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Процедурата се осъществява с Финансовата подкрепа на Програма за трансгранично 
сътрудничество Интеррег V-A- Гърция-България 2014-2020г 

 
 

Образец на публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ 
 
 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА 

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт 
 

Официално наименование: 
СДРУЖЕНИЕ „ЕКОСВЯТ  РОДОПИ” 
Адрес: 
ул. Кольо Фичето № 4 
Град: 
Смолян 

Пощенски 
код: 4700 

Държава: 
Република България 

За контакти: 
Лице/а за контакт: Лидия Арсова 

Телефон: 
+359 88953745        +359 878775919 

Електронна поща:  
ecoworldrhodopes@abv.bg 
 

Факс: 
 

Интернет адрес/и (когато е приложимо) 
www.ecorodopi.eu 
 

 
I.2) Вид на Бенефициента и основнадейност/и 

 
 

 юридическо лице с нестопанска цел 
моля, уточнете): 

 
 ■  околна среда 

 
 

 

за отдих и култура 
 

отдих, култура и религия 
 ■  образование 

 
 ■  друго (моля, уточнете): младежко развитие, 
екология 
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РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 
ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 
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  

Изграждане 
 

Проектиране и изпълнение 

Рехабилитация, 
реконструкция 

 
Строително-монтажни 

работи 

Покупка 

Лизинг 

Покупка на изплащане 
 

Наем за машини и 
оборудване 

 
Комбинация от 

изброените 
 

Други (моля,пояснете) 
............................................ 

Категория услуги по CPV 
кодове, съгласно Общия 
Терминологичен речник, 
свързан с обществените 
поръчки: 
79950000-8 Услуги по 
организиране на изложения, 
панаири и конгреси 
79951000-5 Услуги по 
организиране на семинари 
79952000-2 Услуги, свързани с 
организирането на събития 
 

Място на изпълнение на 
строителството: 

 
 

 
 

 
 

Място на изпълнение на 
доставка: 
  

 
 

 
 

Място на изпълнение на 
услугата: 
БЪЛГАРИЯ 

 
код NUTS: BG 424 област 
Смолян 

ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата: 
„ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪБИТИЯ“ 
по Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, с акроним “Access2Heritage” реф. № 
2055, MIS код 501 88 90, финансиран по  Договор с УО № В2.6с.06 / 15.12.2017 от 
Програма ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020 
ІІ.1.3) Общ терминологичен речник (CPV): 
79950000-8; 79951000-5; 79952000-2; 
(Посочва се кодът по CPV на предмета на процедурата, включително за всички 
обособени позиции, когато е приложимо) 

ІІ.1.4)Обособенипозиции:           
 
Ако да, офертите трябва да бъдат подадени (отбележете само едно): 
 само за една обособена 

позиция 
за една или повече обособени 
позиции 

за всички обособени 
позиции 
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ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата 
 

Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е 
приложимо) 
В рамките на настоящата поръчка следва да се изпълнят по Проект “Пътеки за достъпен 
туризъм”, с акроним “Access2Heritage” реф. № 2055, MIS код 501 88 90, финансиран по  
Договор с УО № В2.6с.06 / 15.12.2017 от Програма ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 
2014-20209 1 услуга по организиране на 5 събития. 
Подробно описание на предмета на процедурата по дейности в това число прогнозни 
дати за изпълнение на всяка услуга са предоставени в Техническата Спецификация 
към настоящата публична покана. 

 
Прогнозна стойност в лева, без ДДС (когато е приложимо) 
(в цифри): Обща прогнозна стойност на процедурата е 51 340,54 лева (петдесет и една 
хиляди триста  и четиридесет лева и 54 стотинки) без ДДС. 
Прогнозна стойност в лева, с ДДС (когато е приложимо) 
(в цифри): Обща прогнозна стойност на процедурата е 61 608,65 лева (шестдесет и една 
хиляди шестотин  и осем лева и 65 стотинки) с ДДС. 

 
Определената обща прогнозна стойност, както и стойностите на отделните услуги се 
явяват максимално допустими (максимален бюджет) по процедурата. 
Ценовото предложение задължително включва пълният обем услуги по 
техническата спецификация. Оферти, които надвишават максималната обща 
стойност и максималните цени за отделните услуги, ще бъдат отстранени от участие 
и няма да бъдат оценявани. 

