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BG-Варна 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

ДПП "Златни пясъци", ул. „Радко Димитриев“, № 10, За: Юлия Тумбаркова, Република 

България 9000, Варна, Тел.: 052 355561, E-mail: dppzlatni@abv.bg, dnpzlatni@nug.bg, 

Факс: 052 355541 

Място/места за контакт: кк "Златни пясъци", до хотел Зора, ДПП "Златни пясъци" 

Интернет адрес/и: 

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http//parkzlatnipiasaci.com. 

Адрес на профила на купувача: http//parkzlatnipiasaci.com. 

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: 

Услуги 

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ: 

„Разработване на стратегия за позициониране на ПП „Златни пясъци” на туристическия 

пазар в изпълнение на проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на 

ПП „Златни пясъци” и се изпълнява в рамките на Оперативна програма "Околна среда 

2007-2013" от Дирекция на ПП „Златни пясъци”, по схема BG161PO005/11/3/3.2/06/27, 

Договор № DIR-5113326-C-008, както следва: Техническо задание за разработване на 

Стратегия за позициониране на ПП Златни пясъци на туристическия пазар. Стратегията 

се разработва в изпълнение на формулираните в Плана за управление на парка 

дългосрочни главни и второстепенни цели и по-конкретно трета второстепенна цел 

«Развитие на възможностите за балансиран екотуризъм и образователни екологични 

дейности». Представената в Плана за управление оценка на потенциалните 

възможности за развитие на познавателен туризъм и рекрeационни дейности отчитат 

увеличено желание за ползване на природната среда и нейносто включване в широк 

спектър от възможни интерпретативни програми за нова нова екотуристическа 

дестинация. Настоящата стратегия обхваща периода 2014-2020г. Тя следва да 

систематизира визията, стратегическите цели, приоритетите, специфичните цели и 

задачи, чиято реализация ще води до позиционирането и утвърждаването на ПП 

“Златни пясъци” като екотуристическа дестинация. Стратегията следва да бъде 

платформа за координиране съвместни дейности на всички заинтересовани страни за 

усвояване туристическия потенциал на парка при спазване на режимите и нормите за 
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ползване на ресурсите и осъществявяне на дейности на територията на парка, 

разписани в Плана за управление. Съдържанието на Стратегията следва да включва: 1. 

Ситуационен анализ: 1.1. Анализ и оценка на съществуващите условия за развитие на 

туризъм на територията на парка. 1.2. SWOT анализ – извеждане на силните и слабите 

страни, възможностите и заплахите, които стоят пред устойчивото развитие на туризма 

на територията на парка. 2. Формулиране на целите: 2.1. Формулиране на ВИЗИЯТА за 

развитие на туризма на територията на парка в контекста на изведените възможности и 

заплахи на външната среда и на основата на силните и слабите страни на парка като 

туристическа дестинация. 2.2. Определяне на СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ за развитие 

на туризма на територията на парка. Визията се конкретизира в ясно формулирани, 

количествено измерими, времево определени и реалистични стратегически цели. 3. 

Постигане на поставените цели – за всяка стратегическа цел се конкретизират 

ПРИОРИТЕТИ, за всеки приоритет се определят СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ, а за тях се 

разписват конкретни задачи и дейности. Посочват се срокове за изпълнение, отговорни 

за изпълнението, необходими финансови ресурси и източници на финансиране. 4. 

Финансиране на предвидените дейности и задачи. 4.1. Финансиране от бюджета на 

парка 4.2. Финансиране по Оперативни програми, предвидени за програмен период 

2014-2020г. 4.3. Други източници 5. Изпълнение и мониторинг 5.1. Изпълнение – 

функционална и институционална организация. 5.2. Мерки и индикатори за контрол на 

изпълнението на Стратегията. 5.3. Мониторинг. 

 

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 

79420000, 71620000 

Описание:  

Услуги по управление  

Услуги, свързани с анализи  

 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: 

Предмет: „Разработване на стратегия за позициониране на ПП „Златни пясъци” на 

туристическия пазар в изпълнение на проект „Изпълнение на дейности за устройство и 

управление на ПП „Златни пясъци” и се изпълнява в рамките на Оперативна програма 

"Околна среда 2007-2013" от Дирекция на ПП „Златни пясъци”, по схема 

BG161PO005/11/3/3.2/06/27, Договор № DIR-5113326-C-008 Прогнозна стойност на 

поръчката е до 21818,00 лв. без ДДС 

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 

21818 BGN 

 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

Ощина Варна, ПП "Златни пясъци" 



 

NUTS: 

BG331 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

Минимални изисквания към участниците:І. Минимално изискване за икономическо и 

финансово състояние: 1. Участникът следва да има специализиран оборот от 

предоставяне на услуги сходни с предмета на обществената поръчка за последните 3 

отчетни години (2010, 2011, 2012 год.) в минимален размер равен на прогнозната 

стойност на поръчката. Под сходен предмет се разбира разработване на стратегии и/или 

