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ПРОТОКОЛ
ОТ

12 септември 2019 г. за дейността на комисия, назначена със заповед на Зам.- ректора 
по ФПД на ИУ - Варна № РД-06-2554/03.09.2019г. със задача:

„Определяне и подготвяне на прогнозна стойност, срок на договор, техническа 
спецификация и нареждане по образеца на Приложение №3“, касаещи стартиране на 
обществена поръчка с ред за възлагане по реда на чл.20, ал.З, т.2 и глава двадесет и шеста от 
ЗОП «Събиране на оферти с обява» с предмет:

„Проучване на културното наследство на Пътя на коприната на територията на 
Североизточен район (BG 33) и Югоизточен район (BG 34) на България“ по проект с 
референтен номер BSB 570 “Местната култура по пътя на коприната“, акроним SILC,

финансиран от Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014 -  2020“.
Код съгласно общия терминологичен речник /CPV- 71241000-9/.

В 14:00 часа на 12 септември 2019 г. в Конферентна зала 320 в Учебен корпус -  1 на 
Икономически университет -  Варна, адрес: гр. Варна, бул. „Княз Борис I” № 77, комисия 
назначена със Заповед на Зам.-ректора по ФПД № РД-06-2554/03.09.2019 г. за определяне и 
подготвяне на прогнозна стойност, срок на договор, техническа спецификация и нареждане по 
образеца на Приложение №3, касаещи стартиране на обществена поръчка с ред за възлагане 
по реда на чл.20, ал.З, т.2 и глава двадесет и шеста от ЗОП, събиране на оферти с обява с 
предмет „Проучване на културното наследство на Пътя на коприната на територията на 
Североизточен район (BG 33) и Югоизточен район (BG 34) на България“ по проект с 
референтен номер BSB 570 “Местната култура по пътя на коприната“, акроним SILC, 
финансиран от Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014 -  2020“, /код, 
съгласно общия терминологичен речник /CPV- 71241000-9/, се събра в състав:

1. Проф. д-р Стоян Маринов -  председател -  Ръководител проект BSB-570;
2. Гл. ас. д-р Диана Димитрова -  член -  юрисконсулт на Икономически университет -

Варна;
3. Мирослава Иванова -  член -  координатор от екипа по проект BSB - 570;
4. Жени Станчева -  член -  счетоводител по проект BSB - 570;

В изпълнение на заповедта на Зам. - ректора по ФПД на ИУ - Варна № № РД-06- 
2554/03.09.2019 г., комисията обсъди параметрите на обществената поръчка.



I. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ

С цел определяне на прогнозната стойност бе представен и разгледан доклад от извършено 
проучване от проф. Стоян Маринов, гл. ас. д-р Красимира Янчева -  експерт по проекта, гл. ас. 
д-р Тодор Дянков -  експерт по проекта, Жени Станчева - счетоводител по проекта и Мирослава 
Иванова -  координатор по проекта, който е приложен към настоящия протокол.

Резултатите от него показват, че цените на разработки за анализи, оценки и планове за 
развитие на туризма на национално и регионално равнище, които разработки имат аналогично 
съдържание с дейностите по настоящата обществена поръчка варират от 40 000 лв. до над 90 000 
лв. без ДДС (цените са по сключени договори с изпълнители) според спецификата и сложността 
на конкретната разработка.

В бюджета на ИУ-Варна по проект: „Местната култура по Пътя на коприната “/ “SILC Road 
local culture” за работен пакет (РП Т.1) Основно проучване на културното наследство на Пътя на 
коприната, дейност: А.Т1.1 Проучване на културната и туристическата стойност на Пътя на 
коприната е предвиден сума от 17 700 евро (със ДДС), равностойна по курса на БНБ на 34 618 
лева.

Отчитайки обема на работа за осъществяването на Проучването на културното наследство 
на Пътя на коприната на територията на Североизточен район (BG33) и Югоизточен район 
(BG34) на България изготвянето на трите доклада за резултатите от него, както и основавайки 
се на цените на реализирани аналогични експертни услуги,

Комисия определи ирогнозиа стойност от 28 800 лева (без ДДС) или 34560 лева (с 
включен ДДС)

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Комисията предлага срокът на договора по обществената поръчка да бъде 60 дни от 
сключването му.

III. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Изпълнението на обществена поръчка с предмет с предмет: „Проучване на културното 
наследство на Пътя на коприната на територията на Североизточен район (BG 33) и Югоизточен 
район (BG 34) на България“ по проект с референтен номер BSB 570 “Местната култура по пътя 
на коприната“, акроним SILC, финансиран от Съвместна оперативна програма „Черноморски 
басейн 2014 -  2020“ се състои в изготвянето на три тематични доклада (дейности) както следва:

1. Изготвяне на доклад „Оценка на местното културно наследство по Пътя на 
коприната на територията Североизточен район (BG33) и Югоизточен район (BG34) на 
България”;

2. Изготвяне на доклад „Карта на местното културно наследство по Пътя на коприната 
на територията на Североизточен район (BG33) и Югоизточен район (BG34) в България“;

3. Изготвяне на доклад „Оценка на потенциала за икономически и туристически 
растеж на местното културно наследство по Пътя на коприната на територията на 
Североизточен район (BG33) и Югоизточен район (BG34) на България“;
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За всеки един от трите тематични доклада, са представени технически спецификации, 
които комисията разгледа, приема и предлага да бъдат включени в документацията по 
процедурата.

IV. ИЗГОТВЯНЕ НА НАРЕЖДАНЕ ПО ОБРАЗЕЦА НА ПРИЛОЖЕНИЕ №3

„Определяне и подготвяне на прогнозна стойност, срок на договор, техническа 
спецификация и нареждане по образеца на Приложение №3“, касаещи стартиране на 
обществена поръчка с ред за възлагане по реда на чл.20, ал.З, т.2 и глава двадесет и шеста от 
ЗОП «Събиране на оферти с обява» с предмет:

„Проучване на културното наследство на Пътя на коприната на територията на 
Североизточен район (BG 33) и Югоизточен район (BG 34) на България“ по проект с 
референтен номер BSB 570 “Местната култура по пътя на коприната“, акроним SILC,

финансиран от Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014 -  2020“.
• Код съгласно общия терминологичен речник /CPV- 71241000-9/. 

неразделна част от настоящия протокол за утвърждаване от Зам.-ректора по ФПД на ИУ 
- Варна.

Председателят на комисията закри заседанието.

Приложения към настоящия протокол:

1. Заповед на Зам.-ректора по ФПД на ИУ - Варна № РД-06-1833/02.07.2019 г.
2. Приложение №3 за стартиране на обществена поръчка с предмет предмет: 

„Проучване на културното наследство на Пътя на коприната на територията на 
Североизточен район (BG 33) и Югоизточен район (BG 34) на България“

3. Доклад от проведено проучване за определяне на прогнозна стойност.
4. Приложения към Доклад от проведено проучване за определяне на прогнозна 

стойност

Настоящият протокол технически е съставен на 12 септември 2019г.

---------------- /
КОМИСИЯ:

1. Проф. Стоян Маринов.........

2. Гл. ас. д-р Диана Димитрова

3. Мирослава Иванова .. Йнформацият е заличена"
на Основание чл. 4, т. 1

4. Жени С-шпева.....^ Р е г л а м е н т  ЕС 2 0 Ш »
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ДОКЛАД

във връзка с определяне прогнозна стойност по Обществена поръчка с предмет:
..Проучване на к у л т у р н о т о  наследство на Пътя на коприната на територията на 

Североизточен район (BG33  ̂и Югоизточен район (BG34) на България“ по проект: 
„Местната култура по пътя на коприната “/ “SILC Road local culture” с Референтен номер 
на проекта: BSB570 по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014 -  2020“

I

Настоящият доклад е изготвен от проф. д-р Стоян Маринов -  ръководител но проекта, гл. 
ас. д-р Красимира Янчева -  експерт по проекта, гл. ас. д-р Тодор Дянков -  експерт по проекта, 
Жени Станчева - счетоводител по проекта и Мирослава Иванова -  координатор по проекта и 
предлага прогнозната стойност по ОП с предмет „Проучване на културното наследство на 
Пътя на коприната на територията на Североизточен район (BG33) и Югоизточен район 
(BG34) на България“ , включваща изпълнението на следните дейности:

1. Изготвяне на доклад „Оценка на местното културно наследство по Пътя на 
коприната на територията Североизточен район (BG33) и Югоизточен район (BG34) на 
България“”

2. Изготвяне на доклад „Карта на местното културно наследство по Пътя на 
коприната на територията на Североизточен район (BG33) и Югоизточен район (BG34) в 
България“

3. Изготвяне на доклад „Оценка на потенциала за икономически и туристически 
растеж на местното културно наследство по Пътя на коприната на територията на 
Североизточен район (BG33) и Югоизточен район (BG34) на България“.

Изготвянето на прогнозна стойност на обществената поръчка се основава на 
спецификациите на съдържанието на всеки един от трите доклада и необходимите 
дейности за изготвянето им, посочени в разработените по проекта „Насоки за изследването“ 
(Guidelines for the study).

При изготвяне на прогнозна стойност на обществената поръчка е използвана информация 
от документация по минали обществени поръчки /публикувани на страницата на АОП/, както и 
на страницата в раздел „профил на купувача” на съответните възложители и имащи сходен 
предмет както следва:

1. Министерство на туризма. https://profilnakupuvaeha.com/1701,12778
2. Община БургасЛирекция. "ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" // 

https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/32026

Цените на разработки за анализи, оценки и планове за развитие на туризма на национално 
и регионално равнище, които разработки имат аналогично съдържание с дейностите по 
настоящата обществена поръчка са посочени в Таблица 1

https://profilnakupuvaeha.com/1701,12778
https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/32026


Таблица 1
Цени на услуги за разработки по обществени поръчки в областта на туризма

Възложител Предмет на ОП Обявена 
прогнозна 

стойност (лв. 
без ДДС)

Цена по сключен 
договор с 

изпълнител (лв. 
без ДДС)

Министерство 
на туризма

Актуализиране на Национална стратегия за 
устойчиво развитие на туризма в Република 
България 2014-2030 г. и изготвяне на план 
за действие към нея

100 000 94 900

Министерство 
на туризма

Разработване на продуктови анализи и 
планове за развитие на културния и на 
здравния туризъм за периода 2020—2025 г

60 000 54 000

Община
Бургас

"Изготвяне на стратегически документи на 
Община Бургас, по проекти финансирани от 
Европейските структурни и инвестиционни 
фондове"
Обособена позиция 1- "Изготвяне на 
стратегия за устойчиво развитие на туризма 
в Община Бургас 2018-2023 година"
(Уникален номер в регистъра на 
АОП:9067403')

44 820 41 500

В бюджета на ИУ-Варна по проект: „Местната култура по Пътя на коприната “/ “SILC 
Road local culture” за работен пакет (РП Т.1) Основно проучване на културното наследство 
на Пътя на коприната, дейност: А.Т1.1 Проучване на културната и туристическата 
стойност на Пътя на коприната е предвиден сума от 17700 евро (със ДДС), равностойна по 
курса на БНБ на 34618 лева.

Отчитайки обема на работа за осъществяването на Проучването на културното 
наследство на Пътя на коприната на територията на Североизточен район (BG33) и 
Югоизточен район (BG34) на България изготвянето на трите доклада за резултатите от него, 
както и основавайки се на цените на реализирани аналогични експертни услуги, предлагаме 
прогнозна стойност от 28800 лева (без ДДС) или 34560 лева ( с включен ДДС)

Приложения:
1. Разпечатка от интернет страница на МТ за ОП с предмет „Актуализиране на 

Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030 г. и 
изготвяне на план за действие към нея.

2. Разпечатка от страницата МТ за ОП с предмет „Разработване на продуктови анализи и 
планове за развитие на културния и на здравния туризъм за периода 2020—2025 rii.___ /___

3. Разпечатка от страницата на Община Бургас за ОП за стратегията
4. Насоки за изследването“ (Guidelines for the study).

10.09.2019 г.
Проф. д-р Стоян Маринов.....
Гл. ас. д-р Красимира Янчева 
Гл. ас д-р гл. ас. д-р Тодор 
Мирослава Иванова 
Жени Станчева
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