 
ІІ.3) Срок на договора 
Срок за изпълнение (от сключване на договора) 
Срокът за изпълнение на договора за услуга съвпада със срока на Договорите за 
предоставяне на финансиране, за Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, с акроним 
“Access2Heritage” реф. № 2055, MIS код 501 88 90, финансиран по  Договор с УО № 
В2.6с.06 / 15.12.2017 от Програма ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020 който 
към настоящият момент е 15.12.2019г., следователно срока на договора за услугата е 
14.12.2019г. При  удължаване срока Договора за предоставяне на финансиране, договорът 
с избраният изпълнител се удължава за същият срок. 

 
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА 
ИНФОРМАЦИЯ 

 
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на предмета на процедурата 
ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо) 

 
Гаранция за добро изпълнение (не повече от 5 на сто от стойността на договора за изпълнение): 
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Гаранцията за добро изпълнение е в размер на 5% от стойността на договора, в полза на 
Бенефициента. 
Гаранцията за добро изпълнение обезпечава изпълнението и се представя по един от 
следните начини: парична сума, преведена по банков път по сметка на Бенефициента по 
настоящата публична покана, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава 
изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя. Кандидатът, избран за 
изпълнител, сам избира формата на гаранцията. 
При некачествено, неточно и непълно изпълнение на услугата по Договора, 
Бенефициентът има право да усвои гаранцията за добро изпълнение до пълния й размер. 
При качествено, точно и пълно изпълнение на Договора, гаранцията за изпълнение се 
освобождава от Бенефициента в рамките на 30 дни след извършване на услугите, предмет 
на договора, подписване на приемо - предавателен протокол и издаване на фактура от 
страна на Изпълнителя, без да дължи лихви за периода, през който сумите законно са 
престояли у него. 
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се 
уреждат в договора за изпълнение. 

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към 
съответните разпоредби, които ги уреждат 
Плащанията се извършват в съответствие с условията на договора: 
(а) авансово плащане в размер до 40% до 20/двадесет/ работни дни след подписване на 
договора и срещу представяне на фактура; 
(б) финално плащане в след изпълнение на всяка услуга по Техническата Спецификация 
и представяне на фактура. 
Всяка услуга следва да бъде заявена 10 дни предварително и след изпълнението и се 
подписва Приемно-предавателен протокол между Възложителя и Изпълнителя. 
Във всяка фактура задължително се посочва номера на договора с Изпълнителя, както и 
текстът: 

„Разходът е съгласно Договор за услуга №  2055 – РВ8 – С 03-……/……… в рамките на 
проект “Пътеки за достъпен туризъм”, с акроним “Access2Heritage” реф. № 2055,  
финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-
2020” 

ІІІ.1.3) Условия от договора за изпълнение, които могат да бъдат изменяни в хода на 
изпълнениетому:(Или:Условия от изпълнението на предмета на процедурата, които 
могат да бъдат изменяни в договора:) или (Възможни промени в условията за 
изпълнение на предмета на процедурата/клаузите на договора: ) (когато е приложимо) 
Условия по договора може да се променят въз основа на промени в сроковете на 
договора за финансиране № В2.6с.06 / 15.12.2017. 
ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо) да не  
Ако да, опишетеги: 
1. Заинтересованите лица могат да поискат писмено от Бенефициента разяснения по 
публичната покана в срок до 4 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите на 
имейл:  ecoworldrhodopes@abv.bg.  Разясненията се предоставят  на съответния  
управляващ орган за публикуване на Единния информационен портал за обща 
информация за управлението на Структурните фондове в тридневен срок от постъпване 
на искането. 
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2. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг 
кандидат, не може да представи оферта. 
3. Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване не се 
приемат от Бенефициента и не се разглеждат. 
4. Всяка оферта трябва да се изготви по образец към настоящата покана и да съдържа 
конкретното техническо предложение за изпълнение на услугите, предмет на поръчката, 
съобразно заданието, изготвено от Бенефициента. 
5. Кандидатът трябва да отговаря напълно на всички определени в документацията от 
Бенефициента задължителни минимални изисквания и условия, свързани с изпълнението 
на предмета на процедурата. Непокриването на дори само едно от тези изисквания е 
основание за отстраняване на кандидата от по-нататъшна оценка поради несъответствие с 
поставените от Бенефициента минимални изисквания за изпълнение на предмета на 
процедурата. 
6. Предложените цени на отделните услуги не могат да надвишават прогнозните цени, 
посочени от Бенефициента. Всички цени в офертата на кандидата се изписват с цифри и с 
думи (където е указано в образеца на офертата), при противоречие между изписаната 
цена в цифри и думи, ще се приеме за валидно предложението с думи. 
7. Предлаганата от кандидата ценова оферта се определя като окончателна цена в лева и 
включва всички разходи за изпълнение на услугата. 
8. С избраният изпълнител ще бъде сключен договор за изпълнение съгласно 
определените срокове за изпълнение. Образец на договор е приложен към публичната 
покана. 

