ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Номер 2 / дата 11.03.2019 г.
Наименование: „Събиране и обработка на информация, свързана с подобряване на
активното гражданско участие в процеса на актуализиране на правната рамка за
кооперативните структури в България” по 5 обособени позиции:
Обособена позиция 1: Извършване на проучвания и изследвания, свързани с подобряване
на активното гражданско участие в процеса на актуализиране на правната рамка на
кооперативните структури в България;
Обособена позиция 2: Събиране на данни и разработване на бази данни, които да
подпомагат процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и
законодателство, с оглед подобряване на гражданското участие в тези процеси;
Обособена позиция 3: Разработване на анализ и методика, свързани с подобряване на
активното гражданско участие в процеса на актуализиране на правната рамка на
кооперативните структури в България;
Обособена позиция 4: Изготвяне на препоръки, свързани с подобряване на активното
гражданско участие в процеса на актуализиране на правната рамка за кооперативните
структури в България;
Обособена позиция 5: Пренасяне на добри практики и/или иновативни решения, свързани с
подобряване на активното гражданско участие в процеса на актуализиране на правната рамка
за кооперативните структури в България
РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт
Официално наименование: СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
КРЕДИТНИТЕ КООПЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА МИКРОФИНАНСИРАНЕ"
/БАККОМ/ - ПЛОВДИВ
Пълен адрес: бул. ХРИСТО БОТЕВ № 27А
Град: Пловдив
Пощенски код: 4000
Лице/а за контакт: ИВАН ПОПОВ
Телефон: 0882933519
Електронна поща:
Факс:
baccom.office@gmail.com
Интернет адрес/и http://baccom.eu//
Допълнителна информация може да бъде получена на:
www.eufunds.bg
Проект № BG05SFOP001-2.009-0012-M001" Подобряване на гражданското участие при
актуализиране на правната рамка за кооперативните структури в България” се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020г., съфинансирана от
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 Съгласно І.1)
 Друго: моля, попълнете Приложение А.I
Публичната покана и документация за участие (спецификации и допълнителни документи)
могат да бъдат получени на:
 Съгласно І.1)
 Друго:
https://eumis2020.government.bg
http://www.eufunds.bg
http://baccom.eu//
РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ 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)

Строителство (СМР) 
Място на изпълнение
строителството (СМР):

Доставки 
Услуги 
на Място на изпълнение на Място на изпълнение на
доставка:
услугата:
-гр. Пловдив
ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата:
„Събиране и обработка на информация, свързана с подобряване на активното
гражданско участие в процеса на актуализиране на правната рамка за
кооперативните структури в България” по 5 обособени позиции:
Обособена позиция 1: Извършване на проучвания и изследвания, свързани с подобряване
на активното гражданско участие в процеса на актуализиране на правната рамка на
кооперативните структури в България;
Обособена позиция 2: Събиране на данни и разработване на бази данни, които да
подпомагат процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и
законодателство, с оглед подобряване на гражданското участие в тези процеси;
Обособена позиция 3: Разработване на анализ и методика, свързани с подобряване на
активното гражданско участие в процеса на актуализиране на правната рамка на
кооперативните структури в България;
Обособена позиция 4: Изготвяне на препоръки, свързани с подобряване на активното
гражданско участие в процеса на актуализиране на правната рамка за кооперативните
структури в България;
Обособена позиция 5: Пренасяне на добри практики и/или иновативни решения, свързани с
подобряване на активното гражданско участие в процеса на актуализиране на правната
рамка за кооперативните структури в България.
Обявяване на процедурата е свързана с изпълнение на дейности 1, 2, 3, 4 и 6 по
www.eufunds.bg
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договор № BG05SFOP001-2.009-0012-M001 „Подобряване на гражданското участие при
актуализиране на правната рамка за кооперативните структури в България”, финансиран
по програма BG05SFOP001-2.009 - ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В
ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ
И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро
управление“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския
съюз.
ІІ.1.3) Обособени позиции: да  не 
(за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на
обособените позиции)
Ако да, офертите трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

