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СО Район Слатина 
ьул. Шипченски проход 67 
Изходящ № РД 55-1 
01 10.03.2015
Справка: www.so-slatlna.urg 
П01реь код:QU017C9411?В

ДОГОВОР

за Дейности по информация и публичност по проект „Администрацията и 
гражданите - една цел” но Договор No 12-22-156/11.03.2014 на район „Слатина”, 
финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет” /ОПАК/, 
приоритетна ос II: „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2:
„Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия 
BG051P0002/12/2.2-07, п,финансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален 
фонд

Днес,................2015 г., в гр.София между:
Столична община -  район „Слатина”, представлявана от Кмета, Наталия Илиева 

Стоянова и Началник отдел "ФСД" Галинка Ангелова, гр. София, бул. „Шипченски проход” 
№ 67, с БУЛСТАТ 0006963270545, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

и
„Ди Ем Ай Дивелопмънт” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, 

п.к. 1336, ж. к. „Люлин”, бл. 303, вх. А, ап. 4, ЕИК: 201557566, представлявано от: Иван 
Веселинов Димитров /управител/, ЕГН: ^ .^ ^ ^ ^ - ^ п а р и ч а н о  по-долу за краткост 
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, в изпълнение на Решение с № към 12 00-169 -/1/ от 
29.01.2015 г. на кмета на район „Слатина” за определяне на изпълнител и чл. 41 от ЗОИ се 
подписа настоящият договор, е който

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу определеното по-долу в
договора възнаграждение да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в негова полза услуги по 
проект: „Администрацията и гражданите - една цел” по Оперативна програма
„Административен капацитет” /ОПАК/, приоритетна ос II: „Управление на човешките 
ресурси”, подприоритет 2.2: „Компетентна и ефективна държавна администрация”,
бюджетна линия BG051РО002/12/2.2-07.

(2) В изпълнение на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши следните 
дейности: провеждане на пресконференции в началото и в края на проекта, отпечатване на 
рекламни листовки и дипляни, изготвяне на информационна табела и транспаранти, 
изработването на рекламни химикалки и папки в пълно съответствие с изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заложени в Техническата спецификация и техническото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

http://www.so-slatlna.urg
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(3) Услугите, предмет на настоящия договор, ще бъдат предоставени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 
съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и техническото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява задълженията си съгласно всички приложими 
разпоредби на действащото законодателство в Република България, клаузите на настоящия 
договор и техническата спецификация -  неразделна част от настоящия договор.

(5) Авторските права върху изработеното в рамките на настоящия договор принадлежат 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЛИЗАНЕ В СИЛА. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 2.(1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и от двете страни.

(2) Срокът за изпълнение на услугите е от влизане в сила на настоящия договор по дейности, 
както следва: от т. 1 -  до т. 6, е до петнадесет /15/ календарни дни от писменото уведомяване, 
отправено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; по т. 7 -  до десет /10/ календарни дни 
от подаването на информацията от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.3.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

- да получава пълна и изчерпателна информация по отношение на изпълнението на предмета 
на настоящия договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в изпълнение на предмета на 
настоящия договор, без с това да се създава затруднения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при 
осъществяване на дейността му;

- да осъществява оперативен контрол за правилното и ефективно изпълнение па възложената 
поръчка, включително и да извършва проверки на място, без да затруднява създадената 
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ организация.

- да дава писмени указания чрез упълномощени от него лица относно изпълнението на 
договора, без да се намесва в оперативната самостоятелност на екипа, в съответствие с 
действащото законодателство.

- да изисква, при необходимост и по своя преценка, мотивирана обосновка от страна 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ на представеното от него изпълнение.

- да одобри или не одобри замяна на експерт, когато това се налага.

- да не приеме изпълнението или която и да е негова част, ако то не съответства по обем и 
качество на изискванията му, в степен, при която не може да бъде изменено, допълнено или 
преработено.
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(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

- да предостави добросъвестно и своевременно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ пълна и достоверна 
информация относно всички факти и обстоятелства, свързани с изпълнение на предмета на 
настоящия договор;

- да не представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ неистински документи и/или документи с невярно 
съдържание, както и да не му предоставя невярна и/или непълна информация относно факти 
и събития, свързани с предмета на договора;

- да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ пълна оперативна самостоятелност във връзка с 
изпълнението на предмета на настоящия договор;

- да изплати уговореното възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в размера и при условията 
и сроковете на настоящия договор.

- да съдейства иа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ за преодоляването на възникнали трудности и пречки в 
хода на работата по изпълнение на предмета на договора;

да пази пълна конфиденциалност по отношение на търговските тайни 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, станали му известни при и/или по повод изпълнението на този 
договор.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.4.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

- да получи възнаграждение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно срока и условията на настоящия 
договор.

