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НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПРАВНА ИНИЦИАТИВА ЗА МЕСТНО 
САМОУПРАВЛЕНИЕ  – КЛОН МОНТАНА 

България, Монтана 3400, ул. Христо Ботев 67, етаж 2, офис 8 
montana.nalilg.org ■ montanabranch@nalilg.org 

 
 

Образец на публична покана по чл. 11, ал. 1 от 
 от ПМС №69/11.03.2013 г. 

 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

 
РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА 
 
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт 
 

Официално наименование: Национална асоциация правна инициатива за 
местно самоуправление“ – НАПИМС – клон МОНТАНА 

Адрес: гр. Монтана, ул. Христо Ботев № 67, ет.2, офис 8 
 

Град: Монтана Пощенски 
код: 3400 
 

Държава: България 

За контакти: Андрей Недялков 
Лице/а за контакт: 

Телефон: 0893387920 

Електронна поща: 
montanabranch@nalilg.org  

Факс: н/п 

Интернет адрес/и (когато е приложимо) 
www.montana.nalilg.org   

 
I.2) Вид на бенефициента и основна дейност/и 
 

 
х  юридическо лице с нестопанска 
цел 

моля, уточнете): 
 

 
 околна среда 

 
 

настаняване/жилищно строителство 
и места за отдих и култура 

 
 

 
 

х друго (моля, уточнете): 
местно самоуправление 

РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ  

 

mailto:montanabranch@nalilg.org
http://www.montana.nalilg.org/
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ІІ.1) Описание 
 

ІІ.1.1) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, 
доставката или услугата 
 

 (Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който 
съответства на конкретния предмет на  вашата процедура) 
 

(а) Строителство              
 

(б) Доставки                  
 

 

(в) Услуги   x                  

 Изграждане  
 
 
Проектиране и 

изпълнение 
 
 Рехабилитация, 

реконструкция 
 
 Строително-монтажни 

работи 
 

 Покупка 
 
 Лизинг 

 
 Покупка на 

изплащане 
 

 за машини и 
оборудване 
 
 Комбинация от 

изброените 
 
 Други (моля, 

пояснете) 
……………....................
..............................
.................. 

Категория услуга:№ 21 
 
 
 
(вж. приложение № 3 към 
чл. 5, ал. 1, т. 2 от 
Закона за обществените 
поръчки) 

Място на изпълнение на 
строителството: 
_______________________
_ 
_______________________
_ 
 

 

Място на изпълнение 
на доставка: 
_____________________
_ 
_____________________
_ 
 

  

Място на изпълнение на 
услугата: 
Гр. Монтана, ул. Христо 
Ботев № 67, ет. 2, офис 8 
 
код NUTS: BG312 

ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата:  
„Осъществяване на правни анализи и разработване на ръководства. 
Разработване на съвместна програма за подкрепа на водещите сектори на 
икономиката в трансграничния регион“  по проект „Развитие на бизнес 
сътрудничеството и изграждане на капацитет на бизнес асоциациите, с цел 
диверсифицирана и силна икономика в транс-граничния регион“, Код MIS-
ETC: 571 по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - 
България 2007-2013 г.  

ІІ.1.3) Обособени позиции:   да x 
 
Ако да,  офертите трябва да бъдат подадени  (отбележете само едно): 
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само за една обособена 
позиция 
 

 

за една или повече 
обособени позиции 
 

за всички обособени 
позиции 
 

 

 

ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата 

 

Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, 
когато е приложимо) 
В рамките на тази обществена поръчка изпълнителя трябва да изготви 
правен анализ, да разработи 3 ръководства за всеки един от 
приоритетните сектори - земеделие, туризъм и индустрия и съвместна 
програма за подпомагане на водещите сектори на икономиката в 
трансграничния регион. 
Прогнозна стойност в лева, без ДДС (когато е приложимо) 
(в цифри) :  
19 441,25 евро с ДДС 
16 201,04 евро без ДДС 
38 023,2 лева с ДДС 
31 686 лева без ДДС 
 
