - момиче; закупуване на 20 броя ямурлук; 

закупуване на 37 броя цървули; закупуване на 17 броя пафти; закупуване на 17 броя 

пендари; закупуване на 37 броя калпаци; 

- Обособена позиция № 2 с наименование: „Закупуване на музикални инструменти” 

която включва: закупуване на 1 брой гайда; закупуване на 1 брой тъпан; закупуване 

на 1 брой акордеон; 

 

2. Възложител: 

Община Малко Търново, гр. Малко Търново п.к. 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 доставката:  

Обща цел: Закупуване на екипировка на групите за пресъздаване на народни обичаи по 

проект : „Постоянна изложба на етнографското наследство и природните забележителности 

на община Малко Търново с прилагане на аудио-визуални компютърни технологии” на 

Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г. 

Специфична цел:  Необходимо условие за създаването на постоянна изложба на 

етнографското наследство и природните забележителности на община Малко Търново с 

прилагане на аудио-визуални компютърни технологии, както и за устойчивото й развитие е 

съществуването на групи за възстановка на народни обичаи, за изпълнение на народни песни 

и танци, чрез закупуването на народни носии и музикални инструменти. 

 

5. Обща информация за проекта:  

Основната цел на проекта е подобряването на качеството на живот в община Малко Търново, 

чрез развитие на туризма като устойчив местен поминък.  

Конкретните цели на проекта е да се подкрепи развитието на туризма на територията на 

община Малко Търново чрез прилагане на съвременни компютърни технологии за 

експониране, интерпретиране и реклама на етнографското наследство и природните 

забележителности на общината, както и да се разнообрази туристическия продукт на 

общината като се насърчи развитието на културно-историческия туризъм на основата на 

богатото етнографско наследство и да се подобрява местната заетост чрез развитие на 

туристическата инфраструктура и разнообразяване на туристическия продукт. 

 

 



 Настоящата процедура е разделена на две обособени позиции и всеки от 

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

 

 

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

Срокът за изпълнение е 60 дни от датата на сключване на договора за доставка. 

 

7. Място за изпълнение:  

Община Малко Търново, град Малко Търново, ул. “Малкотърновска  комуна” № 3. 

 

8. Прогнозна стойност на поръчката:  

Стойността на поръчката се определя в лева без включен ДДС. Общата прогнозната стойност на 

обществената поръчка е 23 008,00/ двадесет и три хиляди и осем лева / лева без ДДС. 

 Прогнозната стойност за Обособена позиция №1  е 21 588,00 (двадесет и една хиляди 

петстотин осемдесет и осем лева) лева без ДДС. 

 Прогнозната стойност за Обособена позиция №2 е  1 420,00 (хиляда четиристотин и 

двадесет лева) лева без ДДС. 
 

Средствата за изпълнение на поръчката са осигурени по Договор № 02/313/00218/21.11.2012 

г. по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”, Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2007-2013 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони. 

 

 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./ 

  

 9. Подробно описание на изискванията за икономическо и финансово състояние 

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

поръчка. 

9.1. Общи условия за допустимост 

1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като подават 

оферти всички български или чуждестранни физически и/или юридически лица, 

включително техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за 

обществените поръчки. 

2. В случай, че участникът е Обединение, което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице, членовете на Обединението следва да са сключили 

споразумение (или еквивалентен документ). Споразумението, респективно – съответния 

документ за създаване на Обединението за участие в процедурата, следва да бъде 

представено в оригинал или нотариално заверено копие и в текста му задължително трябва 

да се съдържа посочване на: (1) представляващия Обединението; (2) Възложителя и (3) 

процедурата, за участие в която се обединяват. Споразумението (съответния документ за 

създаване на Обединението) трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: 

- всички членове на Обединението са отговорни солидарно - заедно и поотделно, за 

изпълнението на договора.  



- всички членове на Обединението са задължени да останат в него за целия период на 

изпълнение на договора. 

- е направено разпределение на дейностите между отделните членове на Обединението, с 

ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на 

договора за изпълнение на обществената поръчка. Участниците в Обединението трябва да 

определят едно лице, което да представлява Обединението за целите на поръчката.  

