
ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.03-0238 
„Училище за всички – алтернативни образователни услуги” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 
 

    
Инвестира във вашето бъдеще!Инвестира във вашето бъдеще!Инвестира във вашето бъдеще!Инвестира във вашето бъдеще! 

 

ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 
п.к. 4150 пл. “България” 1, тел. 03151/ 2260, факс: 03151/ 2361, е-mail: oa-rakovski@rakovski.bg 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№ BG051PO001-4.1.03-0238-1 
 
 

       За откриване на процедура и избор на изпълнител на малка обществена поръчка с предмет : 
Провеждане на зелено училище по проект „Училище за всички – алтернативни 
образователни услуги” , финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”, по схема: BG051PO001-4.1.03"Интеграция на децата и учениците от 
етническите малцинства в образователната система"  съфинансиран от Евтопейския 
социален фонд на Европейския съюз 
        На основание чл. 7 от ЗОП и чл. 5, ал. 1 от НВМОП и във връзка с възникнала 
необходимост от провеждане на процедура за възлагане на малка обществена поръчка по чл. 2, 
ал. 1, т.2 от НВМОП с Възложител Община Раковски 

 
ОБЯВЯВАМ: 

 
 

I.  Откривам процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: 
Провеждане на зелено училище по проект „Училище за всички – алтернативни 
образователни услуги” , финансиран от Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси”, по схема: BG051PO001-4.1.03"Интеграция на децата и 
учениците от етническите малцинства в образователната система"  съфинансиран 
от Евтопейския социален фонд на Европейския съюз с Възложител Кмета на 
Община Раковски, във връзка с провеждане на зелено училище / дейност 7 по проекта/ 

 
         За провеждане на зелено училище за 5 дни в три бази по 50 деца /общо  150 деца/ за дните  
22-26 февруари 2012 г. моля да предоставите оферта, която включва: 

- транспорт от гр. Раковски, с. Белозем и с. Шишманци до базите и обратно; 

- 4 нощувки с пълен пансион /закуска, обяд и вечеря /; 

 - медицинска застраховка; 

 - ползване на басейн в самата база; 

- ползване на зала за провеждане на занятия с децата 

Офертата трябва да съдържа: 

1. Стойност на услугата без ДДС 
2. Срок на изпълнение 
3. Начин на плащане  
4. Административна справка по образец 
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5. Удостоверение за актуално състояние 
6. Документи, удостоверяващи правото на участника да извършва туристическа 

дейност 
7. Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, 1 и ал.5 от ЗОП както и други 

документи, които сметнете за неоходимо 
 

Методика на оценяване: “ Най-ниска цена” 
 
           Срок на изпълнение на поръчката – до 29.02.2012 г., считано от датата на 
подписване на договор за възлагане на настоящата малка обществена поръчка, но не 
по-късно от сключването на договор за възлагане на обществена поръчка със същия 
предмет. 
           Очакваме Вашата оферта в Запечатан плик в деловодството на Общинска 
администрация гр. Раковски – в Център за информация и услуги на гражданите в срок 
до 16.00 часа на 20.01.2012 г. 
           Отварянето и разглеждането на офертите ще се извърши на 23.01.2012 г. от  
10.00 часа в сградата на Общинска администрация. 

 
 
Лице за контакт от страна на Възложителя: Георги Стефанов Марков                
тел: 0884241089, mail:djoro_markov@mail.bg 
 
 
 
 
 

                                             ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
 

                                                  ИВАН АНТОНОВ  
                                                                              КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ 

 
 
 


