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01331-2013-0004
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.
BG-Благоевград:
РЕШЕНИЕ
Номер: RD-565-11-7-24 от 12.07.2013 г.
чл. 3, ал. 1 от ЗОП
А) за откриване на процедура
І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)
I.1) Наименование и адрес
Дирекция "Национален парк Рила", кв. Вароша ул. Бистрица № 12 В, За: Янка Илиева,
Република

България

2700,

Благоевград,

Тел.:

073

880537,

E-mail:

yilieva@rilanationalpark.bg, Факс: 073 881023
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rilanationalpark.bg..
Адрес на профила на купувача: www.rilanationalpark.bg..
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и
Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни
подразделения
Основна дейност на възложителя
Околна среда
А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ІI: ОТКРИВАНЕ
ОТКРИВАМ
процедура за възлагане на обществена поръчка
ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура
IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
чл. 16, ал. 8 от ЗОП
IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на
конкурса за проект
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„Изпълнение на мерки за информация и публичност в рамките на проект „Устойчиво
управление на Национален парк Рила І-ва фаза”, финансиран по силата на Заповед
№РД-565/13.07.2012 г. на Министъра на околната среда и водите за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ на Д „НП Рила” - Благоевград по оперативните
програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС и
Решение №261/ 29.06.2012 г. на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна
среда 2007-2013 г.” при МОСВ - Приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на
биологичното

разнообразие”,

предоставяне

на

референтен

безвъзмездна

номер

финансова

на

помощ:

процедурата

за

директно

BG161PO005/11/3/3.2/05/26

„Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и
резервати”. Пълният обхват на дейностите, дължими от изпълнителя са посочени в
Техническите спецификации, проекта на договор – неразделна част от настоящата
документация и Насоките за информация и публичност на проекти, финансирани по
Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, достъпни на интернет адрес:
http://ope.moew.government.bg/bg/pages/narachnitsi-ukazania-rakovodstva/66#3

Целта

на

договора е да се постигне качествено и професионално изпълнение на заложените в
проекта мерки за информация и публичност пред широката общественост относно
всички въпроси, свързани с осигуряването на информация и публичност на ниво проект,
в това число: 6.1. Изпълнение на всички заложени като минимум мерки като краен
продукт, в предвидения обхват и в предвидените количествени, и качествени параметри;
6.2. Постигане на обществена информираност по отношение на финансовата и
институционална рамка на проекта: 6.3. Повишаване обществената осведоменост по
отношение на съфинансирането на проекта по ОПОС; 6.4. Информиране на широката
общественост за ролята, която играе Европейският съюз съвместно с държавите-членки
при отпускането на помощта и за резултатите от нея; 6.5. Гарантиране прозрачността в
процеса на усвояване на европейските фондове и изпълнението на финансираните
проекти; 6.6. Информиране за източника на европейско съфинансиране - наименование
на фонда (Европейски фонд за регионално развитие или Кохезионен фонд
ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за
насърчаване на зелените обществени поръчки
НЕ
ІV.2.1.2.)
"Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие
НЕ
V: МОТИВИ
V.1) Мотиви за избора на процедура
Предвид прогнозната стойност на поръчката и липсата на обстоятелства, позволяващи
провеждане на друг вид процедура, следва да се проведе открита процедура по реда на
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чл. 14, ал. 3 от ЗОП (опростени правила).
V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка
или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: -VI: ОДОБРЯВАМ
обявлението и документацията за участие
VII: ОБЖАЛВАНЕ
VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000,
София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: www.cpc.bg.
VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП
VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ
12.07.2013 г.
Възложител
Трите имена: Красимир Чавдаров Андонов
Длъжност: Директор
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