Не се допускат промени в състава на Обединението след подаването на офертата. 

Когато не е приложено споразумение или друг еквивалентен документа за създаването на 

Обединение (вкл. и в хипотезата на чл.68, ал. 8 от ЗОП), или в приложеното споразумение 

липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на 

Обединението се е променил след подаването на офертата – участникът може да бъде 

отстранен от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка. 

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП не 

поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за 

Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. 

3. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно 

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, за когото е налице 

някое от следните обстоятелства:  

3.1. е осъден с влязла в сила присъда за: престъпление против финансовата, данъчната или 

осигурителната система (включително изпиране на пари) по чл. 253-260 от Наказателния 

кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 

321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление 

против стопанството по чл. 219 - 252 от НК, освен ако е реабилитиран; 

3.2. обявен е в несъстоятелност; 

3.3. в производство е по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 

националните му закони и подзаконови актове; 

3.4. срещу него е открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че 

участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните 

закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на 

съда, или участникът е преустановил дейността си; 

3.5. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно 

законодателството на държавата, в която е извършено нарушението включително за 

нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността; 

3.6. виновен е за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано 

от Възложител с влязло в сила съдебно решение; 

3.7. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, 

или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно 

законодателството на държавата, в която е установен; 

3.8. има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно 

пребиваващи чужденци през последните до 5 години; 

3.9. осъден е с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс 

във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; 

3.10. чийто член на управителен орган, включително прокурист (лицата от б. “а” до б. “з” 

по-долу), е свързано лице по смисъла на §1, т.23а от Допълнителните разпоредби на Закона 

за обществените поръчки с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в 

неговата организация; 



3.11. сключил е договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ). 

 

*** Когато участниците са юридически лица, изискванията по т.3.1., 3.5., 3.9. и 3.10. 

се прилагат както следва: 

а) при събирателно дружество - всеки съдружник, освен ако с дружествения договор не е 

предвидено друго (лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон),  

б) при командитно дружество - от неограничено отговорните съдружници (лицата по чл. 

105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници);  

в) при дружество с ограничена отговорност – Управителят/ите (лицата по чл. 141, ал. 2 

от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по 

чл. 147, ал. 1 от Търговския закон);  

г) при акционерно дружество - членовете на съвета на директорите, съответно на 

управителния съвет или овластено/и от тях едно или няколко лица от съставите им, при 

спазване на процедурата по чл.235, ал.2 от Търговския закон (овластените лица по чл. 235, 

ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от 

Търговския закон); 

д) при командитно дружество с акции - един или няколко изпълнителни членове, избрани 

измежду членовете на Съвета на директорите (лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския 

закон);  

е) при едноличен търговец - за физическото лице - търговец; 

ж) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица  - за лицата, които 

представляват участника. 

з) в случаите по б. “а” - б. “ж” – и за прокуристите, когато има такива. Когато 

чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от 

прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република 

България. 

!!! За обстоятелствата по т.3.2, 3.3, 3.4; 3.6., 3.7., 3.8 и 3.11, когато участникът е 

юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които 

могат самостоятелно да го представляват. 

 

9.2.  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 за периода 2010 г., 2011 г. и 2012 г.,  в 

размер не по-малко от 64 000,00 лв. /шейсет и четири хиляди/ лв. без ДДС. 

   Минимален документално доказан оборот от дейности сходни с предмета на 

поръчката за периода 2010 г., 2011 г. и 2012 г.,  в размер не по-малко от 21 500,00 лв. 

/двадесет и една хиляди и петстотин/ лв. без ДДС.            

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: 

             Минимален документално доказан общ оборот за периода 2010 г., 2011 г. и 2012 г.,  в 

размер не по-малко от 4 000,00  лв. /четири хиляди/ лв. без ДДС. 

   Минимален документално доказан оборот от дейности сходни с предмета на 

поръчката за периода 2010 г., 2011 г. и 2012 г., в размер не по-малко от 1 400,00 лв. /хиляда и 

четиристотин/ лв. без ДДС. 