анализи в сферата на развитието на туристическия пазар.ІІ. Минимални технически 

изисквания:1.Участниците да имат изпълнен минимум един договор сходен с предмета 

на поръчката. Под сходен предмет се разбира разработване на стратегии и/или анализи 

в сферата на развитието на туристическия пазар.2. Участникът следва да разполага с 

минимум 2-ма ключови експерти (консултантски екип) за изпълнение на поръчката, 

както следва:Експерт „Туризъм”:Квалификации, умения и опит: 1) висше образование, 

от една от следните специалности: икономика, туризъм, маркетинг, стопанско 

управление или друга специалност сходна на изброените ; 2) Общ професионален опит 

– минимум 3 години;3) Специфичен професионален опит – минимум 2-годишен опит в 

планиране и управление на туристическото развитие; опит в сферата на подготовката, 

реализацията и/ или извършване на анализаторска и/или консултантска дейност в 

областта на управлението на проекти и програми, познаване на спецификата на 

българския туризъм, приоритетите на секторната политика в туризма .Експерт 

„Туристически маркетинг”:Квалификации, умения и опит: 1) висше образование, от 

една от следните специалности: икономика, туризъм, маркетинг, стопанско управление 

или друга специалност сходна на изброените ; 2) Общ професионален опит – минимум 

3 години;3) Специфичен професионален опит – минимум 2-годишен опит в планиране 

и управление на туристическото развитие и/или развитие на туристическия продукт; 

опит в областта на маркетинга в туризма, включително при провеждането на 

маркетингови проучвания и анализи, рекламни кампании и реализация на рекламни 

дейности; опит в сферата на подготовката, реализацията и/ или извършване на 

анализаторска и/или консултантска дейност в областта на управлението на проекти и 

програми, познаване на спецификата на българския туризъм, приоритетите на 

секторната политика в туризма и свързаните интервенции.Участникът задължително 

посочва един от основните експерти – членове на консултанския му екип за 

ръководител на екипа.В случай, че бъде избран за изпълнител, участникът се задължава 

да осигури участието на посочените експерти, а в случай на необходимост от промяна – 

да осигури други експерти най-малко със същата квалификация и опит след изрично 

одобрение на Възложителя.Документи за доказване на образование, квалификация и 

опит:Участникът трябва да приложи подробни автобиографии на предложените 

експерти, включени в екипа, от които да е виден опита, с приложени копия от 

документите, удостоверяващи образованието (копия от дипломи) и професионалната 

квалификация (копия от сертификати или други еквивалентни документи). 

Изискуемият опит се декларира в автобиографията на съответния експерт.Срок за 

изпълнение на договора е 3 (три) месеца от датата на подписване на договора за 

изпълнение.Финансирането се осъществява по договор № DIR-5113326-C-008 за 



безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.", 

съфинансирана от европейския фонд за регионално развитие и от кохезионния фонд на 

Европейския съюз" на Проект: № DIR-5113326-11-113 „ИД-ПП „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ДЕЙНОСТИ ЗА УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ЗЛАТНИ 

ПЯСЪЦИ" Прогнозна стойност на поръчката е до 21818,00 лв. без 

ДДС;ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще извършва плащания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по следния начин: 

След подписване на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

авансово плащане в размер на 30 % /тридесет процента/ от цената по договора. 

Окончателно плащане представляващо 70% (седемдесет процента) от цената по след 

съставяне и подписване, и от двете страни на Приемо-предавателен протокол за 

извършените услуги. 

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: 

Икономически най-изгодна оферта 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 

К1 – Предложена цена – с максимален брой точки – 60 Оценката се формира по 

формулата: Минимална предложена цена К1 = х 60 = ...... ( брой точки ) Предложена 

цена от участника K2 – Концепция за разработването на ситуационен анализ, относно 

мястото на ПП Златни пясъци на туристическия пазар – с максимален брой точки – 10 

Оценката се формира по следните показатели: 5 точки – представената от участника 

концепция за изготвяне на ситуационен анализ не отразява обстойно сегашното 

състояния на парка като туристическа дестинация, посочените от участника конкуренти 

не са обвързани с парка, като част от регионалния туристчески пазар. 10 точки – 

представената от участника концепция за изготвяне на ситуационен анализ реално 

отразява съществуващите условия за развитието на туризма в територията на ПП 

Златни пясъци и отразява обективно конкуренцията на парка в регионалния 

туристическия пазар . K3 – Атрактивност и потенциал на на формулираната визия за 

развитие на туризма на територията на парка – с максимален брой точки – 10 Оценката 

се формира по следните показатели: 5 точки – предложеният от участника подход за 

разработване на стратегията не са ясно формулирани основните маркери които ще 

спомогнат за развитието на природния парк като туристическа дестинация, посочването 

