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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 

1000 София, ул. "Леге" 4 
e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

ОБЯВА 
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

Номер на обявата: 4/1/ 

  

Възложител: Сдружение на общините от Югоизточен регион 
Поделение (когато е приложимо): [……] 
Партида в регистъра на обществените поръчки: 3953 
Адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 26 
Лице за контакт: Жана Колева 
Телефон: 00359 56 907 458 
E-mail: j.koleva@burgas.bg 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [x] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 
[x] Горепосоченото/ите място/места за контакт 
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [x] Не 

 
Обект на поръчката: 

[] Строителство 
[] Доставки 
[x] Услуги 
Предмет на поръчката: Анализ на добри практики и извеждане на препоръки за подобряване на 
гражданското участие в процесите на дефиниране, изпълнение и мониторинг на местни 
политики в общините от Югоизточен район за планиране 
  
Кратко описание:  
 
Поддейност 1: Проучване и анализ на нивото на гражданско участие в процесите на 
формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики.  
Във фокуса на проучването ще бъде опитът на жителите в градските ареали на Югоизточен 
район за планиране във взаимодействие с местните органи на самоуправление и как този опит 
влияе върху техните нагласите, убежденията и инициативи.  
Проучването следва да бъде насочено към следните целеви групи: представители на структурите 
на гражданското общество (НПО, неформални общности, местни лидери и обществено значими 
личности), представители на общинските администрации и общинските съвети, представители 
на бизнеса и социално – икономическите партньори на четирите големи общини в Югоизточен 
район на планиране - Бургас, Ямбол, Сливен и Стара Загора. 
Изследователската задача е да се анализира участието в процеса на вземане на решения от 
гледната точка както на местната власт, така и на гражданското общество. Отправна точка при 
оценката е концепцията за гражданско участие като съвещателен процес, при който 
заинтересованите или засегнатите граждани, граждански организации и правителствените 
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актьори са въвлечени при формулиране на  политики, преди да се вземе политическо решение. 
Обект на оценка са и настоящите положителни ефекти и ползи от включването на гражданите: 
приоритизиране на решения, достоверност на адресираните потребности, устойчивост и 
припознаване на реализираните политики, ниво на доверие в публичните институции, нагласи 
към по-широко обществено участие в процеса на вземане на решения на местно ниво. 
 
Минимален обхват на проучването: 

- Идентифициране на активни организации, мрежи, коалиции от организации или 
неформални групи, които участват в обществени консултации и/или могат да влияят на 
формирането на политики на местно ниво в градските ареали на ЮИРП; 

- Инвентаризация и анализ на стратегическите и нормативни документи, които 
насърчават включването на  тези организации в процеса на вземане на решения; 

- Събиране и анализ на информация за съществуващи форми на гражданско участие: 
структури за обществено консултиране и участие на граждански организации в тях; 
провеждане на обществени обсъждания и степен на участие в тях; участие на граждани и 
граждански организации в работни групи за разработване на проекти на актове на 
администрацията и др.; 

- Проучване на съществуващи комуникационни канали и медийно отразяване на 
граждански инициативи и резултата от тях;  

- Оценка на нивото на активност в социалните мрежи за изразяване на гражданска 
позиция и консолидиране на мнения, свързани с политики на изпълнителната власт на 
местно ниво; 

- Проучване на нагласите на местната власт към отварянето на процеса на вземане на 
решения с участието на гражданите, нивото на готовност за експериментиране с нови 
практики, поемане на риск от провал и оползотворяване на наученото за целите на 
доброто управление; 

- Промяна в средата – има ли отражение на гражданските инициативи в политическия, 
икономически и социален контекст, промяна в степента на гражданско участие, 
координираност на действията; промяна в отношението на институциите към 
гражданското участие и обратно. 

 
Очаквани резултати и продукти 
Доклад - анализ на нивото на гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и 
мониторинг на местни политики на територията на градските ареали на общините от ЮИРП. 
 
