
 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна координация за стратегическо планиране и 

мониторинг на регионалното развитие на Област Габрово”, който се осъществява с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд. 

 

 

П О К А Н А 
за 

представяне на оферта, по реда на чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП 

 
 

Областна администрация - Габрово, с административен адрес в гр. Габрово, 

пл.Възраждане №5, в изпълнение на Заповед № РД-02-01-9/10.02.2012 г. на Областен 

управител на област Габрово и на основание чл.2б, ал.1, предл. първо и чл.2 в, ал.1 от 

Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП), Ви отправя покана за 

представяне на оферта за изпълнение на услуга, при следните условия: 

 

1. Обект на поръчката: Услуга, по смисъла на чл.2 ал.1 т.2 от Наредбата за възлагане 

на малки обществени поръчки. 

Максималната прогнозна стойност за изпълнението на услугите, предмет на поръчката 

е в размер на 40 000 лв. (четиридесет хиляди лева), без вкл. ДДС.  

 

2. Предмет на поръчката: Разработване на две методологии и Наръчник за 

използване на методологиите” по проект “Ефективна координация за стратегическо 

планиране и мониторинг на регионалното развитие на област Габрово”, финансиран  по 

Оперативна програма “Административен капацитет” 2007 г. – 2013 г., съгласно Договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Регистрационен №А10-13-15/ 30.11.2011 г. 
 

3. Цели на възлагането: 
3.1. Обща цел на възлагането на настоящата поръчка е да се улесни наблюдението и 

отчетността по изпълнението на Областната стратегия за развитие на област Габрово и 
общинските плановете за развитие през програмния период 2014-2020 г. 

 
3.2.Специфични цели: 
- да се намалят възможните пропуски при набирането на информация за наблюдение и 

оценка на изпълнението на стратегическите документи на регионално и местно ниво, като се 
разработи методология с унифицирана система от индикатори за наблюдение и оценка на 
изпълнението на Областната стратегия и общинските планове за развитие; 

- да се прецизира измерването на ефекта от провежданите политики чрез разработване 
на методология за оценка на въздействието на областната стратегия и общинските планове за 
развитие. 

 

4. Обхват на поръчката:  
Изпълнението на поръчката обхваща следните 3 задачи: 

4.1. Разработване на методология за наблюдение и оценка на изпълнението на 

областната стратегия и общинските планове за развитие.  

Методологията трябва да отрази конкретните дейности по отчитане постигането на 

целите и приоритетите на стратегическите документи на областно и общинско ниво. За целта 

в методологията трябва да бъдат ясно определени индикатори, с които да се измерва 

напредъка по реализацията на стратегическите планови документи във всеки един момент от 



 

 

периода на действието им. Индикаторите за измерване трябва да бъдат представени ясно и 

точно, като бъде описана същността им, начините на измерване, честотата на тяхното 

отчитане, корективни действия при необходимост и др. Те трябва да бъдат структурирани в 

единна система, като постигането на индикаторите от общинските планове за развитие ще се 

натрупва и в индикаторите за изпълнение на областната стратегия. При разработването на 

методологията трябва да бъде търсено съответствие със системата за наблюдение и оценка 

на Регионалния план за развитие на Северен Централен Район. Тази методология трябва да 

препоръча и мерки за осигуряване на информация и публичност за резултатите от 

изпълнението на документите за стратегическо планиране на областно и общинско ниво. 

Минимален брой стандартни печатни страници – 45 стр. 

 

4.2. Разработване на методология за оценка на въздействието на областната 

стратегия и общинските планове за развитие 

Тази методология трябва да предложи разработването на система за отчитане и оценка 

на въздействието от прилагането на стратегическите документи в областта и общините. 

Методологията ще направи възможно оценяването на промените в социално-

икономическото състояние на областта и общините вследствие от действието на мерките за 

постигане на целите, заложени в областната стратегия и общинските планове за развитие. За 

улесняването на процеса на оценка ще бъдат изработени съответно необходимите 

индикатори. Методологията ще бъде приложена в процеса на стратегическо планиране на 

регионалното развитие през следващия период на планиране. Минимален брой стандартни 

печатни страници – 45 стр. 

 

4.3. Разработване на Наръчник с методологиите 

Наръчникът с методологиите ще събира в 70 страници извадка с най-важната 

информация от двете методологии както и кратки указания за работа с тях. Съдържанието 

трябва да бъде достъпно, ясно, практически ориентирано, онагледено чрез схеми и диаграми, 

в случаите, когато това позволява.  Наръчникът трябва да подпомага целевите групи по 

проекта - служители от Областна и общинските администрации в процеса на наблюдение, 

оценка и изпълнение на плановите документи. Като такъв, той е вид помагало за 

служителите, работещи в сферата на регионалното развитие. Наръчникът следва да бъде 

приложим за работа и в други областни и общински администрации, сред които ще бъде 

разпространен.  