- да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ своевременно предоставяне на необходимите документи и 
други материали, както и всякакво друго съдействие, необходимо с оглед на обстоятелствата, 
за качественото изпълнение на поетите с настоящия договор задължения.

- да получи част от цената на договора, съответстваща на изпълнените работи от предмета на 
поръчката, когато по-нататъшното изпълнение се окаже невъзможно поради причини, за 
които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговарят.

- да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на работата, при условията и сроковете на 
настоящия договор.

- да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие и информация за изпълнение на 
работата по договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
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- да предостави услугите по чл. 1 ог настоящия договор, като положи необходимата грижа за 
качественото и професионалното им изпълнение;

- да отстранява пропуски и непълноти в извършената работа, когато такива са поискани 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или други компетентни органи, съгласно действащото българско 
законодателство;

- да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ услугите, предмет на настоящия договор, при 
съобразяване със заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ параметри в рамките на срока на 
настоящия договор;

- да информира, при необходимост, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички промени в нормативната 
база, които имат отношение към предмета на договора;

- да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнението на предмета на договора;

- да осигури професионален екип от експерти, съобразно офертата си за изпълнение на 
услугите ио този договор;

- да не разгласява по какъвто и да е начин информация, документи, информационни 
носители и други материали, свързани с дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или станали му 
известни във връзка или по повод на извършването на консултациите, с изключение на 
случаите, когато предоставянето на тази информация е необходима е оглед на изпълнението 
на предмета на настоящия договор;

- да докладва за възникнали нередности;

- да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на настоящия 
договор и за предприетите мерки за тяхното разрешаване;

- да спазва изискванията на законодателството на Европейската общност и националното 
законодателство във връзка с предоставянето на безвъзмездната финансова помощ по 
Оперативна програма Административен капацитет;

- да осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява достъп до помещения 
и преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности, при проверки на 
място от страна на Бенефициента, Управляващия орган на ОП Административен капацитет, 
Сертифициращия орган, Одитиращия орган и органи и представители на Европейската 
комисия

- да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

- да съхранява всички документи по изпълнението на Договора за период от 5 години след 
датата на приключване на ОПАК.

4



ш ЕСФ

Европейски сьюз ОПАК. Експерти в действие Европейски социален фонд 
Инвестиции в хората

- Да спазва изискванията на европейското и националното законодателство във връзка с 
предоставянето на безвъзмездна финансова помощ.

- Да издава фактури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се съобрази с изискванията му за форма и 
съдържание;

- Да осигури адекватното поддържане и оборудване на работата на експертите от екипа си;

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обединение - да не променя състава 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, освен с предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при 
настъпили обективни обстоятелства, като обявяване в несъстоятелност на ЮЛ или 
здравословни проблеми на ФЛ, които трайно възпрепятстват изпълнението на задълженията 
му;

- Да осигури достъп за извършване на проверки на място и одити от всички компетентни 
органи по ОПАК и Действащото законодателство, включително да предоставя при поискване 
необходимата документация, отнасяща се до изпълнението на договора, която се съхранява 
при него.

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 5.(1) Като възнаграждение за услугите по настоящия договор 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща сума в размер на 4340. 00 лв. ( 
четири хиляди триста и четиридесет лева) без включен ДДС, съответно -  5208. 00 /пет 
хиляди двеста и осем/ лева с ДДС.

(2) Горепосоченото възнаграждение се заплаща, как го следва:

1. Авансово плащане, в размер на 30% (тридесет процента) от общата стойност на 
договора - в 30 (десет) дневен срок, след подписване на настоящия договор и издадена 
фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. Окончателно плащане в размер на 70% (седемдесет процента) от стойността по ал. 1,
т. 1 - в 30 (десет) дневен срок след подписване на приемо-предавателен протокол за 
извършените дейности, предмет на настоящия договор.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото възнаграждение, в 
размера и в срок, посочени в предходната алинея, по банков път, по следната, посочена 
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ!" байкова сметка:

Банка: „УниКредит Булбанк”

IBAN: BG56UNCR70001520530710

SWIFT: UNCRBGSF
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Титуляр на сметката: ”Ди Ем Ай Дивелопмънт” ЕООД 

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Чл.6. (1) Физическото предаване на изготвените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доклади, в изпълнение 
на настоящия договор се извършва с отделен приемо-предавателен протокол, подписан от 
страните.

(2) След приемане на изготвения доклад, по реда на ал. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, в 
7-дневен срок, да изрази своето становище по представения доклад, като в случай на 
противоречие с действащото законодателство, има право мотивирано да го върне за 
преработване.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отрази направените коментари, в срока, посочен 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като предаването и приемането на преработения доклад се извършва 
по реда на ал. 1.