или от ____________________ до _________________ 
 

 
 
ІІ.3)  Срок на договора 
 

Срок за изпълнение в месеци 6 (шест) или 
договора) 
 

 
 
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА 
ИНФОРМАЦИЯ 
 
ІІІ.1) Условия свързани с изпълнението на обекта на процедурата 
 

ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо)  
 
1.1.а Гаранция за участие (не повече от 1 на сто от прогнозната стойност на 

договора):  
Неприложимо  
 
1.1.б Гаранция за добро изпълнение (не повече от 3 на сто от стойността на 

договора за изпълнение): 
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Неприложимо 
 

 
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към 
съответните разпоредби, които ги уреждат 
Условията и начина на финасиране и плащане са уредени в договора.  

Възнаграждението се изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по дейности, както 
следва: 

1. 1-во междинно плащане – в размер на 20 % от стойността на 
съответната дейност – в срок до 10 работни дни след одобряване от 
Възложителя на проекта на съдържание на съответната разработка, предмет 
на дейността и представяне на оригинална фактура; 

2. 2-ро междинно плащане - в размер на 40 % от стойността на 
съответната дейност – в срок до 10 работни дни след представяне на 
съответната разработка, предмет на дейността и представяне на приемо- 
предавателен протокол и оригинална фактура; 

3. окончателно плащане – в размер на 30 % от стойността на 
съответната дейност – в срок до 10 работни дни след одобряване от 
Възложителя на съответната разработка, предмет на дейността и 
представяне на окончателен приемо- предавателен протокол и оригинална 
фактура. 
 

 

ІІІ.1.3) Други особени условия (когато е приложимо)      
Ако да, опишете ги: 
______________________________________________________________
__________ 
 

 

 
ІІІ.2) Условия за участие  
 

ІІІ.2.1) Правен статус 
 

Изискуеми документи: 
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1. Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално 

състояние, а когато е физическо лице - документ за самоличност;  
2. Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 от Постановление №69 на 

Министерския съвет от 11.03.2013 г.; 
3. Доказателства за икономическо и финансово състояние; 
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация; 
5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението 

на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако 
кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители); 

6. Документи по т. 1, 2 (прилага се само декларацията по чл. 22 ал. 2, т. 
1), 4, 5 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление 
№69 на Министерския съвет от 2013 г. (когато се предвижда участието 
на подизпълнители); 

7. Други документи (ако е приложимо): 
8. Споразумение за създаване на обединение за участие в процедурата 

(в случаите, когато кандидатът е обединение, което не е юридическо 
лице) – оригинал или нотариално заверено копие; 

9. Пълномощни от всички членове на обединението, с които 
упълномощават едно лице да подаде офертата и да попълни и 
подпише документите, които са общи за обединението (в случаите, 
когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице и 
лицето, подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, 
с което се създава обединението) – нотариално заверени; 

10. Пълномощно в случаите, когато изпълнителят ще се представлява от 
лице, различно от законния (законните) представител/и на кандидата, 
посочени в удостоверението за актуално състояние – нотариално 
заверен оригинал или  копие; 

11. В случай, че кандидатът е чуждестранно юридическо лице се 
прилагат аналогични на посочените изискуеми официални документи 
от съответната страна - оригинал или заверено от кандидата копие, 
придружено с превод на български от заклет преводач; 

12. Други документи и доказателства, изискани и посочени от 
бенефициента в документацията за участие; 

 

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности (по чл. 13, ал. 4) 

Изискуеми документи и 
информация: 
 
Съответствието с поставеното 
изискване се доказва с 
представянето от кандидата на 
декларация, съдържаща 
информация за оборота от услуги, 
които са сходни с предмета на 
поръчката (разработване на правни 
анализи и/или правни консултации 

Минимални изисквания (когато е 
приложимо): 
Реализирали оборот от 
предоставянето на услуги, които са 
сходни с предмета на поръчката 
(разработване на правни анализи 
и/или правни консултации и/или 
осъществяване на проучвания и/или 
изготвяне на документи и/или други 
аналитични разработки свързани с 
икономиката и/или подкрепата на 
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и/или осъществяване на проучвания 
и/или изготвяне на документи и/или 
други аналитични разработки 
свързани с икономиката и/или 
подкрепата на малките и средни 
предприятия), за последните три 
финансови години, в зависимост от 
датата, на която кандидатът е 
учреден или е започнал дейността 
си. 
 