 

ІІІ.2) Условия за участие 
ІІІ.2.1) Правен статус 
Оферта може да подава всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо 
лице, както и техните обединения. Изискуеми документи: 
1. Представяне на участника, изготвено по образец Приложение №1  
2. Декларация на кандидата по чл. 12, ал.1, т.1 от ПМС 160/01.07.2016 г. - Приложение 
№3.  
3. Декларация за липса на свързаност с друг участник в обществената поръчка – изготвя се 
по приложения образец Приложение №6.  
4. Декларация по по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари– 
Приложение №8; 
5. Декларация по чл. 3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с 
тях лица и техните действителни собственици – изготвя се по приложения образец 
Приложение №9. В зависимост от правно-организационната форма на участниците, 
декларацията се представя от едно от лицата, посочени в чл. 40, ал. 1 от ППЗОП. 
6. Декларация на кандидата за валиден ЕИК по образец на Възложителя (за кандидати, 
вписани в Търговския регистър) Приложение № 12  . 
`7. Копие на документ за самоличност на кандидата (при кандидати физически лица); 
8. Копие от документ за регистрация по БУЛСТАТ (ако е приложимо) 

9. 9. Копие от документа за регистрация по ДДС (ако е приложимо) 
10. Договор за обединение (консорциум), съдържащ информация на лицето, което ще 
представлява обединението, както и за разпределение на ангажиментите, предмет на 
процедурата (при кандидати, които са обединения) 
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11. Оферта - Приложение №2 – Образец 1 
12. 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) Приложение № 7; 
13. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписало офертата, ако офертата се 
подписва от пълномощник. 
14. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество - Приложение № 11 
В хода на процедурата документите по т. 2, 3 и 4 се представят в заверено от кандидата 
копие, а по т. 5 в оригинал или нотариално заверено копие. 
 
ІІІ.2.2) Договор не може да се сключва с кандидат, който е: 
1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран,за престъпление по чл.108а, 
чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307,чл. 
321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателниякодекс; 
2. е осъден с влязла в сила присъда,освен ако е реабилитиран,за престъпление,аналогично 
на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 3. има задължения за данъци и 
задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно- 
осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общинатапо 
седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, 
установенисактнакомпетентенорган,съгласнозаконодателствотонадържавата,вкоято 
кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване 
или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл всила; 
15. е установено, че: 
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 
основания за отстраняване или изпълнението на критериите заподбор; 
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 
основания за отстраняване или изпълнението на критериите заподбор; 
16. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, 
нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, 
ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата 
миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на 
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или 
участникът е установен; 
17. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 
Когато кандидатите са юридически лица, изискванията по чл.8,ал.3,т.2наПМС160/2016 г. 
се прилагат, за лицата, които имат право да управляват и/или представляват кандидата. 
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с изискванията 
по чл. 8, ал. 3, т. 2 на ПМС 160/2016 г., се доказва за всяко от лицата, включени в 
обединението участник. 
Когато кандидатът предвижда участието на подизпълнители, изискванията по ІІІ.2.1 се 
прилагат и за подизпълнителите. 
Отстранява се от участие кандидат: 
- кандидат, който е представил оферта, която не отговаря на изискванията към офертата; 
- кандидат, за когото са налице основанията за задължително отстраняване от участие в 
процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно ПМС 160 и ЗУСЕСИФ; 
- кандидат, който не отговаря на обявените изисквания за икономическо и финансово 
състояние, технически и професионални способности; 
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- кандидат,който не е представил в срок изисканите по реда на РАЗДЕЛVI:ДРУГА 
ИНФОРМАЦИЯ, т. 3 на настоящата публична покана документи или представените 
документи не отговарят на предварително обявените условия; 
- кандидат, който е представил невярна информация в хода на процедурата за избор на 
изпълнител. 
Всички документи, които не се представят в оригинал, следва да бъдат заверени от 
кандидата с „Вярно с оригинала“, подпис и печат 

 
 

ІІІ.2.3) Икономически и финансови възможности (по чл. 3, ал. 11 от ПМС № 
160/01.07.2016 г.) 
Изискуеми документи и информация 
• Справка за общия оборот за 
последните три приключили финансови 
години (2018, 2017 и 2016г.), в 
зависимост от датата, от която 
кандидатът е учреден, или започнал 
дейността си, в случай, че същите не са 
публично достъпни в информационната 
система на търговския регистър – 
Приложение №2 – Образец 3 
•  Списък на оборота от изпълнени 
услуги, които са еднакви или сходни до 
предмета на поръчката за последните 3 
приключени финансови години в 
зависимост от датата на която 
кандидатът е учреден или е започнал 
дейността си - Приложение №2–Образец 
4 
Сходни дейности са дейности по 
организиране и провеждане на събития, 
и/или фестивали, и/или изложения, и/или 
конференции и/или обучения. 