(4) Окончателното приемане на работата от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се извършва с 
приемо-предавателен протокол, подписан от страните и съдържащ изрично изявление за 
приемане на съответния резултат.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. РАЗВАЛЯНЕ. ЗАБАВЕНО ПЛАЩАНЕ, 
НЕУСТОЙКИ

Чл.7.(1) Настоящият договор се прекратява, освен при общите предпоставки, предвидени в 
Закона за задълженията и договорите и в Закона за обществените поръчки, и в следните 
хипотези:

а) с изпълнение на задълженията на страните по него;

б) по взаимно съгласие на двете страни, изразено писмено;

в) при виновно неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения на която и да е от 
страните, другата страна има правата по чл.87 и следващи от Закона за задълженията и 
договорите.

(2) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали или прекрати договора без наличието на 
виновно поведение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, преди приключването на работата 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по договора, както и в хипотезата на ал. 1, б. 
„б”, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане на стойността на 
извършените до датата на прекратяването дейности по изпълнение на предмета на договора.

(3) При обективна невъзможност за изпълнение договорът се разваля по право.

(4) В случай на забава при изплащането на възнаграждението по чл. 5 от настоящия договор 
от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, то той дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка за забава в

Европейски съюз
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размер на 0.5 % (нула цяло и пет процента) от неизплатената сума за всеки просрочен ден, но 
не повече от 5 % (пет процента) от стойността на договора.

(5) В случай на забава при изпълнение на настоящия договор от страна 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за забава в размер 
на 0.5 % (нула цяло и пета процента) от стойността на договора за всеки просрочен ден, но 
не повече от 5 % (пет процента) от стойността на договора.

(6) При виновно пълно неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, той 
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възстановяване на авансовото плащане, в едно с неустойка в 
размер на 20% (двадесет процента) от общата стойност на договора.

(7) Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по съдебен ред, ако тяхната 
стойност е по-голяма от изплатените неустойки по този раздел.

Общи клаузи но договора

Чл.8.(1) Всички уведомления, покани или съобщения между страните, изисквани или 
предвидени в настоящия договор или произтичащи от него или от закона, се извършват в 
писмен вид и се доставят по факс, пратеник, куриер или се изпращат с препоръчана поща с 
обратна разписка на следните адреси:

Адрес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр.София, п.к.1574, бул. „Шипченски проход“ № 67

Телефон за връзка:02 8705532;
Факс: 02 8701173;

Адрес на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. София, п.к. 1336, ж. к. „Люлин”, бл. 303, вх. А, ап. 4 

Телефон за връзка: 02 4234859, 0884753358 

Факс: 024277713

(2) Всички допълнения и изменения по настоящия договор, могат да бъдат правени 
единствено с подписване на писмени споразумения между страните по него.

(3) За неуредени отношения по настоящия договор намират приложение разпоредбите на 
действащото българско гражданско законодателство.

(4) Всеки спор относно съществуването и действието на настоящия договор, неговото 
нарушаване, включително и спорове относно действителността, тълкуването, 
прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, ще се решава чрез споразумение 
между страните. В случай, че не бъде постигнато съгласие, спорът ще се отнася пред 
компетентния български съд.
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(5) Заглавията на членовете от този договор нямат обвързваща сила и служат само за общо 
насочване относно волята на страните.

(6) Нищожността на отделни текстове от този договор не влече нищожност на целия договор.

(7) Разпоредбите на договора се тълкуват и прилагат във връзка една с друга, като при 
противоречие се търси действителната обща воля на страните.

(8) Заглавията в договора са за удобство на препратките и не се вземат предвид при неговото 
тълкуване.

(9) Позоваването на договора във всички случаи включва и позоваване на приложенията към 
него.

(10) Този договор се сключва и се подчинява на разпоредбите на българското 
законодателство.

Фактури

Чл.9. (1) За всяко плащане по Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава надлежно изготвени и 
издадени фактури, съгласно Действащото законодателство и изискванията на ОПАК.

(2) Във фактурите следва да се изписва задължително, че разходът се извършва по Договор 
No 12-22-156/11.03.2014 на район „Слатина”, финансиран от Оперативна програма 
„Административен капацитет” /ОПАК/, , съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд.

Проверки на мясго

ЧлЛО. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури свободен достъп за представители на 
Управляващия орган, Сертифициращия орган на Оперативна програма Административен 
капацитет, Одитиращия орган, националните одитиращи и контролни органи, Европейската 
комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни 
одигори, при извършването на проверки на място и/или одити.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в 
докладите за проверки на място.

Нередности и измами

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава незабавно да докладва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за 
възникнали нередности, както и за случаите, в които се предполага, че е възможно да 
възникне нередност, в процеса на изпълнение на договора.

