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ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА. 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В 
ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА. ТЕХНИЧЕСКА 
СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА 
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С 
ПРЕДМЕТ: 

 
„Осъществяване на строителен надзор, геодезическо заснемане и вписване в кадастрален 
регистър и изготвяне на доклади за оценка на съответствието на изготвените проекти и 
окончателни доклади за въвеждане на обектите в експлоатация при изпълнение на 
строително-монтажните работи по проект „Устойчиво управление на Национален парк 
„Пирин” и резерват „Тисата”  на следните подобекти (дейности, съгласно одобреното 
проектно предложение):  
 
1. Изграждане и оборудване на Посетителско - информационен център на Национален 
парк “Пирин” в гр. Сандански. 
2. Проектиране, изграждане и оборудване на Посетителско - информационен център на 
Национален парк “Пирин” в гр. Банско (на територията на НП „Пирин”, при 
основния подход към парка  от гр. Банско). 
3. Ремонт на ПИЦ „Добринище” и ПИЦ „Кресна”. 
4. Ремонт и възстановяване на туристическа пътека  в местността Драгостинов чарк - 
Ролбан. 
5. Ремонт на наличната земна и вертикална маркировка, ремонт на съществуващи и 
изграждане на нови места за отдих и информационни табла. Ремонт на изградените 
досега образователни екопътеки на територията на парка. 
6. Проучване, изработване и поставяне на пътна маркировка, обозначаваща основните 
подходи към парка, информационните центрове и пунктове. 
7. Проучване, проектиране и изграждане на   КИП-ове на парковата охрана в следните 
точки: х. “Вихрен”; х. “Демяница”;   х. “Яворов” м. "Кулиното";   х. “Синаница”; х. 
“Пирин”; м. "Дългата поляна";  заслон Тевно езеро;    х. “Безбог”; м. “Сухото езеро” 
(над с.Брезница). 
8. Ремонт, оборудване, заснемане и вписване в КК и КР на съществуващите опорни 
пунктове – КИП „Драгостинов чарк”, КИП х. „Беговица", КИП м. Бетоловото, КИП м. 
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Бъндеришка поляна, КИП м. Ширинето - Пещерата, бунгало в м. Върбите, КИП м. 
Спано поле. 
9. Проучване, проектиране и изграждане на туристически заслони съгл. т. 77.9 от ПУ 
2004 – 2013 г. в м. Черната вода, м. Корнишки езера, одобрени по съответния ред 
проекти, авторски и строителен надзор, оборудване. 
10. Ремонт, оборудване, заснемане и вписването в КК и КР на съществуващите 
туристически заслони - "Кончето", "Казана", "Караманица", "Бункера ". 
11. Ремонт, заснемане и вписване в КК и КР на съществуващите пастирски заслони - 
ПЗ "Черната вода", ПЗ "Зиденицата", ПЗ "Безбог", ПЗ "Беговица", ПЗ "Баш 
мандра", ПЗ "Башлийца". 
12. Възстановяване на дървени мостове - 3 бр. в ПР "Каменица", 4бр. в ПР 
"Синаница", 2бр. в  ПР "Вихрен" на територията на парка, проектиране, съгласуване 
на проектите и изпълнение на мостовете. 
13. Заснемане, проектиране и ремонт на пътната мрежа и прилежащата й 
инфраструктура съответно в следните паркови райони - ПР "Каменица": м. 
"Разкола"-х. "Беговица" - 4,200км; м. "Трите реки"-х. "Пирин" - 2 км, ПР "Баюви 
дупки - Джинджирица": м. "Бетоловото"- х. "Яворов" - 10км; м. "Янкулово колиба" - 
м. "Циганска колиба" - 5 км,   ПР "Безбог": м. "Оджеко" - х. "Безбог" - 9км,  ПР 
"Вихрен": от ПС на МС до м. "Армане" - 6 км; м. "Босово бърдо" - м. "Елиова 
поляна" - 2,700км; м. "Усипо" - м. "Караманица" - 5 км с подпорна стена откъм 
реката - 50м дължина,  ПР "Синаница": м. "Крайни поляни" - х. "Загаза" - 13км. 
14. Обезопасяване на доказано опасни участъци от туристически пътеки по 
официалните маршрути: на Премката 350м; на Типиците 25м; м. Буката отвесно 40м; 
на вр. Джано 200м. Ремонт и възстановяване на металния парапет по Кончето - 400м 
нов по наклона и ремонт и укрепване на останалия  -  проучване, проектиране, 
изпълнение. 
15. Изграждане на Система за противолавинна защита по западния склон на вр. 
"Тодорка" в четири от улеите, спускащи се над туристическия маршрут от х. 
"Бъндерица" до м. "Шилигарника". 
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1. УВОД 
 

Проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” е изготвен 
на основание Закона за защитените територии, Наредбата за разработване на планове за 
защитени територии и Плана за управление на Национален парк „Пирин“ 2004 – 2013 г.”, 
приет с Решение № 6462/06.08.2004 г. на Министерския съвет. 