Когато кандидатът е обединение, 
което не е юридическо лице, 
декларацията се представя от 
участника в обединението, чрез 
когото обединението доказва 
съответствието с поставеното 
минимално изискване. 
Когато по обективни причини 
кандидатът не може да представи 
исканите от възложителя – 
бенефициент документи, той може 
да докаже икономическото и 
финансовото си състояние с всеки 
друг документ, който бенефициента 
приеме за подходящ. 
 
 

малките и средни предприятия), през 
последните три финансови години 
(2010, 2011 и 2012 г.), в зависимост 
от датата, на която кандидатът е 
учреден или започнал дейността си, 
в размер на не по-малко от 60 000 
(шестдесет хиляди) лв. 

 
 
ІІІ.2.3) Технически възможности и квалификация (по чл. 13, ал. 6) 
 

Изискуеми документи и 
информация: 
 
1.Това обстоятелство се доказва с 
представянето на декларация, 
съдържаща списък на договори с 
предмет сходен с предмета на 
процедурата (разработване на 
правни анализи и/или правни 
консултации и/или осъществяване 
на проучвания и/или изготвяне на 
документи и/или други аналитични 
разработки свързани с икономиката 
и/или подкрепата на малките и 
средни предприятия), с посочени 
стойности, дати и получатели, 

Минимални изисквания (когато е 
приложимо): 
1.Кандидатът да има изпълнен през 
последните три години, считано от 
датата, определена като краен срок 
за представяне на офертите, най-
малко 1 (един) договор за 
предоставяне на услуги, които са 
предмет на обществената поръчка 
(разработване на правни анализи 
и/или правни консултации и/или 
осъществяване на проучвания и/или 
изготвяне на документи и/или други 
аналитични разработки свързани с 
икономиката и/или подкрепата на 
малките и средни предприятия),  
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изпълнени от кандидата през 
последните три години, считано от 
датата, определена като краен срок 
за представяне на офертите.  
Декларацията трябва да бъде 
придружена от препоръки за добро 
изпълнение и/или копия на 
посочените договори. 
Възложителят си запазва правото да 
извършва проверки на 
представените документи. При 
констатиране на несъответствие, 
кандидатът се 
отстранява.несъответствие, 
кандидатът се отстранява. 
 
2. Съответствието с поставеното 
изискване се доказва с 
представянето на декларация, 
съдържаща списък на експертите, 
които кандидатът ще осигури за 
изпълнение на поръчката, 
придружена от: Професионална 
автобиографии на експертите;  
Дипломи, сертификати, препоръки 
от настоящи и/или предишни 
работодатели и др. документи, 
доказващи съответствието с 
минималните изискания към 
експертите;  
В случай, че кандидатът е 
обединение от физически и/или 
юридически лица, документите по т. 
1 се представят от участника в 
обединението, чрез когото 
обединението доказва 
съответствието с поставеното 
минимално изискване. 
В случай, че кандидатът е 
обединение от физически и/или 
юридически лица, документите по т. 
2 се представят за обединението 
като цяло. 
 