Информация и публичност
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Чл. 12.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва изискванията за изпълнение на мерките 
за информация и публичност, определени в указанията на УО на ОПАК.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ задължително включва във всички документи, вкл. в своите доклади 
към Възложителя изречението: „Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския социален фонд”.

Поверителност на договора

Чл.13.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да публикува или разкрива договора или части от 
него, както и всякаква информация, която е получил във връзка с договора, по никакъв начин 
без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговият екип нямат право да извършват действия в ущърб 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, възползвайки се от предоставената им информация, във връзка с 
изпълнението на договора.

Непреодолима сила

Чл.14.(1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или неточно изпълнение 
на свое задължение в резултат на настъпила непреодолима сила, в това число и за 
причинените от това неизпълнение вреди.

(2) Алинея 1 не се прилага за права или задължения на страните, които са възникнали или е 
трябвало да бъдат изпълнени преди настъпване на непреодолимата сила.

(3) Не е налице Непреодолима сила, ако събитието е настъпило в резултат на неположена 
грижа от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа то може да бъде 
преодоляно.

(4) Страната, изпълнението, на чието задължение е възпрепятствано от непреодолима сила, е 
длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно -  за 
преустановяване въздействието на непреодолимата сила. Тази разпоредба се прилага и в 
хипотезата на невъзможност за изпълнението на договора като цяло вследствие на 
непреодолима сила.

(5) При възникване на обстоятелства за непреодолима сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставя 
необходимите документи, съгласно действащото законодателство.

(6) Ако след преустановяване въздействието на непреодолимата сила страната, която е 
поискала спирането, не възобнови изпълнението, другата страна изпраща писмено искане за 
възобновяване на изпълнението, като определя и срок за това, който не може да е по-кратък 
от 5 (пет) дни.

(7) Ако и след изтичане на срока, определен в известието по ал. 4, страната не възобнови 
изпълнението на договора, изправната страна има право да прекрати договора и да получи
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неустойката за неизпълнение на договора, освен в случаите на чл. 306, ал. 5 от Търговския 
закон.

(8) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолима сила, не 
може да се позовава на непреодолима сила, ако не е изпълнила задължението си по ал. 4.

Спиране на изпълнението

Чл. 15. (1) Вън от случаите на спиране на изпълнението поради непреодолима 
сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ спира изпълнението по договора, тогава, когато 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено с известие го уведоми да спре изпълнението на задълженията 

си. В известието, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ посочва причините за спирането и периода, за който се 
спира дейността.

(2) За периода на спиране на изпълнението плащания по договора не се дължат, освен в 
случаите на заплащане на дейности, изпълнени преди периода на спирането.

(3) Срокът за изпълнение на договора се удължава с периода на спирането.

Неразделна част от настоящия договор представлява офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в едно 
с приложенията към нея и техническото задание за услугата, предмет на договора.

Настоящият договор е съставен и подписан в 3 (три) еднообразни екземпляра -  два за 
Възложителя и един за Изпълнителя.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Оферта на Изпълнителя

2. Техническо задание на Възложителя за изпълнение на обществената поръчка

3. Документи, съгласно чл. 47, ал. 9 от ЗОП.

ИВАН ВЕСЕЛИНО
/Управител на ,,Ди Ем А й /

V

За ИЗПЪЛНИ

ГАЛИНКА АНГЕЛОВА
Началник отдел "ФСД"
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Приложение 2

Технически спецификации

1. Отпечатване на рекламни листовки - 1500 броя

Изпълнителят следва да изготви и отпечата 1 500 (хиляда и петстотин) броя 
рекламни листовки по проекта, с които ще се популяризират планираните дейности и 
очакваните резултати от проекта. Целта на листовките е да даде цялостна представа за 
целите на проект "Администрацията и гражданите - една цел", основните дейности, 
целевите групи и крайните бенефициенти, бюджета и срока на проекта, очакваните 
резултати от проекта. Ще се разпространяват на видни места в сградата на районната 
администрация, също така и на встъпителната пресконференция, поради което е 
необходимо да бъдат изготвени и отпечатани преди встъпителната пресконференция.

Листовките следва да бъдат във формат А5, двустранни, хартия - офсетова 80 
гр./м2, пълноцветен печат, обем 1 лист

Листовката трябва да съдържа наименованието на проекта, номера на договора 
за безвъзмездна финансова помощ, обща стойност на проекта, планираните дейности и 
очакваните резултати, както и всички задължителни текстове, лога и слогани, 
(включени и в Анекс 1 към Регламент (ЕО) № 1828/2006 г. на Комисията)

Максимална прогнозна стойност на дейността е 625,00 (шестстотин двадесет и 
пет) лева без ДДС и 750 (седемстотин и петдесет) лева с ДДС.

