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Проектът се финансира в рамките на договор № 812108-64 от 09.10.2020 г.., по процедура BG65AMNP001-2.007 с наименование 

„Толерантно общество – основа за интеграция на граждани на трети държави“,  
по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020 

 
 

 
ПОКАНА 

22.01.2021 г. 
 

за предоставяне на оферта за осигуряване на участия в телевизионни предавания по 
договор с номер № 812108-64 от 09.10.2020 г. по проект „Толерантно общество – основа за 
интеграция на граждани на трети държави”, финансиран по Фонд „Убежище, миграция и 

интеграция“ 2014-2020 
  
РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА 
 
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт 
Официално наименование: Фондация „Европейски институт“ 
Пълен адрес: ул. Г. С. Раковски 101 
Град: София Пощенски код: 1000 
Лице/а за контакт: Ралица Иванова Телефон: 02 988 64 10 
Електронна поща: offfice@europe.bg Факс: 02 988 64 11 

РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ  
 
ІІ.1) Описание 
ІІ.1.1) Място на изпълнение на услугата 
Място на изпълнение на услугата: Република България и ЕС 
ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата:  
Осигуряване на участия в телевизионни предавания 
 

ІІ.2) Количество или обем на предмета на процедурата 
Общо количество или обем  
Прогнозна стойност в лева с ДДС 
Общо 34 000,00 (Тридесет и четири хиляди) лева 

 
Изпълнителят трябва да организира провеждането на 20 участия в телевизионни 
предавания, със средна продължителност около 10 мин. на експертите по проекта и/или 
говорители с експертиза по темата на проекта. Тематичните участия в телевизионни 
предавания да са в регионални/ национални медии. Дискутираните теми ще имат за цел 
насърчаване на дебата по проблемите на ГТС и осигуряване на обективна информация, 
насочена от една страна към приемащото общество, с цел ефективно използване на 
потенциала на получилите закрила лица за икономиката и развитието на страната, 
предпазване от предразсъдъци, негативно отношение към бежанците и радикализация, и 
от друга страна – към получилите закрила. Темите, които ще бъдат обсъждани по време 
на тези предавания, ще бъдат изцяло в контекста на Плана за действие на ЕС в областта 
на интеграцията и връщането на граждани на трети държави и мерките за неговото 
изпълнение. Освен експертните разговори в студиото, по време на предаванията трябва 
да бъдат промотирани и разработените аудиовизуални материали. 
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Телевизионните участия са ефективен метод за достигане на широка аудитория, особено 
имайки предвид националния обхват на телевизиите в гр. София. Сътрудничеството с 
регионални медии пък ще позволи обхващане на местната аудитория в целево подбрани 
според тематиката региони и насърчаване на дебат по места. 
 
При изпълнение на дейностите по проекта и получаване на заложените резултати, 
Изпълнителят е длъжен да спазва всички изисквания за информация и публичност в 
съответствие с „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за 
информация и комуникация 2014-2020 г.” 

 
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА 
ИНФОРМАЦИЯ 
 
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на обекта на процедурата 
ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо)  
НЕПРИЛОЖИМО 
 
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните 
разпоредби, които ги уреждат:  
 
Плащанията по договора за изпълнение ще бъдат извършени след представяне на следните 
документи:  
• Доклад за отчитане на извършената работа; 
• Двустранно подписан приемо-предавателен протокол за приемане без забележки. 
• Фактура 
Плащанията се извършват в лева по банков път, в срок до 30 дни след представяне на 
горепосочените документи. 
 
Етапи на плащане: Междинни/поетапни плащания след приключване на всяко от участията в 
телевизионни предавания. 
 
 
РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА 
ІV.1) Критерий за оценка на офертите 
Критерий за  оценка на офертите(моля, отбележете приложимото) 
най-ниска цена                                                       Х 
или 
икономически най-изгодна оферта                         
 показатели, посочени в документацията 
 
ІV.2) Административна информация 
ІV.2.1) Срок за подаване на офертите 
До дата: 29.01.2021 г. Час: 23:59 
по електронна поща на адрес office@europe.bg. 

ІV.2.2) Срок на валидност на офертите  
До   //         (дд/мм/гггг) 
или в месеци:  или дни:      (от крайния срок за получаване на оферти) 
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30 дни (от крайния срок за получаване на оферти) 
 
РАЗДЕЛ V: СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖАТ ОФЕРТИТЕ 
ЗА УЧАСТИЕ  
 

1. Оферта с Ценово предложение; 
2. Друго (когато е приложимо)  
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