 

5. Специфични изисквания по отношение изпълнението на основните задачи - 

съгласно техническата спецификация на Възлажителя. 

 

6. Изисквания за технически възможности и/или квалификация на участника.  
6.1 Участникът следва през последните 3 (три) години (2009г., 2010г. и 2011г.) да е изпълнил 

успешно минимум 2 (два) договора с предмет, сходен на предмета на поръчката.  За сходни на 

предмета на поръчката дейности се приемат дейности в областта на социално-

икономическите анализи, по разработването/наблюдението/оценката на аналитични и/или 

стратегически документи/политики/програми. 

 
6.2 Участникът трябва да предложи минимум 3 ключови експерта, които да притежават 

необходимият професионален опит. 
Експерт 1: Ръководител на екип 

ККввааллииффииккаацциияя  --  Висше образование в областта на икономиката, статистиката, 

мениджмънта, публичната администрация, международните отношения или еквивалентна 

специалност; 

ООббщщ  ппррооффеессииооннааллеенн  ооппиитт  ––  ммииннииммуумм  55  гг..,,  оотт  ккооииттоо  

o Минимум 3 години професионален опит в изследователска и/или аналитична 

дейност, свързана с анализи и прогнозиране на социално-икономическото развитие на 

страната или на други държави на национално, регионално или местно ниво. 



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна координация за стратегическо планиране и 

мониторинг на регионалното развитие на Област Габрово”, който се осъществява с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд. 

ССппееццииффииччеенн  ппррооффеессииооннааллеенн  ооппиитт  

o Минимум 2 години опит в разработването/наблюдението/ оценката на аналитични 

и/или стратегически документи/политики/програми. 

o Да участвал в изпълнението на минимум един проект по програми на ЕС или на 

други източници на финансиране. 

Забележка: Не е задължително специфичния професионален опит да се кумулира  с 

общия професионален опит 

 

Експерт 2:  Експерт в сферата на статистиката или социологията: 

ККввааллииффииккаацциияя    --  Висше образование в областта на социологията или статистиката. 

ООппиитт      

o Минимум 4 години професионален опит, от които минимум 2 години опит в 

областта на социологията - изследвания, научни разработки, анализи и др. 

o Опит в разработването/наблюдението/оценката на аналитични и/или 

стратегически документи/политики/програми. 

 

Експерт 3:  Експерт в областта на регионалното развитие 

ККввааллииффииккаацциияя - Висше образование в областта на регионалното развитие, 

икономиката, мениджмънта или еквивалентна специалност;  

ООппиитт  

o Минимум 4 години професионален опит, от които минимум 2 години опит в 

проекти или програми, насочени към регионалното развитие; 

o Опит в разработването/наблюдението/оценката на аналитични и/или 

стратегически документи/политики/програми. 

 

7. Изисквания към съдържанието на офертата: Офертата и приложенията към нея 

се изготвят по представените към поканата образци. Офертата задължително съдържа: 

1) Оферта - Образец №1; 

2) Копие от  документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно 

чл.23 от Закона за търговския регистър, а когато участникът е физическо лице – копие от 

документа за самоличност. 

3) Ценова оферта - Образец №2; 

4) Професионални автобиографии на ключови експерти - Образец №3; 

5) Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП  - Образец №4 

6) Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП  - Образец 

№5; 

7) Списък на изпълнени договори - Образец №6; 

8) Проект на договор – непопълнен, подписан и подпечатан - Образец №7. 

 

 

8. Критерий за оценка на офертите: най-ниска предлагана цена. 

 

9. Начин на образуване на предлаганата цена: офертата да включва общата цена с и 

без ДДС, в български лева, при съобразяване на съответните изисквания на Възложителя. 

 

10. Изискване за предоставяне на оферта и срок за предоставянето й: оферта за 

участие в поръчката, изготвена съгласно образеца и изискванията в поканата, може да се 



 

 

представи в Деловодството на Областна администрация - Габрово или по пощата на адрес: 

5300 Габрово, пл. Възраждане № 5, всеки работен ден между 9:00 ч. и 17:30 ч. и най-късно до 

17:30 ч. на 23.02.2012 г. 

 

11. Дата и място за разглеждане, оценка и класиране на офертите: 

11.1. Разглеждането, оценката и класирането на офертите ще се проведе на 24.02.2012 г. 

от 17,30 ч.  

11.2. Място на провеждане разглеждането, оценката и класирането на офертите: Стая 

№1 - Кабинет на Главен секретар на областна администрация – Габрово, втори надпартерен 

етаж на сградата на Областна администрация Габрово, находяща се в гр.Габрово, пл. 

”Възраждане” №5. 

 

12. Срок на валидност на офертите: 60 (шестдесет) календарни дни, считано от 

датата, определена за краен срок за получаването им.  
 

 

(П) 
 

МАРИЯН КОСТАДИНОВ 

Областен управител на област Габрово       

 

 

 