Забележка: Изпълнителят се задължава да съгласува с Възложителя дизайна и 
техническите параметри на листовката, като предложи поне 2 (два) варианта за дизайн. 
Възложителят има право да предлага, проверява и коригира текстовото съдържание и 
дизайна на листовката по време на тяхното разработване до окончателното им 
приемане.

2. Отпечатване на информационна диплянка - 1500 броя

Изпълнителят следва да изготви и отпечата 1 500 (хиляда и петстотин) броя 
информационни диплянки по проекта, с които ще се популяризират постигнатите 
резултати и ще бъдат споделени добри практики. Ще се разпространяват на 
заключителната пресконференция, поради което е необходимо да бъдат изготвени и 
отпечатани преди заключителната пресконференция.

Диплянката трябва да съдържа наименованието на проекта, номера на договора 
за безвъзмездна финансова помощ, обща стойност на проекта, както и всички 
задължителни текстове, лога и слогани, (включени и в Анекс 1 към Регламент (ЕО) № 
1828/2006 г. на Комисията)
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Максимална прогнозна стойност на дейността е 1 000,00 ( хиляда) лева без ДДС 
и 1200,00 (хиляда и двеста) лева с ДДС.

Забележка: Изпълнителят се задължава да съгласува с Възложителя дизайна и 
техническите параметри на диплянката, като предложи поне 2 (два) варианта за дизайн. 
Възложителят има право да предлага, проверява и коригира текстовото съдържание и 
дизайна на диплянката по време на тяхното разработване до окончателното им 
приемане.

3. Изготвяне на информационна табела -  1 брой

Изпълнителят следва да изработи, отпечата и достави на Възложителя 1 (една) 
информационна табела с размер 70 х 100 см., - основа 5 мм. коматекс, каширано с 
отпечатана визия на PVC фолио. Информационната табела следва да бъде отпечатана 
съобразно изискванията за съдържание и печат, съгласно изискванията на УО на ОПАК 
(включени и в Анекс 1 към Регламент (ЕО) № 1828/2006 г. на Комисията).
Табелите следва да съдържат:
- всички задължителни текстове, лога и слогани, (включени и в Анекс 1 към Регламент 
(ЕО)№ 1828/2006 г. на Комисията)
- текст, описващ наименованието на проекта и номера на договора по проекта, общата 
стойност на проекта и неговото финансиране.

Максимална прогнозна стойност на дейността е 100,00 ( сто) лева без ДДС и 
120,00 (сто и двадесет) лева с ДДС.

Забележка: Изпълнителят се задължава да съгласува с Възложителя дизайна и 
техническите параметри на табелата, като предложи поне 2 (два) варианта за дизайн. 
Възложителят има право да предлага, проверява и коригира текстовото съдържание и 
дизайна на табелата по време на тяхното разработване до окончателното им приемане.

4.Израбогване на рекламни транспаранти -  5 броя

Изпълнителят следва да изготви 5 (пет) броя рекламни транспаранти - по 1 брой за 
двете пресконференции и но 1 брой за трите обучения с цел визуалицазия на приноса 
на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и приноса на ОП 
"Административен капацитет". Дизайнът на транспарантите се одобрява от 
Възложителя и следва да бъде съобразен с изискванията за съдържание и печат, 
съгласно изискванията на УО на ОПАК (включени и в Анекс 1 към Регламент (ЕО) № 
1828/2006 г. на Комисията. Размерите следва да бъдат 1,20м х 0,60м със стойка, 
материал: винкел, печат: пълноцветен, широкоформатен. Транспарантите трябва да са 
изготвени преди встъпителната пресконференция.

Максимална прогнозна стойност на дейността е 1 072,92 (хиляда седемдесет и 
два лева деветдесет и две стотинки) лева без ДДС и 1 287,50 (хиляда двеста осемдесет 
и седем лева петдесет стотинки) лева с ДДС.
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Забележка: Изпълнителят се задължава да съгласува с Възложителя дизайна и 
техническите параметри на транспаранти, като предложи поне 2 (два) варианта за 
дизайн. Възложителят има право да предлага, проверява и коригира текстовото 
съдържание и дизайна на транспарантите по време на тяхното разработване до 
окончателното им приемане.

5. Изработване на рекламни химикалки - 300 броя

Изпълнителят следва да изготви 300 (триста) броя химикалки с цел визуалицазия на 
приноса на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и приноса на ОП 
"Административен капацитет". Цветът на мастилото трябва да бъде син или черен. 
Дизайнът на химикалките се одобрява от Възложителя и следва да бъде съобразен с 
изискванията за съдържание и печат, съгласно изискванията на УО на ОПАК 
(включени и в Анекс 1 към Регламент (ЕО) № 1828/2006 г. на Комисията.

