


ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.05-0034 

 „Актуализиране на образователния процес в Професионална техническа гимназия 

„Цар Симеон Велики” , град Търговище в сътрудничество с работодател в сферата на 

ИКТ” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд  

на Европейския съюз 

 
Инвестира във вашето бъдеще! 

 

О Б О С О Б Е Н А  П О З И Ц И Я  № 1 :   

I. „ПРОВЕЖДАНЕ НА ДВА ЕДНОДНЕВНИ СЕМИНАРА В ТЪРГОВИЩЕ” 

ПО ПРОЕКТ №BG051PO 001-4.3.05-0034 - АКТУАЛИЗИРАНЕ НА 

ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА 

ГИМНАЗИЯ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ” , ГРАД ТЪРГОВИЩЕ В 

СЪТРУДНИЧЕСТВО С РАБОТОДАТЕЛ В СФЕРАТА НА ИКТ”. 

 

О Б О С О Б Е Н А  П О З И Ц И Я  № 2 :  

II. „ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ” ПО 

ПРОЕКТ №BG051PO 001-4.3.05-0034 - АКТУАЛИЗИРАНЕ НА 

ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА 

ГИМНАЗИЯ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ” , ГРАД ТЪРГОВИЩЕ В 

СЪТРУДНИЧЕСТВО С РАБОТОДАТЕЛ В СФЕРАТА НА ИКТ”. 

 

О Б О С О Б Е Н А  П О З И Ц И Я  3 :   

III. „ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ” ПО ПРОЕКТ №BG051PO 001-4.3.05-

0034 - АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В 

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ” , 

ГРАД ТЪРГОВИЩЕ В СЪТРУДНИЧЕСТВО С РАБОТОДАТЕЛ В СФЕРАТА 

НА ИКТ”- рекламни материали. 

 

О Б О С О Б Е Н А  П О З И Ц И Я  4 :   

IV. „ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ” ПО ПРОЕКТ №BG051PO 001-4.3.05-

0034 - АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В 

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ” , 

ГРАД ТЪРГОВИЩЕ В СЪТРУДНИЧЕСТВО С РАБОТОДАТЕЛ В СФЕРАТА 

НА ИКТ”- публикации в национален ежедневник. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

Възложител по настоящата процедура за избор на изпълнител е  ПТГ „Цар Симеон 

Велики” град Търговище, с административен адрес гр.Търговище, ул.”Александър 

Стамболийски” №29 тел 0601/ 6 38 12, факс. 0601/ 6 38 12, Булстат БУЛСТАТ 129004720, 

Електронна поща: E-mail: ptg_t6te@mail.bg 

Места за контакт:  ПТГ „Цар Симеон Велики”, град Търговище, ул.”Александър 

Стамболийски” №29 

Интернет адрес:  http://ptgtg.ucoz.com 

Адрес на профила на купувача: ПТГ „Цар Симеон Велики”, град Търговище, 

ул.”Александър Стамболийски” №29,  http://ptgtg.ucoz.com/dir 



ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.05-0034 

 „Актуализиране на образователния процес в Професионална техническа гимназия 

„Цар Симеон Велики” , град Търговище в сътрудничество с работодател в сферата на 

ИКТ” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд  

на Европейския съюз 

 
Инвестира във вашето бъдеще! 

 

I.  „ПРОВЕЖДАНЕ НА ДВА ЕДНОДНЕВНИ СЕМИНАРА В ТЪРГОВИЩЕ” : 

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА 

Услуга 

КРАТКО ОПИСАНИЕ 

Организиране и провеждане на два еднодневни семинара в град Търговище. В рамките на 

изпълнението на дейността е необходимо да бъдат проведени следните събития: 

 откриващ семинар за представяне на целите на проекта с участието на 

представители на всички заинтересовани страни. За участниците ще се подготвят и 

предоставят необходимите рекламни и информационни материали. 

 заключителен семинар за представяне на резултатите от проекта с участието 

на представители на всички заинтересовани страни. За участниците ще се подготвят 

и предоставят необходимите рекламни и информационни материали. 

 

 Дейността е в изпълнение на проект „Актуализиране на образователния процес в 

ПТГ „Цар Симеон Велики”, град Търговище в сътрудничество с работодател в 

сферата на ИКТ“, Финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 

съфинансиран от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд. 

Подробна информация се съдържа в Техническа спесификация – Приложение 1. 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ 

4 000 лв. без ДДС  

4800 лв. с ДДС. 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

В рамките на тази дейност, след сключването на договора и стартиране на 

изпълнението на основните дейности по проекта, изпълнителят трябва да организира и 

проведе откриващ семинар  в началото на изпълнение на проекта и заключителен в неговия 

край.  