само за една обособена позиция 
за една или повече обособени позиции 
ІІ.1.4) Общ терминологичен речник (CPV): (Посочва се кодът по CPV на предмета на процедурата,
включително за всички обособени пози)
CPV за Обособена позиция 1: 7931000 Услуги, свързани с проучвания
CPV за Обособена позиция 2: 79320000 Услуги по изследване на общественото мнение
CPV за Обособена позиция 3: 71620000 Услуги, свързани с анализи
CPV за Обособена позиция 4: 71620000 Услуги, свързани с анализи
CPV за Обособена позиция 5: 71620000 Услуги, свързани с анализи

ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата
Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е приложимо)
„Събиране и обработка на информация, свързана с подобряване на активното
гражданско участие в процеса на актуализиране на правната рамка за
кооперативните структури в България” по 5 обособени позиции:
Обособена позиция 1: Извършване на проучвания и изследвания, свързани с подобряване
на активното гражданско участие в процеса на актуализиране на правната рамка на
кооперативните структури в България;

Срок за изпълнение: 3 (три) месеца
Прогнозна стойност 9 000.00 лв. (девет хиляди лева и 00 ст.);
Обособена позиция 2: Събиране на данни и разработване на бази данни, които да
подпомагат процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и
законодателство, с оглед подобряване на гражданското участие в тези процеси;

Срок за изпълнение: 2 (два) месеца
Прогнозна стойност 10 000,00 лв. (десет хиляди лева и 00 ст.);
www.eufunds.bg
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Обособена позиция 3: Разработване на анализ и методика, свързани с подобряване на
активното гражданско участие в процеса на актуализиране на правната рамка на
кооперативните структури в България;

Срок за изпълнение: 3 (три) месеца
Прогнозна стойност 8 700,00 лв. (осем хиляди и седемстотин лева и 00 ст.);
Обособена позиция 4: Изготвяне на препоръки, свързани с подобряване на активното
гражданско участие в процеса на актуализиране на правната рамка за кооперативните
структури в България;

Срок за изпълнение: 2 (два) месеца
Прогнозна стойност 7 000,00 лв. (седем хиляди лева и 00 ст.);
Обособена позиция 5: Пренасяне на добри практики и/или иновативни решения, свързани
с подобряване на активното гражданско участие в процеса на актуализиране на правната
рамка за кооперативните структури в България;

Срок за изпълнение: 2 (два) месеца
Прогнозна стойност 12 000,00 лв. (дванадесет хиляди лева и 00 ст.);
Обща прогнозна стойност на поръчката за всички обособени позиции: 46 700,00 лв. (
четиридесет и шест хиляди и седемстотин лева и 00 ст.)

www.eufunds.bg
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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): НЕПРИЛОЖИМО
1.1.а Гаранция за добро изпълнение (не повече от 5 на сто от стойността на договора за изпълнение):
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните
разпоредби, които ги уреждат:
Дейностите, описани в Публичната покана, се финансират по проект BG05SFOP0012.009-0012-M001"Подобряване на гражданското участие при актуализиране на правната
рамка за кооперативните структури в България” се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020г., съфинансирана от
Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Плащането по договора за всички обособени позиции ще се извърши както следва:
50 % авансово плащане, платими в 7 дневен срок от сключване на договора и
предоставена фактура;
Окончателно плащане при изпълнение на услугата по всяка обособена позиция, но не
по-късно от 7 (седем) дневен срок от подписване на приемо-предавателен протокол и
издадена фактура.
Забележка: Фактурите за извършване на плащания се изготвят на български език, в
съответствие със Закона за счетоводството. В издаваните от изпълнителите фактури във
връзка с изпълнението на настоящия договор следва да бъде указано, че разходът се
извършва по проект BG05SFOP001-2.009-0012-M001 "Подобряване на гражданското участие
при актуализиране на правната рамка за кооперативните структури в България”
ІІІ.1.3) Други особени условия (когато е приложимо) да  не 
Ако да, опишете ги:
1. Оферта може да подава всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо
лице, както и техни обединения. При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се
придържа точно към обявените от бенефициента условия.
2. Офертите за участие в процедурата се изготвят на български език.
3. Кандидатът в процедурата има право да представи само една оферта.
Кандидатите могат да подадат оферта за една, няколко или за всички обособени позиции.
Офертата задължително трябва да включва пълния обем от съответните обособени позиции,
за които се отнася.
4. Офертата следва да е изготвена съобразно образеца от документацията и да съдържа
техническо и финансово предложение. Към офертата следва да са приложени всички
изискуеми от бенефициента документи, посочени в поканата.
5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в
офертата на друг кандидат, не може да представи самостоятелна оферта.
6. Офертата се подава в Информационната система за управление и наблюдение на
www.eufunds.bg
5
Проект № BG05SFOP001-2.009-0012-M001" Подобряване на гражданското участие при
актуализиране на правната рамка за кооперативните структури в България” се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020г., съфинансирана от
Европейския социален фонд на Европейския съюз.