Максимална прогнозна стойност на дейността е 350,00 (триста и петдесет) лева 
без ДДС и 420,00 (четиристотин и двадесет) лева с ДДС.

Забележка: Изпълнителят се задължава да съгласува с Възложителя дизайна на 
химикалките. Възложителят има право да предлага, проверява и коригира текстовото 
съдържание и дизайна им по време на тяхното разработване до окончателното им 
приемане.

6. Изработване на рекламни нанки - 300 броя

Изпълнителят следва да изготви 300 (триста) броя папки. Папките следва да са за 
вместимост над 40 листа, цветни, със знамето но ЕС и думите "Европейски съюз", 
логото на ЕСФ, логото на ОПАК. Нужно е да бъдат изготвени преди встъпителната 
пресконференция.

Максимална прогнозна стойност на дейността е 437,50 (четиристотин тридесет и 
седем лева петдесет стотинки) лева без ДДС и 525,00 (петстотин двадесет и пет ) лева е
ДДС.

Забележка: Изпълнителят се задължава да съгласува с Възложителя дизайна на папки. 
Възложителят има право да предлага, проверява и коригира текстовото съдържание и 
дизайна им по време на тяхното разработване до окончателното им приемане.

7. Организиране и провеждане на встъпителна и заключителна пресконференция

Изпълнителят следва да организира и проведе 2 (две) информационни 
пресконференции: една в началото и една в края на изпълнението на проекта за 
информиране на всички заинтересовани лица, както и широката общественост, за 
целите на проекта и за резултатите от него.
По време на пресконференциите ще бъдат представени презентации. Презентацията на 
встъпителната/стартираща пресконференция ще включва резюме на проекта, целите, 
целевите групи, основните дейности по проекта и очакваните резултати. Презентацията 
на заключителната пресконференция ще включва резюме на изпълнението на 
проектните дейности и постигнатите резултати.
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На пресконференцията следва да присъстват минимум 40 участници - журналисти, 
заинтересовани страни и граждани. Изпълнителят следва да осигури зала за 
пресконференцията с минимум 40 седящи места с добри условия - климатизирана, 
обзаведена, оборудвана с техника за презенгации (мултимедия, екран) и озвучаване. 
Продължителността на пресконфаренцията ще бъде 2 (два) часа всяка, е включена 
кафе-пауза за участниците ( кафе, чай, сметана, натурален сок, минерална вода, дребни 
сладки и/или соленки). Изпълнителят има ангажимент за регистрация на участниците и 
представяне на снимков материал от пресконференцията.
Дейността по провеждане на пресконференциите ще се извърши на място, предложено 
от Изпълнителя и одобрено от възложителя.
Организаторите на пресконференцията следва изрично да оповестяват, че проектът се 
съфинансира от ЕСФ чрез Опак, като използват флага на ЕС, логото на ЕСФ и на Опак. 
На пресконференцията трябва да бъдат поставени информационни листовки, дипляни и 
транспаранти по настоящото задание.

Максимална прогнозна стойност на дейността е 3 789,58 (три хиляди 
седемстотин осемдесет и девет лева петдесет и осем стотинки) лева без ДДС и 
4 547,50 (четири хиляди петстотин четиридесет и седем лева петдесет стотинки) лева е 
ДДС

Дейностите от №1 до №6 г. трябва да бъдат съобразени в съответствие с правилата за 
информация и публичност, предвидени в чл.8 от Регламент на Комисията (ЕО) 
№1828/2006 г. и Задълженията на бенефициентите за осигуряване на информираност и 
публичност.

Европейски съюз

8. Графични изисквания
Всички материали за информиране и публичност следва да бъдат изработени в 

съответствие с техническите изисквания за информиране и публичност на Oil 
„Административен капацитет”. Графичните стандарти са показани в Раздел „Графични 
документи“ на сайта на ОПАК: h t t p : / / w w w .o p a c .g o v e r n m e n t .b g . Върху рекламните 
материали трябва да бъдат визуализирани всички задължителни елементи: флагът на 
ЕС, в съответствие с описаните графични стандарти, включени в Анекс I към Регламент 
на ЕК (ЕО) № 1828/2006 г. и думите: „Европейски съюз“; логото и слогана на ОПАК; 
логото и слогана на ЕСФ.
При изпълнението на всички задължения по настоящето техническо описание 
Изпълнителят следва да спазва следните технически изисквания:

Изобразяване на флага на ЕС
Основни нравила за създаване на флага и определяне на стандартизирани цветове 

Описание на символиката
На небесно син фон са разположени дванадесет златни звезди с пет върха, които 
образуват кръг, изобразяващ съюза на народите в Европа. Броя т на звездите е 
постоянен, като числото дванадесет е символ на съвършенството и единството.
Описание на хералдиката
На небесно син фон е изобразен кръг от дванадесет златни звезди, чиито върхове не се 
допират.
Описание на геометрията

http://www.opac.government.bg
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1.5