Поддейност 2: Разработване на бази данни от публични политики за четирите големи общини в 
ЮИРП 

Целта на тази дейност е да извърши инвентаризация на обществено значими политики и 
процеси, характерни за местния контекст, за които активното гражданско участие има добавена 
стойност. Проучването следва да обхваща и подробен анализ на заинтересованите страни, както 
и на техния потенциал за включване. Съобразно резултатите от анализа на политиките, да бъде 
възприет секторен, териториален и/или мултикритериален подход при създаване на базите 
данни. 
 
Минимален обхват на проучването: 

- Оценка и подбор на основни тематични единици, свързани с обществено значимите 
политики и процеси от компетенциите на местната изпълнителна власт, за които 
активното взаимодействие със структурите на гражданското общество и бизнеса има 
добавена стойност; 

- Инвентаризация и база данни с информация за стратегически, програмни, тематични 
документи, доклади, решения, публикации и др. източници, свързани с подбраните теми 
от обществена значимост; 

- База данни, сегментиране и анализ на заинтересованите страни на местно ниво, които 
могат да бъдат включени в процеса на вземане на решения по подбраните теми от местно 
значение; 

- Оценка на потенциала за включване на заинтересованите страни в процесите на 
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вземане на решение на местно ниво. 
 
Очаквани резултати и продукти 
Бази данни от публични политики и заинтересовани страни за територията на градските ареали в 
ЮИРП. 
Доклад – анализ за потенциала за включване на заинтересованите страни в процеса на вземане на 
решения на местно ниво. 
 
Поддейност 3: Проучване на добри практики и/или иновативни решения, свързани с 
подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на 
политики на местно ниво. 
Проучването цели да идентифицира различни добри практики за гражданско участие, като 
полезен и ефективен инструмент в работата на местната изпълнителна власт, както и за 
структурите на гражданското общество и социалните партньори в техния диалог и 
взаимодействие с публичните институции. Изведените добри практики следва да бъдат 
анализирани в контекста на местните специфики на целевите общини, изводите от изготвените 
изследвания за нивото на гражданско участие и обществено значими политики. Резултатите от 
проведените анализи да бъдат основание за изготвяне на конкретни препоръки (минимум 2 за 
всяка от четирите общини от ЮИРП), свързани с подобряване на гражданското участие, които да 
бъдат представени на Общинските съвети и общинските администрации от ЮИРП.  
 
Минимален обхват на проучването: 
- Проучване на налични в специализираната литература добри международни практики в 
сферата на гражданското участие във формиране, изпълнение и мониторинг на публични 
политики; 
- Проучване на опитите да бъдат приложени някои от тези практики в България и начина, по 
който са приети от обществото; 
- Проучване на спонтанно възникнали и еволюирали добри практики в България и описание на 
случаи; 
- Анализ на приложимостта на добрите практики в контекста на местните специфики на 
общините от ЮИРП; 
- Изготвяне на препоръки за подобряване на гражданското участие в процеса на вземане на 
решения на местно ниво. 
 
Очаквани резултати и продукти: 
Доклад – анализ с формулирани препоръки и изводи за създаване на условия за активно 
гражданско участие 
 
Място на извършване: територията на Югоизточен регион за планиране 
  
Обща прогнозна стойност на поръчката: 
Максималният разполагаем финансов ресурс за изпълнение предмета на обществената поръчка 
е 42 670 лв.  
За поддейност 1 „Проучване и анализ на нивото на гражданско участие в процесите на 
формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики“ и поддейност 2: Разработване на 
бази данни от публични политики за четирите големи общини в ЮИРП: 22670 лв. 
За поддейност 3 „Проучване на добри практики и/или иновативни решения, свързани с 
подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и 
мониторинг на политики на местно ниво“: 20000 лв. 
Сдружение на общините от югоизточен регион не е регистрирано по ДДС. Участници, 
регистрирани по ДДС следва да имат предвид, че горепосочените стойности представляват 
крайният финансов ресурс за изпълнение предмета на поръчката. 
  
