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ПОКАНА 

08.02.2023 г. 

 

за предоставяне на оферта за „Създаване на информационен сайт“ по проект 

„BRACE&PROTECT [Изграждане на капацитет и препоръки за политики относно уязвими 

граждани на трети страни, търсещи международна или получили временна закрила]”, 

процедура BGHOMEAFFAIRS-1.005, с договор 812108-6 от 24.01.2023 г., финансиран по 

програма „Вътрешни работи“ на Норвежки финансов механизъм (НФМ) 2014-2021 

 

 

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: office@europe.bg  

 

 

РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ  

ІІ.1) Описание 

 

ІІ.1.1) Място на изпълнение на услугата 

 

 Р. България 

ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата:  

Създаване на информационен сайт  

 

ІІ.2) Количество или обем на предмета на процедурата 

Общо количество или обем  

Прогнозна стойност в лева с ДДС 

Общо 3600,00 (Три хиляди и шестстотин) лева 

 

Графичен дизайн 

1. Олекотена графична рамка, съобразена с изискванията на донора за представяне на 

информацията. Стандартно разположение на основните навигационни блокове, блокове за 

новини, актуална информация, важни събития.   

2. Отделните менюта към основните раздели на проекта са представени с опцията им за 

многократно разклонение, за да се информира и ориентира потребителят с логична 

последователност и яснота. 

3. Език - български и английски. 

Описание и структура на сайта 

Навигационни блокове  

Съдържанието на блоковете не се визуализира в единен модул. Отделните елементи може да са 

разположени в различни зони на сайта. 

• Основна навигация – видима на всяка страница /съдържанието на блока не се 
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визуализира в единен модул. Отделните елементи може да са разположени в различни зони на 

сайта/ 

o Новини; 

o Информация за проекта; 

o Обучителни материали; 

o Контакти; 

o Галерия.  

Типове страници, съдържание и функционалност 

• • Начална страница:  

o Хедър с лого, линкове към социални мрежи и търсачка; 

o Главно меню; 

o За проекта 

o Лога на организации донори 

o Банери 

o Футър с контактна информация и поле с графичните реквизити на финансиращата 

програма, информация за авторските права. 

• Новини – актуална информация за проекта 

• Информация за проекта – документи, свързани с проекта. 

• Обучителни материали – Всички обучителни материали по проекта. 

• Събития – категория с информация за предстоящи събития. 

• Галерия – снимки от събития. 

• Контакти – контактна информация на асоциацията, линкове към социални мрежи, карта 

google maps, форма за обратна връзка. 

 

Технология 

• За изпълнение: WordPress 

• За администрация – MS Windows 10, 11, настоящите към датата на подписване на 

договора версии на основните уеб-браузъри (Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari, 

Android OS, iOS) 

• Достъп през актуалните версии на Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari, Android 

OS, iOS 

 

Срокове за изработка  

• Изработване на примерни графични дизайни и структура и представяне за съгласуване; 

Време за разработка 30 дни. 

• Инсталиране на СУС (система за управление на съдържанието). 

o интегриране към графичния дизайн; 

o тестване; 

o въвеждане на начална информация; 

o въвеждане на статично съдържание и графични елементи; 

o определяне и фиксиране блоковете за динамично съдържание; 

Време за разработка 20 дни след приемане на графичен дизайн. 

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 
разработеният Комуникационен план по проекта и в съответствие с Комуникационния план на 
Програмата “Вътрешни работи” в България 2014-2020 г., Анекс 3 към Регламента и документите 
за изисквания за информация и публичност. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА 

ИНФОРМАЦИЯ 
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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: 100% след предаване на приключване на работата. 
 

 

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: 15.02.2023 г. Час:17:30 

по електронна поща на адрес office@europe.bg.  

и/или на хартиен носител на адрес: ул. Г. С. Раковски 101, гр. София  

 

ІV.2.2) Срок на валидност на офертите  

До   //         (дд/мм/гггг) или в месеци:  или дни:      (от крайния срок за получаване на оферти) 

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)  