средствата от ЕС в България 2020.
7. Оферти, които не са представени чрез Информационната система за управление и
наблюдение на средствата от ЕС в България 2020, не се разглеждат и не се оценяват.
8. Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване, не се
разглеждат и не се оценяват.
9. Изпълнението на услугата трябва да се извършва в пълна координация с Възложителя,
всички предписания и забележки на Възложителя.
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Правен статус
Кандидат в настоящата процедура, може да бъде всяко българско и/или чуждестранно
физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Кандидатите в процедурата се
представляват от законните си представители или от упълномощени с нотариално заверено
пълномощно лица. В процедурата за избор на Изпълнител може да участва всеки Кандидат,
който отговаря на предварително обявените условия.
Изискуеми документи:
1. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Постановление №160 на Министерския съвет от
01.07.2016 г. В случай, че кандидатът е лице, вписано в Търговски регистър при
Агенция по вписванията, в декларацията задължително се посочва ЕИК в ТР. В
случай, че кандидатът е лице, вписано в Регистър БУЛСТАТ при Агенция по
вписванията, в декларацията задължително се посочва ЕИК по БУЛСТАТ. Всички
останали кандидати прилагат към офертата си документ за актуален правен статус,
издаден от компетентен орган, съгласно правото на държавата по регистрацията им
(документ за самоличност за кандидат – физическо лице). Когато документът е на
чужд език, представя се и превод на български език.
2. Договор/споразумение за създаване на обединение за участие в процедурата (когато
кандидатът е обединение, което не е юридическо лице) – оригинал или заверено от
кандидата копие, в случаите когато се предвижда създаването на обединение.
3. В случай че офертата и приложенията към тях се подписват от лице, различно от
лицето/та с право да представляват кандидата се изисква: Нотариално заверено
пълномощно или нотариален заверен препис на пълномощното, в което задължително
трябва да бъде посочено оправомощаването на лицето да представя и подписва
оферта/и от името на законния представител на кандидата, както и за какъв период от
време са в сила тези негови правомощия. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ изисква периода на
правомощията да покрива целият срок за изпълнение на услугата.
ІІІ.2.2) Договор не може да се сключва с кандидат, който е:
Основания за задължително отстраняване:
Бенефициентът отстранява от участие в процедурата за определяне на изпълнител кандидат
или участник, когато:
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 Наказателния кодекс;
2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление,
www.eufunds.bg
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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 общината по седалището на бенефициента и на кандидата или участника,
или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е
допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по
акт, който не е влязъл в сила;
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при
изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 –
305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган,
съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Основания за незадължително отстраняване (изтриват се ако не се посочат изрично от
бенефициента)
Бенефициентът може да отстрани от участие в процедура за възлагане на поръчка кандидат
или участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:
1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по
ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на
чл.740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или
участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащоот сходна
процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
2. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно
законодателството на държавата, в която е извършено деянието;
3. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато
нарушението е установено с акт на компетентен орган;
4. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на
договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване,
изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато
неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;
5. опитал е да:
а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването,
подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща
информация, или
б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за
избор на изпълнител.
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ІІІ.2.3) Икономически и финансови възможности (по чл. 3 ал.11) НЕПРИЛОЖИМО
Изискуеми документи и информация:
Минимални изисквания (когато е приложимо):
ІІІ.2.4) Технически възможности и квалификация (по чл. 3 ал.13)
За Обособени позиции № 1,2,3, 4 и 5
Минимални изисквания (когато е приложимо):
Изискуеми документи и информация
1. Документи за доказване:
a)
Автобиография/и
/СВ/,
подписана/и
от
експерта/и,
с
декларация/и за поет ангажимент за
изпълнение на услугата ;
b) Документи доказващи наличието
на
образователно-квалификационно
ниво на експерта/и:
Диплома
за
придобита
образователна-квалификационна степен
"магистър"
или
по-висока
/образователна или научна/;
Диплома
за
придобита
образователно-квалификационна степен
"бакаравър"
или
- документ от висше учебно
заведение, удостоверяващ придобитата
образователно-квалификационна степен
"бакалавър", "магистър" илипо-висока
/образователна илинаучна/- приложимо
в случаите, когато член на екипа на
кандидата има завършено висше
образование, но все още не му е
издадена диплома.
2. Документи, доказващи наличието
на специфичен професионален опит:
- Списък на извършени еднакви или
сходни дейности или услуги за
последните 5 (пет) години (периодът от
време, който е пет години назад,
считано от датата на представяне на
офертите за участие в публичната
покана) или в зависимост от датата, на
която кандидатът е учреден или