Изпълнителят следва да осигури 

 Място на провеждане на събитието в гр. Търговище: подходяща зала, с добри 

условия – обзаведена, оборудвана с мултимедийна техника; 

 Подготовка на писма-покани за семинара;  

 Изготвяне на списък за регистрация и организиране на регистрация на 

участниците; 

 Отпечатване на Анкетна карта;  
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 Отпечатване на Дневен ред;  

 Подготовка и отпечатване на дневен ред; 

 Документиране на събитието със снимков материал; 

 Осигуряване на модератор на събитието;  

 Осигуряване на цялостната организация и логистика на място; 

 Осигуряване и окомплектоване на информационни материали по време на 

семинара. 

Подробна информация се съдържа в Техническа спесификация – Приложение 1. 

 

II.  „ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ  МАТЕРИАЛИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ” : 

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА 

Доставка 

КРАТКО ОПИСАНИЕ 

 За обучението на 90 ученици целева група от ПТГ „Цар Симеон Велики” по 

Дейност6: „Провеждане на обучения на ученици”  ще бъдат използвани материали, 

доставени от външен изпълнител. Материалите ще включват едновременно учебни пособия 

и стандартни помагала - тетрадки, химикали, листи и др., които са предвидени за учениците 

и техните преподаватели. След приключване на обучителния процес ще бъдат проверени 

придобитите знания на учениците. На успешно преминалите ще бъдат издадени 

сертификати. Дейността е в изпълнение на проект „Актуализиране на образователния 

процес в ПТГ „Цар Симеон Велики”, град Търговище в сътрудничество с работодател 

в сферата на ИКТ“, Финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“, съфинансиран от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд. 

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ 

8 000 лв. без ДДС  

9600 лв. с ДДС. 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

В рамките на тази дейност, след сключването на договора и стартиране на 

изпълнението на основните дейности по проекта, Изпълнителят следва да достави: 

 Комплект папка съдържаща: учебни материали – записани на компакт диск, тефтер и 

химикалка с логото на ЕС за професионално обучение – 400 бр; 
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 Маркери за бяла дъска (различни цветове) – 24 комплекта; 

 Бланки за сертификати – 90 бр; 

 Папки пакет 50 бр. – 2 бр; 

 Тонер касета за принтер – 1 бр; 

 Тонер за копирна машина – 1 бр; 

 Класьори – 10 бр; 

 Хартия принтерна пакет – 14 бр. 

Подробна информация се съдържа в Техническа спесификация – Приложение 1. 

 

III. „ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ”  - рекламни материали. 

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА 

Услуга 

КРАТКО ОПИСАНИЕ: 

 Отпечатване на 100 бр. Плакати; 

 

 Поставяне на една постоянна обозначителна табела на фасадата на Професионалното 

училище; 

 

 Поставяне на стикери на закупеното в рамките на проекта техническо оборудване. 

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ 

2335 лв. без ДДС 

2802 лв. с ДДС. 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
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В рамките на тази дейност, изпълнителят следва да спази изискванията на ОПРЧР за 

осигуряване на публичност а именно: 

 Табелата следва да указва вида и името на операцията в допълнение към 

следната информация, която следва да заема поне 25% от цялата площ на 

таблото/билборда: а) логото на ЕС в съответствие с графичните стандарти в 

Приложение 1 на Регламент 1828/2006, както и позоваване на ЕС; б) логото 

на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и позоваване на 

ЕСФ; в) пълно изписване на оперативната програма – Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси”; г) послание, което символизира помощта 

на ЕС – „Инвестира във вашето бъдеще”. 

 Представените плакати, следната информация следва да заема поне 25% от 

тяхната площ: а) логото на ЕС и ОП РЧР със съответното позоваване на ЕС и 

ЕСФ; б) наименованието на проекта, които се изпълнява; в) изречението 

“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален 

фонд на Европейския съюз“. 

 Стикери, които да бъдат поставени на закупеното оборудване –Изпълнителят 

следва да изготви дизайна (с включена предпечатна подготовка), да изработи 

и достави стикери, съдържащи следната информация: 

а) логото на ЕС и ОП РЧР със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ; 

б) номера на договора и наименованието на проекта; 

в) изречението “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна 

програма  „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския 

социален фонд на Европейския съюз“. 

