
                                                                                                                                                           
Договор №BG05M9OP001-2.056-0009-2014BG05M2OP001-C01 

 ,,Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Велинград‘‘  

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и Оперативна 
програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж‘‘ 2014-2020 г., съфинансирани от Европейския социален  

фонд на Европейския съюз, www.eufunds.bg 
 
 

Изх.№ 21 /20.05.2022 година 

 

ДО 

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

 

 

 

П  О  К  А  Н  А 

 

от Сдружение ОБЕДИНЕНИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ,  

ЕИК 176138019 , със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул. ИЛАРИОН 

МАКАРИОПОЛСКИ, номер 64, ап. 8 
 

 

ОТНОСНО: Представяне на оферта във връзка със предстоящо сключване на договор с 

предмет: Избор на изпълнител за създаване и функциониране на „Форум театър” в две училища 

по Дейност 4: Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите 

от образователната интеграция и приемането на различието по проект: СОЦИАЛНО-

ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ И ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА 

ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, Наука и 

образование за интелигентен растеж, BG05M9OP001-2.056 - „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА 

ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ 

ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2, Дейност 4 Работа с родители без разлика 

от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и 

приемането на различието по сключен Договор № BG05M9OP001-2.056-0009-

2014BG05M2OP001-C0.  

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „ Наука и 

образование за интелигентен растеж ”. 

 

ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ. 

Предметът на договора включва: Организирането и провеждането /вкл.логистика/  на два 

поредни Форум Театъра / в два поредни учебни срока или две поредни учебни години/ с 

представители учебни заведения ОУ „Неофит Рилски“ и ОУ „Георги Бенковски“ с цел  

разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието, което има по 

отношение на представителите на различните етноси; да добият участниците увереност в себе 

си, в своята сила и възможност за промяна; да намерят оптималните начини на поведение в 

трудни житейски ситуации; да научат нови роли и поведения.  

 

 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЛА ЗА РЕПЕТИЦИИ 

 

http://www.eufunds.bg/
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Изпълнителят трябва да осигури зала за реализиране на репетиции / за всеки един Форум 

Театър - 15 репетиции/сесии за всяка група или общо 30 сесии – по 4 часа всяка/, съобразна с 

вида на дейността. Залата, помещението може да е в музей, библиотека, конгресен център, 

център за професионално обучение, зала в сгради на хотели, читалища и др и да се ползва 

самостоятелно. Капацитетът на залата трябва да е минимум 20 бр. лица. Изпълнителят е длъжен 

да наеме и подреди залата, съгласно изискванията на екипа на дейността на Сдружение ОПРУ 

/режисьор, актьор, психолог/.  

 Максимална стойност за наем на зала за репетиции за организиране на един  Форум 

Театър е 3600 лева.  

За провеждане на 30 броя сесии/репетиции за един Форум Театър, изпълнителят трябва 

да осигури лични предпазни средства.  

Максималната стойност за личните предпазни средства е 890 лева. 

 

ОСИГУРЯВАНЕ НА СЦЕНОГРАФИЯ И ДЕКОР  

 

Изпълнителят трябва да осигури сценография и декор за  всеки един Форум Театър 

съобразна с визията на Режисьора по проекта. Всички дейности по осигуряване на сценография 

и декор се съгласуват в процеса на реализация с екипа изпълняващ дейността, като се следват 

стриктно указанията на Режисьора по проекта.  

  Максимална стойност за Сценография е 1125 лв, а за декор – 500лв. 

 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЛА ЗА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

Изпълнителят трябва да осигури зала за реализиране на представлението, съобразна с 

вида на събитието. Залата, помещението може да е в музей, библиотека, конгресен център, 

център за професионално обучение, зала в сгради на хотели, читалища и др и да се ползва 

самостоятелно. Капацитетът на залата трябва да е минимум 100 бр. лица. Изпълнителят е 

задължен да наеме и подреди залата.   

Максимална стойност за наем на зала за един Форум Театър е 1000 лева. 

 

Изпълнителят е длъжен в рамките на реализиране на представленията да осигури 

съответното техническо обезпечаване – осветление и озвучаване.  

Максималната стойност за озвучаване   е 1500 лв; за осветление – 1500 лв  

 

МЕРКИ ЗА ПУБЛИЧНОСТ И ИНФОРМИРАНОСТ 

 

Изпълнителят следва да осигурява публичност и информираност по финансирането на 

договора и следва да спазва изискванията, определени в „Единен наръчник на бенефициента за 

прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020“.  

Следва да бъдат изготвени информационни брошури за дейността /минимум 100бр;/; 

плакати /минимум 20бр/ и банер. Брошурите следва да бъдат съобразени с изискванията на 

екипа при реализиране на дейността. 

Максималната стойност са 100 бр инф.материали, 20бр. плакати и банер е 405 лв за 

организиране на един Форум Театър. 
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ДОКУМЕНТИРАНЕ И ОТЧЕТНОСТ 

 

Материалите и всички документи, изготвени във връзка и по време на изпълнението на 

сключения договор, остават изключителна собственост на Възложителя. Изпълнителят няма 

право да задържа тези документи или материали, нито да ги използва за свои цели, които нямат 

отношение към изпълнението на сключения договор, без да е налице изрично писмено съгласие 

на Възложителя, както и да ги предоставя на трети лица. 

 

Срокът на договора, за изпълнение на дейността по договора е до 30.06.2023г., като 

организирането на театъра ще е съгласно предварително одобрен от Възложителя график. 

Място на изпълнение на поръчката: гр.Велинград 

Общата максимална прогнозна стойност за организиране на един брой Форум Театър: 10 520 

лева., посочената прогнозна стойност е крайна, с включено ДДС. 

Цените за отделните дейности са максимални и крайни за изпълнителя. 

 

Посочената от участника стойност е цена на договора, който ще бъде сключен с избрания за 

изпълнител участник, като сбора на посочените от участниците цени на отделните дейности 

следва да съответснват на общата цена за изпълнение. Цените са за целия срок на договора и не 

подлежат на промяна от страна на изпълнителя. 

 

Семинарите ще се проведат по предварително утвърден от възложителя график – програма. 

 

Начин на плащане: По банков път. За всеки Форум Театър - 80 % авансово, след сключване на 

договора; 20% след реализиране на Форум Театъра и предоставяне на всички документи за 

провеждането му.   

 

При проявен интерес от ваша страна, моля в срок до 10.06.2022 година да представите вашите 

оферти на електронен адрес: upsda.bg@gmail.com 

 

Всяка оферта трябва да съдържа: 

- административни данни за оферента – наименование, ЕИК, адрес, 

- дата на издаване на офертата; 

- подпис и печат на офертата; 

- срок на валидност на офертата; 

- техническо предложение. 

- ценово предложение – крайна цена в лева.   

 

Срокът на валидност на офертата не може да бъде по-кратък от 2 (два) месеца, считано от 

датата на подаване на офертата. 

Офертата се изготвя на български език. 

 

Настоящата покана за представяне на оферти не представлява процедура за възлагане на 

http://www.eufunds.bg/
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обществена поръчка по смисъла па ЗОП и публична покана по смисъла на ПМС 

160/1.07.2016 г. 

 

Всеки участник трябва да представи своето предложение за изпълнение, което да включва 

декларация, че ще се съобрази с всички изисквания за изпълнение на Възложителя, 

съгласно настоящата покана.  

 

Предложението за изпълнение трябва да включва и обща цена за изпълнение, както и 

цена за реализиране на всяка една от дейности. 
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