
 
 
 
 
 
Проектен код: PGI06169 

Проектен акроним: PLASTECO 

 

 

No.______/___________- 

Покана за Търг 

Уважаеми Дами и Господа, 

 

В рамките на дейностите по финансирания от ЕС проект "Подкрепа за европейските 

региони за ограничаване на пластмасовите отпадъци и замърсяването с пластмаса - 

PLASTECO", PGI06169, по програма INTERREG EUROPE, Ви каним да подготвите и 

подадете оферта, свързана с дейността A1.1 Оценка на специфичните за територията 

икономически и социални бариери спрямо по-устойчивите модели на потребление и 

производство на пластмаса“ (CPV 90713000-8) и изпълните следните резултати:  

1. „Методология за оценка на специфични за територията икономически и 

социални бариери спрямо по-устойчиви модели на потребление и производство на 

пластмаса ”; 

2. „Доклад за специфични за територията икономически и социални бариери срещу 

по-устойчиви модели на потребление и производство на пластмаса“. 

Агенция за регионално икономическо развитие Стара Загора (АРИР - Стара Загора), 

България, възнамерява да възложи договор за услуги в подкрепа на своята роля в 

проекта "PLASTECO" по отношение на A1.1 Оценка на специфичните за територията 

икономически и социални бариери спрямо по-устойчивите модели на потребление и 

производство на пластмаса“ и свързаните с нея дейности и резултати. 

Методологията ще насочи партньорите към събиране на данни за събиране на 

доказателства от техните територии относно ключовите фактори за прехода към „нова 

икономика на пластмаси“ като: 

а) зависимост на веригата на стойността от моделите на производство и потребление 

на пластмаса; 

б) обществените възприятия, нагласи и чувствителност към замърсяването с пластмаса 

и бариерите пред поведенческите промени; 



 
 
 
 
 

в) готовност на териториалните публични власти да поемат усилията за ликвидиране на 

пластмасите за еднократна употреба. 

Докладът ще анализира доказателствата, събрани от партньорите, за да: 

а) идентифицира общи проблеми, които да бъдат решени съвместно по време на 

проекта; 

б) се изясни спецификата, която трябва да бъде определена и разгледана чрез 

плановете за действие за всеки партньор. 

УСЛУГИ, КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ И МЕТОДИКА 

В контекста на Дейност А1.1 „Оценка на специфични за територията икономически и 

социални бариери спрямо по-устойчиви модели на потребление и производство на 

пластмаса”, „Агенция за регионално икономическо развитие в Стара Загора” (АРИР) 

възнамерява да възложи договор за изпълнение на следните услуги: 

1. Методология за оценка на специфичните за територията икономически и 

социални бариери спрямо по-устойчивите модели на потребление и 

производство на пластмаса 

Методологията, която трябва да бъде разработена от спечелилия оферент, ще помогне 

на всички партньори в: 

а) идентифициране на зависимости от веригата на стойност, свързани с 

производството и потреблението на пластмаса; 

б) демонстриране на нови обществени възприятия, нагласи и чувствителност към 

замърсяването с пластмаса, както и бариери пред поведенческите промени; 

в) оценка на степента на готовност на териториалните публични власти да 

ръководят усилията за ликвидиране на пластмасите за еднократна употреба. 

По-точно методологията ще: 

- Определи въпросите, насоките и политическите цели на анализа; 

- Посочи методологичния подход, който да се прилага; 

- Разработи методологически инструменти и методи, които да се използват за 

събиране на данни, валидиране и анализ. 

- Зададе изисквания за качество, за да гарантирате, че партньорите ще съберат 

най-подходящата информация за развитието на изследването, в съответствие с 

целите на проекта. 

- Очертае спецификациите за оценка за подбор на събрани доказателства. 

 



 
 
 
 
 

2. Доклад за специфичните за територията икономически и социални бариери 

срещу по-устойчивите модели на потребление и производство на пластмаса 

Целта на този доклад, който ще бъде разработен от спечелилия оферент, е да 

представи съвместните извлечени уроци, помагайки на политиците да постигнат 

ефективна оценка на специфичните за територията икономически и социални бариери 

спрямо по-устойчивите модели на потребление и производство на пластмаса. 

Финализирането на тази дейност включва следното: 

- Събиране и компилиране на материали, предоставени от партньорите на 

PLASTECO. 

- Валидиране и анализ на данни въз основа на методологията. 

- Представяне на констатациите на партньорите, така че а) да се идентифицират 

общи проблеми, които да бъдат разгледани съвместно по време на проекта, и 

б) да се разработи спецификата, която трябва да бъде определена и разгледана 

чрез плановете за действие за всеки партньор. 

- Изготвяне на обобщен доклад за ключовите фактори за прехода към „нова 

икономика на пластмасите“. 

 

Всички документи, предмет на услугата, трябва да бъдат разработени на английски 

език - официалния език на консорциума на PLASTECO. 

Датата на окончателната доставка на резултатите, свързани с този търг, са представени 

по-долу, при условие че всички съответни други проектни резултати, необходими за 

ефективното завършване на предмета на настоящия търг, ще бъдат предоставени 

навреме от съответните партньори по проекта: 

Продукт Краен срок 

1. „Методология за оценка на специфични 

за територията икономически и социални 

бариери спрямо по 

20.11.2019 

2. „Доклад за специфични за 

територията икономически и социални 

бариери срещу по-устойчиви модели на 

потребление и производство на 

пластмаса“  

29.05.2020 

 

Тръжните документи също трябва да се подготвят на английски език и да се изпратят до 

АРИР – Стара Загора на следният имейл: rgrozeva@szeda.eu не по-късно до 4.11.2019 г. 

mailto:rgrozeva@szeda.eu


 
 
 
 
 
Няма специални образци за подаване на офертата.  

Цените на всички услуги, предмет на настоящия договор трябва да бъдат в евро без 

включен ДДС. Общият бюджет за предоставяне на услугата, предмет на настоящата 

покана, която трябва да предостави кандидатът не трябва да надвишават 15 000 евро.   

 

С Уважение, 

Д-р Румяна Грозева, 

Изпълнителен Директор 

 


