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 НА ВНИМАНИЕТО НА 

 ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 

 
Изх. № 8415/31.10.2014 г. 
 

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА 
за 

Извършване на визуализация и публичност 
 
 
 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Във връзка с изпълнението от ИА „Военни клубове и военно-почивно 

дело” на проект по схема за безвъзмездна финансова помощ по бюджетна 

линия BG051PO002/14/2.2-16 към приоритетна ос 2 „Управление на 

човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна 

държавна администрация” по ОПАК, бихме искали да проучим възможността 

за извършване на мерки по визуализация и публичност от Ваша страна. 

 
Дейностите за визуализация ще популяризират резултатите от проекта не 

само сред неговата целева група, а и сред широката общественост. За тази цел по 

проекта са предвидени следните мерки: 

1. Провеждане на пресконференция ( встъпителна и заключителна) – 2 

броя; 

2. Публикации в медиите – 2 броя; 

3. Изработване на информационни табели – 2 броя; 

 

Стойността на предоставената услуга не следва да надвишава 1541,67 лв, 

без вкл. ДДС. 

 



 

„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен 
капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.” 

 

Ако сте в състояние да предоставите посочените услуги, ще очакваме 

Вашата оферта, с посочените характеристики, цени и условия на плащане, не по-

късно от 06.11.2014 г. до 17:30часа на следния адрес: гр. София, бул. „Цар 

Освободител” № 7 или на факс: 02/9810731 или на е-майл: 

ivonikolov7@gmail.com, на вниманието на Ивелин Николов.  

 

Моля, във Вашата оферта да се съобразите със следните изисквания: 

 Срокът на валидност на офертите да не бъде по-малък от 6 месеца. 

 Условие за участие от Ваша страна е изпълнението на минимум  2 /две/ 

услуги, сходни с посочената дейност, осъществени през последните 3 години, 

както и наличието в екипа на поне двама експерти „Връзки с 

обществеността” и/или „Рекламни дейности”. 

 Изпълнението на услугата трябва да съответства на ОПАК за предоставяне на 

безвъзмездна помощ и на мерките за публичност и информираност, съгласно 

правилата на Регламент на ЕК 1828/2006, относно общите правила за 

приложение на регламент 1083/2006 за Европейския фонд за регионално 

развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд. 

 

С участника,  предложил най-ниска цена за изпълнение на поръчката, ще се 

сключи писмен договор. 

 

 

     ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 
       /п/ ВАЛЕНТИН ГАГАШЕВ 