Официалният флаг на ЕС има формата на син правоъгълен флаг, чиято основа е един 
път и половина височината па флага. Дванадесетте златни звезди, отстоящи на равни 
разстояния една от друга, оформят неописана окръжност, чийго център съвпада е 
пресечната точка на диагоналите на правоъгълника. Радиусът на окръжността, е равен 
на една трета от височината на флага. Всяка от звездите има по пет лъча, чийто върхове 
лежат на неописана окръжност с радиус, равен на една осемнайсета от дължината на 
височината. Всички звезди са в изправено положение, т.е. един лъч сочи вертикално, 
право нагоре, а двата съседни лежат на една права, сключвайки прав ъгъл с вертикала. 
Звездите са разположени в кръг, така че да наподобяват разположението на цифрите 
върху циферблата на часовника. Техният брой е непроменлив.

Регламентирани цветове
Цветовете на емблемата са следните:

• PANTONE REFLEX BLUE за повърхността на флага
• PANTONE YELLOW за звездите.

Възпроизвеждане но четирицветната технологии
Когато се използва печатна четирицветна технология, двата стандартизирани цвята 

трябва да се възпроизведат с използването на четирите цвята от четирицветната
технология:

• PANTONE YELLOW се получава като се използва 100% “Process Yellow”
• PANTONE REFLEX BLUE се получава при смесването на 100 % “Process 

Cyan” и 80 % “Process Magenta”
Интернет

В Интернет палитрата PANTONE REFLEX BLUE съответства на цвета RGB:0/0/153 
(шсстдесетично: 000099) и Р ANION Е YELLOW на цвят RGB:255/204/0

(шестдесетично: FFCC00).
Възпроизвеждане по монохромна технология 

С черно: да се очертае повърхността на правоъгълника с черна линия и да се включат 
звездите, също в черно на бял фон.
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Със синьо (Reflex Blue): този цвят се използва юо % за фон, а звездите се остават като бял 
негатив.

Възпроизвеждане на цветен фон
Когато е невъзможно да се избегне цветният фон, правоъгълникът се очертава с бяла 
линия с дебелина равна на една двадесет и пета част от височината на правоъгълника.

Тези флагове могат да бъдат изтеглени за употреба в .eps и .jpg формати от интернет
адрес:
http://ec.europa.eu/regionaIj3olicy/sources/graph/embleme_en.htm , както и на уебсайта на 
ОПАК.

Лого и слоган на ЕСФ
Образът на ЕСФ се представя чрез следните лого и слоган:

http://ec.europa.eu/regionaIj3olicy/sources/graph/embleme_en.htm
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България
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Използва се следното лого на английски език:

B u lg a r ia

E uropean  Social Fund
Investing in people

Името на Европейския социален фонд винаги се изписва изцяло! 

Възпроизвеждане на черно-бял фон и под него лого на английски език:

България

Европейски социален фонд 
И нвести ц ии  в хората

Bulgaria

E u ro p e a n  S o c ia l T u n d  
In vestin g  in p eo p le

Възпроизвеждане па син фон
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Когато е невъзможно да се избегне цветният фон, правоъгълникът се очертава е бяла 
линия по същия начин като флага на ЕС.

Лого и слоган на ОПАК
Оперативна програма „Административен капацитет” се представя чрез следните лого и 
слоган на български език:

ОПАК. Експерти в действие

Използва се следното лого на английски език:

® % М
О Р А С . E x p e r t s  in  a c t io n

Възпроизвеждане на черно -  бял фон:

ОПАК. Експерти в действие

V
О РА С . E x p e r t s  in a c t io n

Възпроизвеждане на син фон:
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Логото и слоганът на ЕСФ и ОПАК се придружават от следната информация: 
у,Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
у,Административен капацитет 2007-201Зг.”, съфинаисирана от Европейския съюз 
чрез Европейския социален фонд”, Цялата отговорност за съдържанието на 
документа се носи от районна администрация „Слатина’'- СО и при никави 
обстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и договарящия орган.