Участникът следва да осигури собствен или нает
персонал - квалифициран/и експерт/и, който да се
ангажира с изпълнение на поръчката и да
отговаря на следните минимални изисквания:
1. Образователно-квалификационно ниво:
Висше образование с минимална образователна
степен "бакалавър" или еквивалент в някоя от
следните области на висше образование:
социални, стопански, правни и технически науки.

2. Специфичен професионален опит:
Да има опит в изпълнението на минимум 1
дейност или услуга
еднаква или сходна с
предмета на поръчката за последните 5 (пет)
години.
Под „дейности или услуги, еднакви или сходни с
предмета на поръчката” следва да се разбират
дейности свързани с кооперативните структури в
България - проучвания, изследвания, събиране
на данни, разработване на бази данни,
разработване на анализи, методики, препоръки,
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започнал дейността си, включително пренасяне на добри практики, иновативни
стойностите, датите и получателите, – в решения и други дейности.
оригинал с подпис и печат на оферента.
Заверени копия на:
- трудова книжка или
- служебна книжка или
- трудов договор или
- граждански договор по ЗЗД или
- договор за управление или
- договор за услуга или
- референция за изпълнение на
услуга
Когато кандидатът е обединение от физически
Когато кандидатът е обединение от и/или юридически лица, документите се
физически и/или юридически лица, представят за членовете на обединението, с които
документите се представят за членовете се доказва минималното изискване.
на обединението, с които се доказват
техническите
възможности
и
квалификация.
РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Критерий за оценка на офертите
Критерий за оценка на офертите(моля, отбележете приложимото)
най-ниска цена

ниво на разходите 
оптимално съотношение качество - цена 
 показатели, посочени в документацията: Методика за оценка. Показатели и
относителната им тежест
Показатели
Тежест
1. Предложена цена - П1
30 %
2. Организация за качествено изпълнение- П2
70 %
(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.)