Минимални изисквания (когато е 
приложимо): Кандидатът следва да притежава 
оборот, който се отнася до предмета на 
поръчката, за последните три приключени 
финансови години (2018, 2017 и 2016 год) в 
зависимост от датата на която кандидатът е 
учреден или започнал дейността си не по-
малък от 20 000 /двадесет хиляди/лева. 

 
 
 

*За целите на настоящата процедура под 
„оборот, който се отнася до предмета на 
поръчката следва да се разбира: оборот от 
изпълнени услуги по организиране и 
провеждане на събития, и/или фестивали, 
и/или изложения, и/или конференции и/или 
обучения. 

ІІІ.2.4) Технически възможности и/или квалификация (по чл. 3, ал. 13 от ПМС № 
160/01.07.2016 г.) 

Изискуеми документи и информация: 
1.Списък на изпълнените услуги,които 
са еднакви или сходни с предмета на 
поръчката за последните 3 години от 
датата на подаване на офертата в 
зависимост от датата, на която 
кандидатът е учреден или е започнал 
дейността си, включително 
стойностите, датите и получателите 
Приложение №2–Образец 4 

Минимални изисквания(когатоеприложимо): 
 
Кандидатът   следва   да   е   изпълнил   поне 
две (2) услуги, еднакви или сходни с предмета 
на поръчката, през последните три (3) години 
от датата на подаване на офертата в 
зависимост от датата, на която е учреден или е 
започнал дейността си. 

 

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА 
ІV.1) Критерий за оценка на офертите 
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Икономически най-изгодна оферта съгласно един от следните критерии: 
(моля, отбележете приложимото) 
най-ниска цена  

 
ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, включително разходите 
за целия жизненцикъл  

 
оптимално съотношение качество–цена Х 

Х показатели, посочени в Методиката за оценка 

Показатели 
1.   
2.   
3.   

Тежест 
  
  
  

Показатели 
4.   
5.   
5.   

Тежест 

 

ІV.2) Административна информация 
ІV.2.1) Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Проект 
“Пътеки за достъпен туризъм”, с акроним “Access2Heritage” реф. № 2055, MIS код 501 88 
90, финансиран по  Договор с УО № В2.6с.06 / 15.12.2017 от Програма ИНТЕРРЕГ V-A 
“Гърция-България 2014-2020 
ІV.2.2) Срок за подаване на оферти 
Дата: 09.09.2019г. (дд/мм/гггг) 
Ще се приемат оферти до 15:00 часа на посочената крайна дата 
Офертите се подават на адрес: гр.Смолян 4700,бул.„България“№5, Сдружение „Екосвят 
Родопи”   
Офертите ще се приемат на ръка или по поща/куриер на посочения адрес. 
Оферти, които са представени след изтичане на крайният срок за получаване, не се 
приемат от Бенефициента и не се разглеждат. 
Оферти, които са изпратени за сметка на получателя, не се приемат от Бенефициента и не 
се разглеждат. 
ІV.2.3) Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата: 

1http://www.eufunds.bg- интернет адрес на Единния информационен портал на Структурните фондове на ЕС 
2. www.ecorodopi.eu - интернет адрес на Сдружение „Екосвят Родопи” в „Профил на купувача” 
 
ІV.2.4) Срок на валидност на офертите: 

60 дни (от крайния срок за получаване на оферти) 
ІV.2.5) Условия при отваряне на офертите 
Дата: 10.09.2019г. (дд/мм/гггг) 
Час: 17:30 ч 
Място: гр. Смолян 4700, бул. „България“ № 5, Зала на Сдружение „Екосвят Родопи” 
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РАЗДЕЛ V: СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТОСЛЕДВА ДА СЪДЪРЖАТ 
ОФЕРТИТЕ ЗАУЧАСТИЕ 
А. Документи, удостоверяващи правния статус на кандидата по т.ІІІ.2.1. от настоящата 
публична покана (Важно: документите, посочени в тази точка трябва да 
съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.1.): 
1. Представяне на участника, изготвено по образец Приложение №1  
2. Декларация на кандидата по чл. 12, ал.1, т.1 от ПМС 160/01.07.2016 г. - Приложение №3.  
3. Декларация за липса на свързаност с друг участник в обществената поръчка – изготвя се по 