 
 
 

2. Участникът следва да осигури 
минимум 2 (два) експерта, които да 
бъдат ангажирани с изпълнението на 
поръчката и, които следва да 
отговарят на следните минимални 
изисквания: 

 Висше образование степен 
магистър, специалност 
„Право“ 

 Минимум 5 години юридически 
стаж 

 Специфичен опит – минимум 2 
години опит като юрист при 
изпълнение на дейности по 
разработване на правни 
анализи и/или правни 
консултации и/или 
осъществяване на проучвания 
и/или изготвяне на документи 
и/или други аналитични 
разработки свързани с 
икономиката и/или подкрепата 
на малките и средни 
предприятия. 
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РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА 
 
ІV.1) Критерий за оценка на офертите 
 

Критерий за  оценка на офертите 
(моля, отбележете приложимото) 
 

най-  
или 
икономически най-изгодна оферта                         х 
 
х показатели, посочени в Методиката за оценка 
 
 

Показатели 
1. Концепция за 
правен анализ  
 
2. Концепция за 
разработване 
на ръководства 
за всеки един 
от 
приоритетните 
сектори - 
земеделие, 
туризъм и 
индустрия 

 
3. Концепция за 
разработване 
на съвместна 
програма за 
подкрепа на 
водещите 
сектори на 
икономиката в 
трансграничния 
регион 

 

Тежест 
25 
 
 
 
25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 
 

Показатели 
4. Цена 
5. 
______________ 
 

Тежест 
25 
 
______________ 

 
(Бенефициентът няма право да включва като показатели за оценка на офертата критерии за 

подбор, представляващи минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, 
професионална квалификация и технически възможности на кандидатите.) 
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ІV.2) Административна информация 
 

ІV.2.1) Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ 
№ 21034/14.03.2013г. 

ІV.2.2) Условия за получаване на поканата и документацията за участие 
- спецификации и допълнителни документи  

Документацията за участие в процедурата не се заплаща. Тя може да бъде 
свободно свалена от посочения интернет адрес. 

ІV.2.3) Срок за подаване на оферти  
 
Дата: 4/11/2013 (дд/мм/гггг)                  Час: 16:00 часа 
 

ІV.2.4) Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата: 
 

 

1 http://www.eufunds.bg  - интернет адреса на Единния информационен портал 

за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на 
Европейския съюз на Република България (§ 4Г от Заключителните разпоредби) 

 

2. www.montana.nalilg.org  - (интернет адреса на възложителя в случай  че 

има такъв) 

 

 
ІV.2.5) Срок на валидност на офертите  
 

(дд/мм/гггг) 
или  

или дни: 90 (деветдесет) календарни дни (от крайния срок 
за получаване на оферти) 
 

ІV.2.6) Условия при отваряне на офертите 
Дата: 5/11/2013 (дд/мм/гггг)  
Час: 11 ч. 
Място (когато е приложимо): гр. Монтана, ул. “Христо Ботев” 67, ет. 2, 
офис 8 
 
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите  
(когато е приложимо)      да х       
1. Представители на УО/ДО 
2. Кандидатите в процедурата или техни упълномощени представители. 

 
 
РАЗДЕЛ V: СПИСЪК  НА  ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА  ДА  СЪДЪРЖАТ 
ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ  
 

http://www.eufunds.bg/
http://www.montana.nalilg.org/


 

 

 

 

10 

10 

А. Документи, удостоверяващи правния статус на кандидата по т.ІІІ.2.1. от 
настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази 
точка трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.1.): 

1. Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние, а 
когато е физическо лице - документ за самоличност; 
2. Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 от Постановление №69 на Министерския съвет 

от 11.03.2013 г.  – при подаване на оферти; 
3. Други документи (ако е приложимо). 
3.1. Споразумение за създаване на обединение за участие в процедурата (в 
случаите когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице) – 
оригинал или нотариално заверено копие; 
3.2. Пълномощни от всички членове на обединението, с които упълномощават 
едно лице да подаде офертата и да попълни и подпише документите, които са 
общи за обединението (в случаите когато кандидатът е обединение, което не е 
юридическо лице и лицето, подаващо офертата, не е изрично вписано в 
споразумението, с което се създава обединението) – нотариално заверени; 
3.3. Пълномощно в случаите, когато изпълнителят ще се представлява от лице, 
различно от законния (законните) представител/и на кандидата, посочени в 
удостоверението за актуално състояние – нотариално заверен оригинал или  
копие; 
В случай, че кандидатът е чуждестранно юридическо лице се прилагат 
аналогични на посочените изискуеми официални документи от съответната 
страна - оригинал или заверено от кандидата копие, придружено с превод на 
български от заклет преводач. 