на стратегическите цели е неясно 10 точки – Предложената от участника визия за 

развитие на туризма на територията на парка е съобразена с разработения от участника 

ситуационен анализ и отразява ясна концепция как ще се развива парка като 

туристическа дестинация. Маркирани са всички реални предпоставки за развитие, 

както заплахите и пречките които биха попречили за същото. K4 – Предложена 

концепция за разработване на цели и преоритети за развитие на парка като 

туристическа дестинация – с максимален брой точки – 10 Оценката се формира по 

следните показатели: 3 точки – предложената от участника концепция е зле 

формулирана, неясна и обща; липсва разбиране за основната идея и цел на стратегията; 

предложената концепция не гарантира по никакъв начин правилното и успешно 

позициониране природния парк на туристическия пазар. 5 точки – предложената от 

участника концепция е добре формулирана, но непълна – липсват ключови параметри и 

характеристики; предложената концепция е интересна, но стандартна; предложената 

концепция не гарантира в пълна степен правилното и успешно позициониране на парка 



на туристическия пазар. 10 точки – предложената от участника концепция е ясна, 

отлично формулирана, иновативна и интересна; предложената концепция гарантира в 

пълна степен правилното и успешно позициониране на природния парк на 

туристическия пазар. K5 – Идеи за разработване на туристически продукти за 

подобряване позициониране на ПП „Златни пясъци” на туристическия пазар в региона 

– с максимален брой точки – 10 3 точки – предложените идеи за разработване 

туристически продукти са твърде общи, и от тях не става ясно как те ще спомогнат за 

развитието на парка като туристически продукт, маркираните целеви групи не са 

обвързани с туризма в региона и парка. 5 точки – предложените идеи за разработване 

туристически продукти са реални и приложими за развитието на парка като 

туристическа дестинация, но нямат обвързаност с реалния туризъм в региона и 

посочените целеви групи. 10 точки – предложените идеи за разработване туристически 

продукти са реални и приложими за развитието на парка като туристическа дестинация, 

има ясна обвързаност с туризма в региона както и посочване на целеви групи. 

Комплексна оценка на предложението и крайно класиране на участниците Крайната 

оценка на всеки участник се изчислява по формулата: Кк = K1 + K2 + К3 + К4+ К5 

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 

23/07/2013 16:00 

 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: 

ДА 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

А. Офертата на участника трябва да съдържа задължително следните документи 

(информация), поставени в папка: 1. Административни сведения за участника-попълнен 

образец; 2. Списък на документите съдържащи се в офертата; 3. Заверено копие от 

документ за регистрация на участника или единен идентификационен код съгласно чл. 

23 от Закона за Търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или 

едноличен търговец, или документ за самоличност, когато е физическо лице. Когато 

участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни 

обединения, документът/ите за регистрация се представя в официален превод. Ако 

участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или 

юридическо лице, включено в обединението; 4. Списък на изпълнени, сходни с 

предмета на поръчката договори през последните три години, определени към датата за 

подаване на оферти с посочване на периода, стойността, получателя и обхвата на 

извършваните дейности , придружен с рефенции 5. Списък- декларация с експертите, 

които участникът ще включи в екипа си, към който следва да бъдат приложени 

документи(копия дипломи, сертификати или други еквивалентни документи), 

доказващи минималните изисквания към експертите, както и автобиогрфия и 

декларации за разположение(по образец) на членовете на екипа. 6. Декларация за 

специализиран оборот, предмет на поръчката, за последните три години. 7. Декларация 

за приемане клаузите на договора (по образец). 8. Техническо предложение за 

изпълнение на поръчката- в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 



«Предложение за изпълнение на поръчката»; 9. Предлагана цена - в отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис «Предлагана цена»; Б.При подписване на 

договора,Изпълнителят следва да представи документи,издадени от компетентен орган 

за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1 от ЗОП и декларации за 

липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП В.Публичаната покана,образци на 

документи и други приложения са публикувани в профила на купувача, посочен в 

Раздел I и могат да бъдат свободно изтеглени оттам. Офертите се подават до 16:00 часа 

на 23.07.2013г. в офиса на проекта в сградата на Дирекция ПП "Златни пясъци", кк 

Златни пясъци, до хотел Зора.Всяка оферта трябва да се представи в запечатан 

непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител, лично или 

по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.Върху плика участника следва да 

посочи предмета на поръчката, наименование на фирмата,адрес за кореспонденция, 

телефон и по възможност факс и електронен адрес. Възложителят определя 

длъжностни лица, които да получат, разгледат и оценят офертите. Същите ще 

определят реда за разглеждане на офертите и ще съставят протокол от работата си. 

След приемане от страна на Възложителя на представения му протокол от работата на 

длъжностните лица, участниците ще бъдат уведомени писмено за резултатите от 

извършеното оценяване и класиране. 

 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 

23/07/2013  
 