ІV.2) Административна информация
ІV.2.1) Срок за подаване на офертите
До дата: 19/03/2019г.
Ще се приемат оферти до 17.00 часа на посочената крайна дата.
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Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)
ІV.2.2) Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата и документацията
към нея:
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
2.https://eumis2020.government.bg - интернет адреса на Информационна система за
управление и наблюдение средства от ЕС в България (ИСУН 2020);
3. http://baccom.eu/ - интернет адрес на Бенефициента;
ІV.2.3) Срок на валидност на офертите
До / / (дд/мм/гггг)
или в месеци: или дни: 60 /шестдесет/ (от крайния срок за получаване на оферти)
РАЗДЕЛ V: СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖАТ
ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ
1. Оферта – образец;
2. Декларация с посочване на ЕИК / Удостоверение за актуално състояние, а когато е
физическо лице - документ за самоличност. В случай, че кандидатът е регистриран в
Търговски регистър при Агенция по вписвания, документ, удостоверяващ неговото
актуално състояние не се изисква. Когато участникът в процедурата е чуждестранно
физическо или юридическо лице илитехни обединения, той представя документ за
самоличност, за възникване или регистрация, или еквивалентен на тях документ от
съдебен или административен орган на държавата, в която е установен. Документът се
придружава от превод на български език;
3. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Постановление №160 на Министерския съвет от
01.07.2016 г. – образец - оригинал с подпис и печат на оферента;
4. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на
поръчката и дела на тяхното участие /ако е приложимо/;
5. Декларация за съгласие за участие на подизпълнители / ако е приложимо/;
6. Договор за обединение или документ, подписан от лицата в обединението, вкойто
задължително се посочва представляващия обединението с нотариално заверени
подписи на участниците в него - копие, заверено "Вярно с оригинала"
/ако е
приложимо/;.
7. Списък на извършени сходни услуги за последните 5 (пет) години – в оригинал с
подпис и печат на оферента.
8. Документи, доказващи, техническите възможности и квалификацията на кандидата от
настоящата Публична покана (Важно: документите, посочени в тази точка трябва да
съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.4.)
РАЗДЕЛ VI: ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НАСТОЯЩАТА ПУБЛИЧНА ПОКАНА:
1.
2.

Образец на оферта - Приложение 1;
Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Постановление №160 на Министерския съвет от
01.07.2016 г. – образец Приложение 2;
www.eufunds.bg
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Образец на Списък на извършените услуги, еднакви или сходни с предмета на
поръчката, изпълнени през последните 3 години - Приложение 3
Техническа спецификация - Приложение 4;
Методика за оценка. Показатели и относителната им тежест - Приложение 5;
Проект на договор - Приложение 6;
Изисквания към офертите - Приложение 7;
Декларация за използване на подизпълнители /ако е приложимо/ - Приложение 8;
Декларация за съгласие за участие на подизпълнители /ако е приложимо/ Приложение 9.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
(Различни от посочените в Раздел I точка 1 от Пояснителния документ)

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация
Официално наименование:
Адрес:
Град
Пощенски код: Държава:
За контакти:
Телефон:
Лице/а за контакт:
Електронна поща:
Факс :
Интернет адрес (URL):
ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат публичната покана и
документацията за участие - спецификации и допълнителни документи
Официално наименование:
Адрес:
Град
Пощенски код: Държава:
За контакти:
Телефон:
Лице/а за контакт:
Електронна поща:
Факс :
Интернет адрес (URL):
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
(Попълва се само в случай, че в раздел II точка 1.3 сте посочили наличие на обособени позиции)
Обособена позиция № 1 Наименование „Извършване на проучвания и изследвания,
свързани с подобряване на активното гражданско участие в процеса на актуализиране на
правната рамка на кооперативните структури в България”
1) Кратко описание

От изключителна важност е да бъдат идентифицирани проблемите в сферата на
обществените консултации и гражданското участие в процеса на взимане на решения,
изработването и изпълнението на политики и стратегически документи, закони и др.
нормативни актове, за да се постигне максимална съгласуваност и консенсус между
гражданското общество и държавата. Чрез набирането на значителна по обем
информация от проучванията и изследванията ще се получи достоверно представяне на
нуждите и потребностите на заинтересованите лица /кредитни кооперации, граждани,
Министерство на земеделие и храните, Министерство на финансиите и др./ и
възможностите им за пряко участие при осъвременяване и подобряване на регулаторната
www.eufunds.bg
Проект № BG05SFOP001-2.009-0012-M001" Подобряване на гражданското участие при
актуализиране на правната рамка за кооперативните структури в България” се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020г., съфинансирана от
Европейския социален фонд на Европейския съюз.

