
 

  

ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ“/ 
ФОНД „УБЕЖИЩЕ, МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ“  

 

Проектът „Оценка на заплахите от организирана престъпност в България“  
се финансира от Фонд „Вътрешна сигурност“  

Образец на оферта по чл. 8, ал. 1 от ПМС №118/20.05.2014 г. за участие в процедура на 

“Избор с публична обява” 

 

 

ДО  
________________________ 
(Бенефициент- наименование) 

________________________ 
(Адрес на бенефициента) 

 

 

О Ф Е Р Т А 

 

 

ОТ:________________________________________________________________________ 
(наименование на кандидата) 

 

за участие в процедура „Избор с публична обява“ за определяне на изпълнител с предмет: 

„Провеждане на криминологични проучвания (дълбочинни интервюта) и анализ на 

организирани престъпни дейности за целите на Доклад 3)“ 

 

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,  

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________ 

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,  

ЕИК /Булстат: _____________________________,  

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на 

___________________________________. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура 

за определяне на изпълнител с предмет:  

 

„Провеждане на криминологични проучвания (дълбочинни интервюта) и анализ на 

организирани престъпни дейности за целите на Доклад 3)“ 

 

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с 

указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените 

от Вас условия и ги приемаме без възражения. 

 

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени 

за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок. 

 

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ 

подизпълнители.                                                                                           ще ползваме/няма да ползваме 

 

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________ 

календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение. 
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Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ 

(посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана). 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на 

настоящата процедура, ще изпълним следното: 

 

Изисквания и условия на 

___________________________________ 
(наименование на бенефициента) 

Предложение на кандидата 

Марка/модел/производител/тех-

нически характеристики 

Забележк

а 

Изисквания към изпълнението и качеството на 

услугите: 

„Провеждане на криминологични 

проучвания (дълбочинни интервюта) и 

анализ на организирани престъпни 

дейности за целите на Доклад 3)“ 
 

Минимални изисквания към изпълнението 

на услугата: 
Качеството на предоставената услуга трябва 

да съответства с изискванията на 

Възложителя, на договора и приложенията 

към него, както и на действащите нормативни 

актови и правна уредба в Република България.  

 

Изпълнителят следва да изпълни: 

 

1. Изработване на план за провеждане на 

60 дълбочинни интервюта.  

Изпълнителят трябва да изработи план за 

провеждане и да проведе 60 дълбочинни 

интервюта с представители на компетентните 

институции (ГДБОП, ГД Гранична Полиция, 

ГД Национална Полиция, ОДМВР, 

Прокуратура на Република България, Агенция 

„Митници“, Национална агенция по 

приходите, Сметна палата, АФКОС, 

Министерство на земеделието, храните и 

горите), експерти, независими източници от 

частния сектор, и други институции или лица 

имащи отношение към организираната 

престъпност в България. Интервютата трябва да 

покриват следните престъпни дейности: 1) 

трафик и разпространение на наркотични 

вещества; 2) трафик на хора (включително и 

вътрешен трафик); 3) противозаконното 

превеждане през границата на страната на 

отделни лица или групи хора 

(каналджийство); 4) киберпрестъпност; 5) 
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незаконен дърводобив; 6) телефонни измами; 

7) организирани ДДС измами; 8) незаконна 

търговия с тютюневи изделия; 9) незаконна 

търговия с петролни продукти; 10) 

злоупотреби с еврофондове; (11) нелегални 

лекарства, (12) измами с платежни средства 

(скиминг) 
 

Желателно е за всяка една от изброените по-

горе престъпни дейности да се направят по 5 

(пет) интервюта. Минималният брой 

интервюта за дадена престъпна дейност е 3 

(три), а общият брой на проведените 

интервюта трябва да е 60 (шестдесет). Така, 

ако за дадена престъпна дейност са направени 

по-малко от 5 интервюта, за други престъпни 

дейности следва да се направят повече от 5, 

като общият брой е равен на 60 

 

2. Изготвяне на списък с респонденти за 

съответните престъпни дейности. 

Списъкът трябва да включва минимум по един 

представител от  институциите, посочени в 

Техническото задание и приложената в него 

таблица – т. 3.1. от Техническата 

спецификация 

 

3. Изготвяне на график на планираните 

интервюта най-късно до 10 работни дни 

преди провеждането им. 

Възложителят си запазва правото да изпрати 

свой представител на някои или на всички 

дълбочинни интервюта 

 

4. Провеждане на 60 дълбочинни 

интервюта 

Всяко интервю се очаква да е с 

продължителност между 1 и 2 часа. 

Интервютата ще се проведат по предварително 

подготвен от Възложителя въпросник, който ще 

бъде предоставен на избрания изпълнител. 

 

5. Предоставяне на резюмета и записи на 

интервютата 

Изпълнителят предоставя подробно резюме на 

всички проведени интервюта, в обем 4-5 

стандартни страници за всяко интервю. При 

съгласие на респондента интервюто може да 

бъде записано, Изпълнителят предоставя и 

звукозапис на интервюто.  

За валидни се приемат само интервюта, при 

които респондентът е отговорил най-малко на 

2/3 от поставените въпроси.  
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6. Изготвяне на Технически доклад 

Изпълнителят трябва да изготви технически 

доклад и анализ на получените данни в обем 

минимум 60 (шестдесет) страници.  

 

Изисквания към документацията,  

съпровождаща изпълнението на предмета на 

процедурата (ако е приложимо):  

Документацията трябва да е на български 

език  

  

 

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили 

всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания 

вид и обхват, както следва: 

 
 ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата 

процедура, общата цена на нашето ценово предложение възлиза на: 

 

Цифром:__________________ Словом:__________________________________ 
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС) 

 

 

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи 

сумата, написана с думи. 
 

 

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи: 

 

1. Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние или друга 

идентифицираща информация съгласно законодателството на държавата, където 

кандидатът е установен, а когато е физическо лице – данни по документ за 

самоличност;  

2. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 22, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от Постановление 

№ 118 на Министерския съвет от 20.05.2014 г.; 

3. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията 

4. Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни 

5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на 

процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва 

подизпълнители); 

6. Документи по т. 1-5 за всеки от подизпълнителите в съответствие с ПМС № 

118/20.05.2014 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители); 

7. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в 

документацията за участие. 

 

 

 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС:______________________ 

___________________________________________ 
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(име и фамилия) 

___________________________________________ 

(длъжност на представляващия кандидата) 