Логото и слоганът на ЕСФ и ОПАК могат да бъдат свалени от уеб -  сайта на ОПАК 
http://www.opac.eovernment.bg

http://www.opac.eovernment.bg
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Приложение №11

ЦЕНОВА ОФЕРТА

от Иван Веселинов Димитров, в качеството му на Управител на 

„Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД

per. по ф.д.№........... / ..................г., том........, стр............, партида.................... по описа н а .......................съд

или вписан в Търговския регистър с ЕИК 201557566

Относно: „Дейности по информация и публичност по проект „Администрацията и гражданите - една цел” 
по Договор No 12-22-156/11.03.2014 на район „Слатина”, финансиран от Оперативна програма 
„Административен капацитет” /ОПАК/, приоритетна ос II: „Управление на човешките ресурси”, 
подприоритет 2.2: „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия
BG05100002/12/2.2-07, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

УВАЖАЕМИ ДАВИ И ГОСПОДА,

На основание Ваше решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с 

горепосочения предмет заявяваме, че желаем да участваме в процедурата при условията, обявени в 

тази документация със следното предложение:

Общата стойност, предлагана ог нас за изпълнение на настоящата обществена поръчка е в 

размер на 4340,00 лв. без ДДС както следва:

Услуга Ьр. Количест Единична Единична Обща Обща

во цена без цена с цена без цена с

ДДС ДДС ДДС ДДС

Отпечатване на рекламни 
листовки брой 1 500 0,20

0,24 300,00 360,00

Отпечатване на 
информационни диплянки брой 1 500 0,60 0,72 900,00 1080,00

Изготвяне на информационни 
табели брой 1 50,00 60,00 50,00 60,00

И зр а б о т в а н е  и о т п е ч а т в а н е  на 
рекламни транспаранти брой 5 100,00

120,00 500,00 600,00

Изработване на рекламни 
химикалки брой 300 1,00 1,20 300,00 360,00

У :.

Изработка на рекламни папки брой 1,30 1,56 390,00 468,00
Този д о к у м е н т  е създаден в рамките на проект „Администрацията и гражданите — една цеД'
изпълнение на Договор №12-22-156/11.03.2014 г. финансиран от Оперативна прогр
„А д м и н и с т р а т и в е н  к а п а ц и т е т " , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социш/вн фон„.
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300

Организиране и провеждане 
на встъпителна и 
заключителна 
пресконференция

брой По 1 950,00

1140,00 1900,00 2280,00

Обща стойност 4340,00 5208,00

Известно ми е, че в случай, че бъда определен за изпълнител, за да сключа договор за обществена 

поръчка, трябва да представя гаранция за изпълнение, която се освобождава след изпълнение на 

договора.

гр. София 

Дата :27.11.2014г.

Този документ е създаден в рамките на проект „А дм инист рацият а и гражданите — една цел" в 
изпълнение на Договор №12-22-156/11.03.2014 г. финансиран от О перат ивна  програм а  
„ А дм инист рат ивен к а п а ц и т е т ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 9 от ЗОП 

попълва се от участник/ подизпълнител

Долуподписаният: Иван Веселинов Димитров

притежаващ лична карта / издадена на € а  с т  ^ 3 ^ / 1 ^

от МВР -  гр. София

адрес: гр. София, ж.к. Люлин, бл. 303, вх. А, ап. 4 

представляващ „Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД 

в качеството си на Управител

седалище гр. София, адрес на управление: гр. София, ж.к. Люлин, бл. 303, вх. А, ап. 4 тел./факс 

024234859; 0884753358 / 024277713 БУЛСТАТ/ЕИК по чл.23 от Закона за търговския регистър 

201557566,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда/реабнлнтнрап, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на 

пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс - при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2.

2. обявен в несъстоятелност;

3. не съм в производство по ликвидация и не се намирам в подобна процедура съгласно националните 

закони и подзаконови актове;

4. нямам 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-нлн отсрочване на задълженият, ил и -има -задължения за данъци нлн -тюскн за социалното 

осигуряване съг-ласно законодателствого на държавата-, в която кандидатът или участникът е установен.

5. Представляваното от мен юридическо лице:
• не е в открито производство но несъстоятелност;

• нс е сключило извънсъдебно споразумение е кредиторите си 

Търговския закон,

Този документ е създаден е  рамките на проект " Адвинистрацията и гражданите - една це
-22-156/11.03.2014 г. финансиран от Оперативна програма “Административен капацитет ",
съюз чрез Европейския социален фонд

\
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• не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове /ако е 

чуждестранно лице/;

• неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.

6. Не съм лишен от правото да упражнявам 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:

7. Не съм осъден с влязла в сила присъда, освен ако е р еабилитиран за престъпление по чл. 136 от 

Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от 

Наказателния кодекс против трудовите права на работниците;

8. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с 

провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

9. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на 

ръководна длъжност в неговата организация;

10. Нс съм в договорни отношения с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси.

Забележка: Когато участникът е установен в друга държава - в декларацията се включва и информация 

относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, 

който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е 

длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни

данни.

гр.: София 

дата: 09.03.2015 г.

Този документ е създаден в рамките на проект " Адвинистрацията и гражданите - една цел" в изпълнение на Договор №12
-22-156/11.03.2014 г. финансиран от Оперативна програма "Административен капацитет ” , съфииансирана от Европейския
съюз чрез Европейския социален фонд