12

/правната/ рамка на кооперативните структури в България.
Услугата е свързана с изпълнението на Дейност 1 по договор BG05SFOP001-2.009-0012M001" Подобряване на гражданското участие при актуализиране на правната рамка за
кооперативните структури в България”.
Дейността включва:
1. Проучване на необходимостта от осъвременяване на правната рамка на
кооперативните структури в България и влиянието на гражданите при взимането
на решения, изработването и изпълнението на политики и стратегически
документи съвместно с държавните структури;
2. Изготвяне на Въпросник за провеждане на проучване и изследвания свързани с
подобряване на активното гражданско участие в процеса на актуализиране на
правната рамка на кооперативните структури в България – на хартиен и
електрорен носител;
3. Провеждане на същинското проучване и изследвания свързани с подобряване на
активното гражданско участие в процеса на актуализиране на правната рамка на
кооперативните структури в България, чрез разпространение на Анкетните
формуляри сред заинтересовани групи лица;
4. Представяне на резултатите от проведените проучвания и изследвания.
В резултат от извършване на дейността ще бъдат открити проблемите в нормативните
уредби на кооперативните структури в България и ще даде основа за осъществяване на
следващите дейности по проекта.
2) Количество или обем
Няма ограничение за количеството или обема на информацията по дейността.
Прогнозна стойност: 9 000.00 лв. (девет хиляди) лева и 00 ст.
3) Допълнителна информация
Резултатите от изпълнение на дейността трябва да са:
1. Проучване на необходимостта от осъвременяване на правната рамка на
кооперативните структури в България и влиянието на гражданите при взимането на
решения, изработването и изпълнението на политики и стратегически документи
съвместно с държавните структури;
2. Изготвяне на Анкетни формуляри за провеждане на проучване и изследвания свързани
с подобряване на активното гражданско участие в процеса на актуализиране на правната
рамка на кооперативните структури в България – на хартиен и електрорен носител;
3. Провеждане на проучване и изследвания свързани с подобряване на активното
гражданско участие в процеса на актуализиране на правната рамка на кооперативните
структури в България сред заинтересовани групи лица;
4. Представяне на резултатите от проведените проучвания и изследвания;
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В резултат от извършване на дейността ще бъдат открити проблемите в нормативните
уредби на кооперативните структури в България и ще даде основа за осъществяване на
следващите дейности по проекта.
Всички разходи по подготовката на препоръките в изпълнение на дейността са за
сметка на Изпълнителите и трябва да бъдат предвидени в цената за услугата.
Обособена позиция № 2 Наименование „Събиране на данни и разработване на бази
данни, които да подпомагат процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на
политики и законодателство, с оглед подобряване на гражданското участие в тези
процеси“
1) Кратко описание

Услугата е свързана с изпълнението на Дейност 2 по договор BG05SFOP001-2.009-0012M001" Подобряване на гражданското участие при актуализиране на правната рамка за
кооперативните структури в България”.
Дейността включва:
1. Събиране на разнородни данни от вторични източници, систематизирани и
представени като база данни за бъдещи анализи и методики, както и последващо
разработване на препоръки за подобряване на гражданско участие в процеса на
актуализиране на правната рамка на кооперативните структури в България.
Данните ще бъдат събрани от източници на статистическа информация национални източници, публични източници - медии, различни справки, бази
данни от НСИ, международни бази данни Евростат и др.
2. Данните да бъдат предадени в подходящ вид и форма /хартиен формат и
електронен носител/, която ще позволи възможност за последваща работа.
2) Количество или обем
Няма ограничение за количеството или обема на информацията по дейността.
Срок за изпълнение: 2 (два) месеца
Прогнозна стойност: 10 000,00 лв. (десет хиляди лева и 00 ст.);
3) Допълнителна информация
С изпълнение на дейността ще се постигне следното:
- Ще бъдат събрани статистически данни, систематизирани и представени като база
данни;
- В резултат от събраните бази данни ще бъдат основополагащи за последващи за
изпълнение дейности - изготвяне на анализ, методика и препоръки за подобряване на
гражданското участие при актуализиране на нормативните документи свързани с
www.eufunds.bg
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кооперативните структури в България.
Всички разходи по подготовката на услугата в изпълнение на дейността са за сметка
на Изпълнителите и трябва да бъдат предвидени в цената за услугата.
Обособена позиция № 3 Наименование „Разработване на анализ и методика, свързани с
подобряване на активното гражданско участие в процеса на актуализиране на правната
рамка на кооперативните структури в България”
1) Кратко описание