Чрез Проекта, финансово обезпечен със средства от Оперативна програма „Околна среда 2007-
2013 г.”, Дирекция „Национален парк Пирин“  цели да осъществи дейности,  свързани с 

• поддържане разнообразието на екосистемите и защита на дивата природа; 
• опазване и поддържане на биологичното разнообразие в екосистемите; 
• предоставяне на възможности за развитие на научни, образователни и рекреационни 

дейности и създаване на предпоставки за развитието на туризъм и екологосъобразен 
поминък на населението. 

 
По време на изпълнение на проекта се предвижда възлагане и изпълнение на следните 
дейности: 
1. Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи; 
2. Посетителска инфраструктура и капитално строителство; 
3. Интерпретация и образователни програми (различни от задължителната дейност по 
информация и публичност на проекта); 
4. Планиране и оптимизация на управлението; 
5. Одит; 
6. Организация и управление на проекта; 
7. Публичност. 
 
Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.» е разработена в съответствие с 
Националната стратегическа референтна рамка на Република България за програмния 
период 2007-2013. На база на анализите на текущото състояние, тя залага приоритети в 
сферата на околната среда, които да бъдат финансирани. Чрез подобрение на базисната 
екологична инфраструктура оперативната програма ще допринесе за достигане на 
стратегическата визия за България, а именно: до 2015 България да се превърне в 
динамична, конкурентноспособна и достъпна страна членка на ЕС с високо качество 
на живот, доходи и социална чувствителност. 



 

               

11

Оперативната програма се базира на целите и приоритетите на политиката на ЕС в сферата 
на околната среда и отразява ангажиментите, поети от Р.България.   
Оперативната програма очертава основните цели и приоритети, както и видовете дейности, 
съгласувани с тези на националната политика за опазване на околната среда и с политиките 
и законодателството на ЕС, за които ще бъде предоставено финансиране. 
Главната стратегическа цел на програмата е подобряване, запазване и възстановяване на 
естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура.  
Специфичните цели на програмата са изведени както следва: 
• Опазване и подобряване състоянието на водите;  
• Подобряване управлението на отпадъците и защитата на почвите;  
• Опазване на биоразнообразието и защита на природата. 
Реализирането на тези цели ще доведе до подобряване качеството на живот на населението 
в страната и до повишаване на възможностите за инвестиции в нейната икономика. 
 
2. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА 
 
Настоящата обществена поръчка има за цел избор на Изпълнител (Консултант) за възлагане 
на услуга за изготвяне на оценка на съответствието на изготвените проекти за обектите на 
инженеринг, упражняване на строителен надзор при изпълнение на строежите, както и  
геодезическо заснемане и вписване в кадастралния  регистър на всички строежи. 
Необходимостта от осъществяване на настоящия проект е продиктувана от извършения 
анализ на съществуващото състояние на инфраструктурата на Д „НП Пирин”. 
 
3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА  
 
3.1 Общи положения  
Консултантът ще изпълнява следните функции:  
1. Оценка на съответствието на изготвените проекти, детайли и чертежи на Изпълнителя 
при подготовка и по време на изпълнение на СМР, чрез осигуряване услугите на 
правоспособни технически лица, по смисъла на ЗУТ. 
2. Проверка на доставяните на обекта материали и оборудване за съответствие с 
нормативните и други приложими изисквания и разрешаване влагането им в строежа. 
3. Упражняване на строителен надзор върху изпълняваните на обекта СМР в обем и обхват 
съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, вкл. надзор 
върху съставяните при строителството актове и протоколи по ЗУТ и  изготвяне на 
окончателен доклад по чл. 168(6) от ЗУТ. 
4. Изготвяне на оценки за съответствието на изготвените проекти за изпълняваните обекти 
на инженеринг, съобразно изискванията на ЗУТ и поднормативните актове.  
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5. Изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно чл. 176-Б от ЗУТ. 
6. Кадастрално заснемане на обекта при завършване на СМР чрез осигуряване на услугите 
на оправомощено лице. 
7. Изготвяне на месечни доклади за напредъка на обектите, предмет на поръчката. 
Консултантът ще започне изпълнението на задълженията си в срок от една седмица след 
получаване на уведомление от Възложителя, като съответната дата ще се счита за начална 
дата на услугите за всеки един обект.  
Консултантът се задължава да координира дейността си и да работи в тясно сътрудничество 
с определените от Възложителя контактни лица по проекта, с проектантите на обекта и с 
техническия ръководител на строежа от страна на изпълнителите на СМР. 
  