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [x] Не 

Номер на обособената позиция: [   ] 
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Наименование: [……] 

  
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [   ] 
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: 
Изисквания за личното състояние: [……] 
Възложителят отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 
от ЗОП 
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [……] 

Н/П 
Икономическо и финансово състояние: [……] 

Н/П 
Технически и професионални способности: Участниците трябва да имат опит в услуги, 
идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през 
последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „сходни“ с предмета 
на поръчката услуги следва да се разбират изготвянето на проучвания, изследвания, анализи, 
базирани на участнически подходи и/или разработване и/или оценка на местни политики и/или 
нормативни документи с участието на различни заинтересовани страни. 
За доказване на това обстоятелство, участниците представят Списък на услугите, които са 
идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите 
и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. 
  

 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 
увреждания или на хора в неравностойно положение 

  
[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 
защитени работни места 

 
Критерий за възлагане: 

[x] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 
      [x] Цена и качествени показатели 
      [] Разходи и качествени показатели  
[] Ниво на разходите 
[] Най-ниска цена  
  
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 
Име: Финансови показатели (Предлагани ценови параметри (Ц)                           Тежест: [50] 
Оценката се изчислява по следната формула: 
ФП = (Цмин/ Цп уч.)*50 
Където Цмин е най-ниската цена, предложена от участник, а Цп уч. е цената, предложена от 
съответния участник. 
За нуждите на методиката, резултатите се закръгляват с точност до втория знак след десетичната 
запетая. 
 
Име: Капацитет на екипа (КЕ)                                    ………….                                   Тежест: [20] 
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Показателят КЕ се изчислява като сбор от точки по следния начин: 
КЕ = ОПР + ОПЕ1 + ОПЕ2 
ОПР е показател за професионалната компетентност на предложения от Участника 
„Ръководител екип”, при следните минимални изисквания: 

Образование - висше образование, с професионално направление в областта на „Икономика“, 
„Право“, „Социология“, „Философия“, „Психология“, „Социология, антропология и науки за 
културата“ или друга подходяща специалност съобразно предмета на поръчката (важи и за 
чуждестранни експерти и/или експерти, с придобита в чужбина специалност). 
Специфичен опит – опит в управление на екипи/ проекти за социално – икономически 
проучвания и анализи, разработване и/или оценка на местни политики и/или нормативни 
документи с участието на различни заинтересовани страни. 
ОПЕ1 и ОПЕ2 са показатели за професионалната компетентност на предложените от Участника 
двама експерти „Проучвания и анализи“, при следните минимални изисквания: 
Образование - висше образование, с професионално направление в областта на 
„Икономика“, „Социология“, „Статистика“, „Психология“ или друга подходяща 
специалност съобразно предмета на поръчката (важи и за чуждестранни експерти и/или 
експерти, с придобита в чужбина специалност). 
Специфичен опит – опит в изпълнението на услуги/ проекти за социално – икономически 
проучвания и анализи, разработване и/или оценка на местни политики и/или нормативни 
документи с участието на различни заинтересовани страни.  

 
Име: Качество на изпълнение (КИ)                                                                                Тежест: [30] 
КИ – „Качество на изпълнение“ 
Оценката на показателя „Качество на изпълнение“ се извършва по точковата система на 
оценяване по скалата посочена по-долу. Оценяването е съобразено с Техническите 
спецификации. Затова комисията първо проверява дали предложението за изпълнение на 
поръчката отговоря на поставените основни изисквания за съдържание и наличие на 
задължителни елементи и дали в своята последователност гарантира навременното и спрямо 
минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати.  След 
проверката за съответствие с изискванията на възложителя и допускане за по-нататъшно 
оценяване, предложението ще бъде оценявано по качествени критерии - а именно по отношение 
на наличието на всяко едно обстоятелство, посочено в таблицата по-долу, което допринася за 
надграждане на общо представеното техническо предложение и гарантиращо високо качество на 
изпълнение. 
 

Показател ОПР  Макс. бр. 
точки -10 

Опит в управление на екипи/ проекти за социално – 
икономически проучвания и анализи, разработване и/или 
оценка на местни политики и/или нормативни документи с 
участието на различни заинтересовани страни  
 

1 проект 1 т. 

2 проекта 
5 т. 

3 и над 3 
проекта 

10 т. 