 



За доказване на горепосочените минимални изисквания за икономическо и 

финансово състояние, при представяне на офертата Участникът трябва да приложи: 

- Заверено копие на отчета за приходите и разходите за 2010 г., 2011 г. и 2012 г. и заверено 

копие на счетоводния  баланс за 2010 г., 2011 г. и 2012 г. 

Когато участниците са физически лица се представят официални документи (в оригинал или 

нотариално заверено копие), удостоверяващи дохода на физическото лице за 2010 г., 2011 г. 

и 2012 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 2010 г., 2011 г. и 2012 г., в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е 

започнал дейността си -  Приложение  № 5. 

 

 

             9.3. Технически възможности и квалификация: 

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, 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, 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;  

 

 

10. 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 - (Приложение № 3 или Приложение 

№ 3.1); 



11.4 Съответния сертификат за произход и качество за обособената позиция, според 

изискването на Възложителя съгласно Техническото задание; 

11.5. Ценово предложение - (Приложение № 4 или Приложение № 4.1);  

11.6. Справка - декларация за общия оборот и оборота от доставки сходни с предмета 

на поръчката за предходните три години 2010 г., 2011 г. и 2012 г – (Приложение № 5); 

11.7. Заверено копие на отчета за приходите и разходите за 2010 г., 2011 г. и 2012 г.;  

11.8. Заверено копие на счетоводния  баланс за 2010 г., 2011 г. и 2012 г.; 

11.9. Списък  на основни договори, сходни с предмета на обществената поръчка, 

изпълнени за последните три години предхождащи дата на крайния срок за получаване на 

офертата, придружени  от референции или препоръки за добро изпълнение/  – (Приложение 

№ 6); 

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

11.11. Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП (Приложение № 8); 

11.12. Декларация по чл. 47, ал. 2  и ал.1, т.2 и т.3 от ЗОП (Приложение № 9); 

11.13. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (Приложение № 10); 

11.14.Декларация за приемане на условията в проект на договора  (Приложение № 12); 

 

  

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

отстраняване на учасника от процедурата. 

 

11. 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. 

 

12. 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. 

 

    13. Изисквания към оформянето на офертата 

13.1. Офертата се комплектова в запечатан, непрозрачен с ненарушена цялост плик. 

Офертата съдържа всички изискуеми документи в едно с предложението за изпълнение и 

ценовото предложение за съответната обособена позиция.  

Ако Участник кандидатства и за двете Обособени позиции, той трябва да 

окомплектова две отделни оферта - за всяка от обособените позиции. 

  

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

обществената поръчка: „Закупуване на екипировка на групите за пресъздаване на 

народни обичаи” по проект: „Постоянна изложба на етнографското наследство и 

природните забележителности на община Малко Търново с прилагане на аудио-



визуални компютърни технологии”, договор за безвъзмездна финансова помощ: 

№02/313/00218/21.11.2012г. на Програма за развитие на селските райони през периода 

2007 – 2013 г. по мярка 3.13 – „Насърчаване на туристическите дейности”, номера и 

наименованието на  обособената позиция, за която участва,  както и посочва адрес за 

кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес; 

13.3. 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; 

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

позиции. 

 13.5.  Срокът на валидност на офертата е 30 (тридесет) календарни дни от крайния 

срок за получаване на офертите. 

 

 14. Разглеждане на офертите и възлагане на поръчката 

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

възложителя. Пликовете с офертите 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. 

 

 15. Място и срок за подаване на офертите 

15.1. 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 17:00 часа на 03.04.2013г. 

 15.2. 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. 

 

 16. Приложения 

 

 Техническо задание – Приложение № 2 

 Предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 3; 

 Предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 3.1; 

 Ценово предложение - Приложение № 4; 

 Ценово предложение - Приложение № 4.1; 

 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 



  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; 

 Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП – Приложение № 8; 

 Декларация по чл. 47, ал. 2  и ал.1, т.2 и т.3 от ЗОП - Приложение № 9; 

 Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Приложение № 10; 

 Проект на договор за обособена позиция № 1 - Приложение № 11; 

 Проект на договор за обособена позиция № 2 - Приложение № 11.1; 

 Декларация за приемане на условията в проекта на договор –            

Приложение № 12; 

 