 
Б. Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на 
кандидата по т. ІІІ.2.2 от настоящия пояснителен документ (Важно: 
документите, посочени в тази точка,  трябва да съответстват на тези, 
изброени в т.ІІІ.2.2.): 
1. Декларация, съдържаща информация за оборота от предоставянето на услуги, 
които са сходни с предмета на поръчката (разработване на правни анализи и/или 
правни консултации и/или осъществяване на проучвания и/или изготвяне на 
документи и/или други аналитични разработки свързани с икономиката и/или 
подкрепата на малките и средни предприятия) за последните три (2010, 2011 и 2012 
г.) години, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал 
дейността си.  
 
Когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, справката по т. 2 се 
представя общо за обединението и от всяко физическо или юридическо лице, 
включено в обединението.Когато кандидата е обединение, което не е юридическо 
лице, справката по т. 2 се представя общо за обединението и от всяко физическо 
или юридическо лице, включено в обединението. 
Когато по обективни причини кандидатът не може да представи исканите от 
възложителя – бенефициент документи, той може да докаже икономическото и 
финансовото си състояние с всеки друг документ, който бенефициента приеме за 
подходящ 
В. Документи, доказващи, техническите възможности и квалификацията на 
кандидата по т.ІІІ.2.3 от настоящия пояснителен документ (Важно: 
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документите, посочени в тази точка, трябва да съответстват на тези, 
изброени в т.ІІІ.2.3.): 
1. Декларация, съдържаща списък на договори с предмет сходен с предмета на 
процедурата (разработване на правни анализи и/или правни консултации и/или 
осъществяване на проучвания и/или изготвяне на документи и/или други 
аналитични разработки свързани с икономиката и/или подкрепата на малките и 
средни предприятия) с посочени стойности, дати и получатели, изпълнени от 
кандидата през последните три години, считано от датата, определена като краен 
срок за представяне на офертите. Декларацията трябва да бъде придружена от 
препоръки за добро изпълнение и/или копия на договори. 
2. Декларация, съдържаща списък на експертите, които кандидатът ще осигури за 
изпълнение на поръчката, придружена от: Професионална автобиографии на 
експертите;  Дипломи, сертификати, препоръки от настоящи и/или предишни 
работодатели и др. документи, доказващи съответствието с минималните изискания 
към експертите 
В случай, че кандидатът е обединение от физически и/или юридически лица, 
документите по т. 1 се представят от участника в обединението, чрез когото 
обединението доказва съответствието с поставеното минимално изискване. 
В случай, че кандидатът е обединение от физически и/или юридически лица, 
документите по т. 2 се представят за обединението като цяло. 
Г. Други изискуеми от кандидата документи: 

1. Оферта; 
2. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на 

предмета на процедурата и дела на тяхното участие  (ако кандидатът е 
декларирал, че ще ползва подизпълнители); 

3. Документи по т. А.1, А.2, Б и В за подизпълнителите в съответствие с 
Постановление №69 на Министерския съвет от 11.03.2013 г. 
 

 
РАЗДЕЛ VІІI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 
 

1. До 4 календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите 
лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по 
документацията за участие. Възложителя е длъжен да отговори до 2 дни, 
преди изтичане на срока за подаване на офертите. 

2. Разясненията се предоставят на съответния управляващ орган за публикуване 
на Единния информационен портал за обща информация за управлението на 
Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на 
Република България и се публикуват на интернет страницата на възложителя, 
при наличие на такава 

3. Възложителят може по всяко време да проверява заявените от кандидатите 
данни, да иска разяснения относно офертата и представените към нея 
документи, както и да изисква писмено представяне в определен срок на 
допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата. 

 
 