Показатели ОПЕ 1 и ОПЕ 2  Макс. Бр. 
точки – 10 

Опит в изпълнението на услуги/ проекти за социално – 
икономически проучвания и анализи, разработване и/или 
оценка на местни политики и/или нормативни документи с 
участието на различни заинтересовани страни 
 

1 проект 1 

2 и повече 
проекти 

5 

Максимален брой точки за един експерт  5 
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„Предложението за изпълнение на поръчката“ съгласно чл.33, ал.1 от ППЗОП представлява 
план за организацията на изпълнение на дейностите в съответствие с офертата на участника и 
изискванията на възложителя, и представящи начина и срока на изпълнение в съответствие с 
чл.70, ал. 4, т. 3 от ЗОП. 
 
Предложението за изпълнение на поръчката трябва да отговаря на следните минимални основни 
изисквания: 
1. Предвидената организация за изпълнение на отделните дейности от техническата 
спецификация гарантира качеството и спазване на крайния срок за изпълнение; 
2. Графикът за изпълнение на дейностите съответства на техническата спецификация, 
организацията на екипа и предложението за стратегия и подход за изпълнение на поръчката.   
 
Присъждането на точки се извършва по следния начин: 
 
І. Предложение, което отговаря на посочените по-горе основни изисквания на Възложителя се 
допуска до окончателна оценка и класиране, но не получава допълнителните точки за наличие на 
елементите, посочени по-долу и гарантиращи по-високо качество при изпълнението.  
 
ІІ. За предложение, което отговаря на основните изисквания, се присъждат допълнителни точки 
за наличието на всяко едно от следните обстоятелства, както следва: 
 
1. За всяка дейност е показано разпределение на отговорностите по експерти на ниво отделна 
задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от 
възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието 
изпълнение може да се проследи еднозначно). Взаимозаменяемост, допълняемост и 
взаимовръзки между отделните експерти. Разпределението на експертите е обвързано с 
посоченото в останалите части на предложението за изпълнение на поръчката – 10 т. 
2. Предложени са и са обосновани инструменти и методи на работа, които гарантират ниво на 
анализ и проучване едновременно по отношение на: 1) обхват и изчерпателност на изследваната 
информация и 2) качество и представителност на изводи/ резултати/ продукти – 10т. 
3. Предложени са механизми за контрол на качеството на изпълнение на отделните дейности/ 
задачи в обхвата на поръчката и съгласно предложението на участника в минимум следните 
аспекти: 1) постигане на проектните цели и резултати; 2) контрол върху ефективността на 
инструментите и методи за изпълнение; 3) гарантиране на максимално ниво на участие на 
заинтересованите страни – 10т. 
 
Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [08/05/2019]                      Час: (чч:мм) [17:15] 
  
Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [08/08/2019]                      Час: (чч:мм) [17:15] 
  
Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [09/05/2019]                       Час: (чч:мм) [09:30] 
  
Място на отваряне на офертите: гр. Бургас, ул. „Св. Климент Охридски“ № 3 

  

Информация относно средства от Европейския съюз: 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  

европейските фондове и програми:  [x] Да [] Не         
Идентификация на проекта, когато е приложимо: "Прилагане на модели и политики за 
насърчаване на гражданското участие за отговорно, споделено и динамично управление на 
местно ниво "№ BG05SFOP001-2.009-0092, финансиран по Оперативна програма "Добро 
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управление", договор за БФП № BG05SFOP001-2.009-0092-C01 

  
  

Друга информация (когато е приложимо):  
 
Оферти за участие могат да се подават до 17:15 ч. на 08.05.2019 г. на адреса на Възложителя - гр. 
Бургас, ул. "Александровска" 26. Получените оферти ще бъдат отворени и оповестени на 
09.05.2019 г. от 09:30 ч. на ул. "Климент Охридски" 3, от комисия, назначена от Възложителя.  
  
  
  

 
 
Дата на настоящата обява 
Дата: (дд/мм/гггг) [23/04/2019] 

Възложител 
Трите имена: (Подпис и печат) Димитър Николов Николов 
Длъжност: Председател на УС на Сдружение на общините от Югоизточен регион 

 