Услугата е свързана с изпълнението на Дейност 3 по договор BG05SFOP001-2.009-0012M001" Подобряване на гражданското участие при актуализиране на правната рамка за
кооперативните структури в България”.
Дейността включва:
1. Изготвяне на Анализ на силните и слаби страни в процеса на гражданско участие
при актуализиране на правната рамка на кооперативните структури в България;
2. Изготвяне на Методика за преодоляване на негативните процеси в сферата на
обществените консултации и гражданското участие при взимане на решения,
изработването и изпълнението на политики и стратегически документи, закони и
др. нормативни актове, за постигане на максимална съгласуваност и консенсус
между гражданското общество и държавата;
3. Представяне на Анализа и Методиката, свързани с подобряване на активното
гражданско участие в процеса на актуализиране на правната рамка на
кооперативните структури в България – публикуване на сайта на БАККОМ.
2) Количество или обем
Няма ограничение за количеството или обема на информацията по дейността.
Анализ – 1 бр.
Методика – 1 бр.

Срок за изпълнение: 3 (три) месеца
Прогнозна стойност: 8 700,00 лв. (осем хиляди и седемстотин лева и 00 ст.);
3) Допълнителна информация
С изпълнението на дейността ще бъдат постигнати следните резултати:
1. Изготвяне на Анализ на силните и слаби страни в процеса на гражданско участие при
актуализиране на правната рамка на кооперативните структури в България;
2. Изготвяне на Методика за преодоляване на негативните процеси в сферата на
обществените консултации и гражданското участие при взимане на решения,
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изработването и изпълнението на политики и стратегически документи, закони и др.
нормативни актове, за постигане на максимална съгласуваност и консенсус между
гражданското общество и държавата;
3. Представяне на Анализа и Методиката, свързани с подобряване на активното
гражданско участие в процеса на актуализиране на правната рамка на кооперативните
структури в България – на сайта на БАККОМ.
В резултат от изпълнението на дейността ще се спомогне за преодоляване на негативните
процеси в сферата на обществените консултации и гражданското участие при взимане на
решения, изработването и изпълнението на политики и стратегически документи, закони
и др. нормативни актове, за постигане на максимална съгласуваност и консенсус между
гражданското общество и държавата.
Всички разходи по подготовката на услугата в изпълнение на дейността са за сметка
на Изпълнителите и трябва да бъдат предвидени в цената за услугата.
Обособена позиция № 4 Наименование : "Изготвяне на препоръки, свързани с
подобряване на активното гражданско участие в процеса на актуализиране на правната
рамка за кооперативните структури в България"
1) Кратко описание

Услугата е свързана с изпълнението на Дейност 4 по договор BG05SFOP001-2.009-0012M001" Подобряване на гражданското участие при актуализиране на правната рамка за
кооперативните структури в България”.
Дейността включва:
1. Изготвяне на конкретни препоръки за действия за подобряване на активното
гражданско участие в процеса на актуализиране на правната рамка на
кооперативните структури в България. Препоръките да се базират на
предварително събраната информация от първични и вторични източници,
анализи и методики за подобряване качеството на взиманите решения за
законодателни промени и конкретно към промени на правната рамка за
кооперативните структури в България.
2. Изработените препоръки да бъдат подготвени във вид за представяне пред
обществото - подходящ електронен, хартиен формат и електронен носител.
2) Количество или обем
Няма изискване за обема на препоръките.