приложения образец Приложение №6.  
4. Декларация по по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари– 

Приложение №8; 
 5. Декларация по чл. 3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните 
с тях лица и техните действителни собственици – изготвя се по приложения образец 
Приложение №9. В зависимост от правно-организационната форма на участниците, 
декларацията се представя от едно от лицата, посочени в чл. 40, ал. 1 от ППЗОП. 

6. Декларация на кандидата за валиден ЕИК по образец на Възложителя (за кандидати, 
вписани в Търговския регистър) Приложение № 12  . 

 7. Копие на документ за самоличност на кандидата (при кандидати физически лица); 
8.  Копие от документ за регистрация по БУЛСТАТ (ако е приложимо) 

      9. Копие от документа за регистрация по ДДС (ако е приложимо) 
10. Договор за обединение (консорциум), съдържащ информация на лицето, което ще 

представлява обединението, както и за разпределение на ангажиментите, предмет на 
процедурата (при кандидати, които са обединения) 

11. Оферта - Приложение №2 – Образец 1 
12. 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) Приложение № 7; 

13. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписало офертата, ако офертата се 
подписва от пълномощник. 

14. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество - Приложение № 11 

 
Б. Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата по 
т. ІІІ.2.3 от настоящата публична покана (Важно: документите, посочени в тази 
точка, трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.3.): 

a.  Справка за общия оборот за последните три приключили финансови години (2018, 
2017 и 2016г.), в зависимост от датата, от която кандидатът е учреден, или започнал 
дейността си, в случай, че същите не са публично достъпни в информационната система 
на търговския регистър – Приложение №2 – Образец 3 

b.  Списък на оборота от изпълнени услуги, които са еднакви или сходни до предмета на 
поръчката за последните 3 приключени финансови години в зависимост от датата на 
която кандидатът е учреден или е започнал дейността си -Приложение №2–Образец 4 
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Този документ е създаден в рамките на Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, Абревиатура “Access2Heritage ”реф. № 2055, Договор с УО № 
В2.6с.06 / 15.12.2017, MIS код 501 88 90  финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020”, 
съфинансирана от ЕФРР и националния бюджет на участващите страни. Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ е на 
Сдружение Екосвят Родопи“– Смолян и при никакви обстоятелства не може дасесчита,чеотразяваофициалнотостановищенаЕвропейския 
съюз,научастващитедържави,наУправляващия органи на Съвместния секретариат http://www.greece-bulgaria.eu/ 
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ECOWORLD RHODOPES ASSOCIATION                                                              Project acronym: 
4 Kolyo Fitheto Str. 4700 Smolyan BG                                                         “Access2Heritage”                                                                    
E-mail:ecoworldrhodopes@abv.bg  tel:+359889532745   

 

 
В. Документи, доказващи, техническите възможности и/или квалификацията на 
кандидата по т.ІІІ.2.4 от настоящата публична покана (Важно: документите, посочени 
в тази точка, трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.4.): 

1. Списък на изпълнените услуги, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката за 
последните три (3) години от датата на подаване на офертата в зависимост от датата, накоято 
кандидатът е учреден или е започнал дейността си, включително стойностите, датите и 
получателите – по образец 
 
Г. Други изискуеми от кандидата документи: 

1. Техническо предложение - Приложение № 4 
2. Ценово предложение - Приложение № 5 
3. Декларация за съгласие за участие като подизпълнители – по образец (ако е 

приложимо); 
4. Документи по т.А, Б, В за подизпълнителите (ако е приложимо); 
5. Декларация във връзка с обработване на лични данни - Приложение № 10 
6. Списък – опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата - 

Приложение №13.   
 

РАЗДЕЛ VІ: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 
 

1. До 4 календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите лицата могат 
да поискат писмено от Бенефициента разяснения по документацията за участие. 
Искането се изпраща на E-mail: ecoworldrhodopes@abv.bg  като се изпише 
„Разяснение по публична покана по проект Пътеки за достъпен туризъм” 
Бенефициента е длъжен да отговори в 3-дневен срок от датата на постъпване на 
искането. 

2. Разясненията се публикуват в Единния информационен портал за обща информация 
за управлението на Структурните фондове. 

3. Бенефициента 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. 

 