 

IV. „ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ” - публикации в национален 

ежедневник  

- Две публикации в национален ежедневник, в началото и в края на проекта    

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ 

1000 лв. без ДДС 

1 200 лв. с ДДС. 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 Публикации - следва да съдържат:  

а) логото на ЕС и ОП РЧР със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ; 

 б) наименованието на проекта, които се изпълнява;  



ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.05-0034 

 „Актуализиране на образователния процес в Професионална техническа гимназия 

„Цар Симеон Велики” , град Търговище в сътрудничество с работодател в сферата на 

ИКТ” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд  

на Европейския съюз 

 
Инвестира във вашето бъдеще! 

в) изречението “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европеиския 

социален фонд на Европеиския съюз“. Препоръчително е горната информация да 

заема поне 25% от площта на съответната корица или лицева част на материала.  

 

Подробна информация се съдържа в Техническа спецификация – Приложение 1. 

 

РЕД ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Поръчка по реда на чл. 4. от Въпрешните правила за възлагане на 

обществени поръчки, които не попадат в процедура по ЗОП на ПТГ  „ Цар Симеон Велики” 

– Търговище 

МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: ПТГ „ Цар Симеон Велики”- Търговище, ул. Ал. Стамболийски 

№29 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА: 
 

НАЧИН НА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА:  

Кандидатите  могат да участват само за една обособена позиция или за няколко, но 

класирането е индивидуално за всяка позиция. 

 

 Офертата се представя в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик от участника или от 

упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, 

или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва „Оферта",  наименование на 

участника, наименование на ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ/И,за която/които се кандидатства, адрес и 

лице за кореспонденция, телефон и електронен адрес на участника. Пликът съдържа изискуемите 

документи за подбор, посочени по-долу. В същия илик „Оферта" задължително се поставя и 

отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена" и наименованието на обособената 

позиция. За всяка обособена позиция, за която се кандидатства, се представя отделен плик с надпис 

„Предлагана цена". 

1. Документи за подбор: 

 Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или 
упълномощеното от него лице; 

 Оферта – Приложение 2; 

 Техническа спецификация – Приложение 1; 

 Техническо предложение за изпълнение; 

 Декларация за приемане на условията в проекта на договор; 

 За юридически лица или еднолични търговци – копие (заверено от участника) от 

документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от 

Закона за търговския регистър; За физически лица – копие от документа за 

самоличност; За юридически лица с нестопанска цел – удостоверение за актуално 

състояние (удостоверението за актуално състояние следва да бъде издадено не по-

рано от 3 месеца преди датата на представянето му с офертата);  

 Пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата (оригинал). 

Пълномощно се представя, когато офертата не е подписана от управляващия и 
представляващ участника съгласно актуалната му регистрация. Пълномощното 
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следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както 
и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да 
представлява участника в процедурата; 
2. „Предлагана цена" и наименованието на обособената позиция. За всяка 

обособена позиция, за която се кандидатства, се представя отделен плик с надпис 

„Предлагана цена".  Ценовото предложение следва да бъде изготвено съгласно приложения към 

документацията образец - Приложение № 3.  

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: - срокът за цялостно изпълнение на поръчката е 

съгласно графика на дейностите по проекта. 

НАЧИН И РЕД ЗА КЛАСИРАНЕ: Офертите на участниците ще се оценяват и класират 

според критерия „най-ниска цена”.  

ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ: Офертите се представят в ПТГ„ Цар Симеон Велики”- 

Търговище, ул. Ал. Стамболийски №29,  етаж 2, стая № 23, в срок до 16:00 часа на 28.01.2014 г.  

Оферти след указания срок не се приемат.  

ЦЕНА: - Цената се посочва в лева без ДДС и в лева с ДДС, съгласно Приложение № 2 и 
включва всички разходи необходими за цялостно изпълнение па поръчката. 

МЯСТО И ДАТА НА КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Офертите ще бъдат отворенн от комисия, 

назначена със заповед на директора на  ПТГ „ Цар Симеон Велики”- Търговище, в актовата зала 

на училището в 13:30 часа на 29.01.2014 г.  Комисията ще разгледа и оцени подадените  писмени 
предложения. За направения избор, всички участници, подали оферта ще бъдат писмено 
уведомени. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Техническа спецификация – Приложение 1. 

Образец на оферта – Приложение 2. 

Образец на ценова оферта – Приложение 3. 

Образец на договор – Приложение 4. 

 

За допълнителна информация: инж. В. Хараланова  – координатор на проекта  в 
ПТГ„ Цар Симеон Велики”- Търговище, тел. 0893693293.  

Електронните формуляри са достъпни на страницата на ПТГ „ Цар Симеон Велики”- 
Търговище: http://ptgtg.ucoz.com/ в раздел „Профил на купувача” 

 

http://ptgtg.ucoz.com/