Срок за изпълнение: 2 (два) месеца
Прогнозна стойност: 7 000,00 лв. (седем хиляди лева и 00 ст.)
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3) Допълнителна информация

На база на представените резултати от проучването и изследванията по Дейност 1 по
договор BG05SFOP001-2.009-0012-M001" Подобряване на гражданското участие при
актуализиране на правната рамка за кооперативните структури в България ”, събраните
данни от Дейност 2 от същия договор, Анализ на силните и слаби страни и Методика по
която ще се работи в посока преодоляване на негативните процеси в сферата на
обществените консултации и гражданското участие – Дейност 3 от горецитирания
договор, ще бъдат изготвени конкретни препоръки за действия за подобряване на
активното гражданско участие в процеса на актуализиране на правната рамка на
кооперативните структури в България.
Чрез изпълнение на дейността ще се подобри качеството на взиманите решения за
законодателни промени и конкретно към промени на правната рамка за кооперативните
структури в България.
Всички разходи по подготовката на препоръките в изпълнение на дейността са за
сметка на Изпълнителите и трябва да бъдат предвидени в цената за услугата.
Обособена позиция № 5 Наименование „Обособена позиция 5: Пренасяне на добри
практики и/или иновативни решения, свързани с подобряване на активното гражданско
участие в процеса на актуализиране на правната рамка за кооперативните структури в
България;
1) Кратко описание

Услугата е свързана с изпълнението на Дейност 6 по договор BG05SFOP001-2.009-0012M001" Подобряване на гражданското участие при актуализиране на правната рамка за
кооперативните структури в България”.
Дейността включва:
1. Проучване, систематизиране и представяне на добри практики и/или иновативни
решения, свързани с подобряване на активното гражданско участие в процеса на
актуализиране на правната рамка за кооперативните структури в България,
2. Изработените препоръки да бъдат подготвени във вид за представяне пред
обществото - подходящ електронен, хартиен формат и електронен носител.
2) Количество или обем
Няма изискване за обема на добрите практики.

Срок за изпълнение: 2 (два) месеца
Прогнозна стойност: 12 000,00 лв. (дванадесет хиляди лева и 00 ст.)
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3) Допълнителна информация

Целта на тази дейност е да се запознаят заинтересованите страни и целеви групи с
добрите практики прилагани от страните от Европейския съюз - Германия, Австрия,
Франция и Швейцария, тяхното действащото законодателство , даващо възможност за
развитие на кооперативните структури в контекста на иновативните управленчески
подходи, мониторинг, контрол, дейности даващи възможност да се развиват
европейските кооперации. В момента законодателната рамка в България не позволява ,
ограничава прилагането на иновативни възможности за освежаване на моделите на
управление. Постигнатите добри практики, които се прилагат благодарение на
съществуващата правна рамка в страните от европейския съюз, съобразени с
директивите на ЕС, ще покажат възможностите и дадат мотиви за подобряване на
правната рамка и в България. Опитът, с които разполагат т.н. „стари демокрации в ЕС“
ще е от съществено значение при изготвянето на сравнителен анализ, за възможно тясно
сътрудничество със заинтересованите страни в кооперативния сектор, собственицичленове, регулатори, гражданско общество, партньори и т.н. Моделите на съществуване ,
експертните познания, които се прилагат в кооперативните структури извън страната
използвайки различни методи на партньорство - социален метод като Франция или
пазарен метод като Германия, ще дадат ценен опит от който да се изберат добрите
практики приложими в нашите условия. Пазарно ориентираните кооперации ще могат да
се ориентират към иновативни дейности и производства единствено, след като се
запознаят с добрите практики в кооперативните структури в европейския съюз. Ние не
подкрепяме копирането на моделите от една или друга страна, ние подкрепяме
внедряването на добрите практики, както в обществената активност на гражданите така и
в правните практики отнасящи се към кооперативните структури в България.
Всички разходи по подготовката на услугата в изпълнение на дейността са за сметка
на Изпълнителите и трябва да бъдат предвидени в цената за услугата.
РАЗДЕЛ VІI: 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 в 3-дневен срок от датата на постъпване на
искането.
2. Разясненията се публикуват в Информационната система за управление и наблюдение
на средствата от ЕС в България 2020.
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.
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