3.2 Задължения на Консултанта, произтичащи от ЗУТ и подзаконовите актове по 
прилагането му 
Посочените в този раздел изисквания са за информация и не отменят необходимостта 
Консултантът да спазва изискванията на съответните нормативни актове към момента на 
прилагането им. Консултантът ще изпълнява функциите си произтичащи от ЗУТ само чрез 
инженерите, посочени в заверения списък към издадения на Консултанта лиценз за 
упражняване на оценка на съответствието и строителен надзор и посочените експерти в 
офертата по процедурата.  
 
3.3 Задължения на Консултанта за технически контрол на проектна документация  
Оценката на съответствието на проектната документация със съществените изисквания към 
строежите обхваща:  
 изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ;  
 взаимната съгласуваност между частите на проекта;  
 пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;  
 изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на 
съоръжения с повишена опасност;  
Консултантът ще извършва оценката за съответствие на всички проектни документи на 
Изпълнителите на СМР и ще ги заверява преди използването им за реализация на 
строителството. Оценката на съответствието на конструктивни части включва технически 
контрол от страна на лице, оправомощено да извършва ТК, като Консултантът трябва да 
има такова лице в състава на експертната си група. Съответното лице може да е включено в 
заверения списък на лица, чрез които Консултантът упражнява СН, или да бъде 
допълнително наето с писмен договор. 
При извършване на оценката на съответствие на изготвените проекти Консултантът 
осъществява контрол за правилното отразяване в проектите на изискванията към 
предвижданите строителни продукти.  
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3.4 Задължения на Консултанта по упражняване на строителен надзор.  
Консултантът при упражняване на строителен надзор е длъжен да осигури: 
1. Законосъобразно започване на строежите; 
2. Пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; 
3. Изпълнението на строежите да бъде в съответствие с одобрените инвестиционни 
проекти и съгласно изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ; 
4. Уведомяване на РДНСК при нарушаване на техническите правила и нормативи в 
тридневен срок от установяване на нарушението; 
5. Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в 
строителството; 
6. Предприемане на мерки за недопускане увреждането на трети лица и имоти при 
строителството; 
7. Спазване при строителството на всички изисквания към постоянните работи, за да бъде 
строежът годен за въвеждане в експлоатация; 
8. Достъпност на строежите от лица с увреждания, в съответствие със законодателството; 
9. Съответствие на строителните продукти на съществените изисквания по чл. 169а, ал. 1 
от ЗУТ; 
10. Документирането на всички обстоятелства, свързани със строежите, като предаването и 
приемането на строителните площадки, строителните и монтажните работи, подлежащи на 
закриване, междинните и заключителните актове за приемане и предаване на строителни и 
монтажни работи и други; 
11. Вписване на предписанията си към Изпълнителя на СМР в заповедната книга на всеки 
строеж, както и проверка и заверка на предписанията от страна на проектантите; 
12. Спиране на строителството със заповед в случай че при проверката на достигнатите 
проектни нива се установят съществени отклонения от строителните книжа, като впише 
заповедта в заповедната книга на съответния строеж, състави протокол за установените 
съществени отклонения от строителните книжа и го изпрати в тридневен срок в РДНСК; 
13. Изпълнение на задълженията си като страна в строителния процес съгласно Наредба № 
1 за обследване на аварии в строителството (ДВ 36/2007). 
14. Цялостна координация на строителния процес от разкриването на строителната 
площадка до въвеждането на строежа в експлоатация, вкл. оценка за готовността на обекта 
за въвеждане в експлоатация и постигането на проектните критерии; 
При изпълнение на задълженията си в процеса на строителен надзор и съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството, Консултантът ще спазва изискванията на Наредба № 
3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ 72/2003), вкл:  
 Да присъства при откриване на строителна площадка и със своя състав да определи 
строителната линия и ниво на всеки строеж; 
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 Да участва в съставянето на актовете и протоколите по време на строителството, 
необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за 
законосъобразно изпълнение; 
 При съставянето на актовете и протоколите да се ръководи от данните от строителните 
книжа, от други документи, изискващи се по съответния нормативен акт, от договорите, 
свързани с проектирането и изпълнението на строежите, и от констатациите при 
задължителни проверки, огледи и измервания на място; 
 Да съставя актовете и протоколите непосредствено след извършените проверки, огледи 
и измервания на място; 
 Да осигури подписването на актовете и протоколите от технически правоспособните 
физически лица от екипа му, определени за надзор на строежа по съответните 
специалности; 
 Да проверява правилното съставяне и подписване на актовете и протоколите от 
останалите участници в строителния процес, вкл. Изпълнителя на СМР и проектантите; 
 Да съхранява по един екземпляр от всеки акт и протокол, съставен по време на 
строителство; 
 Да поиска съставяне на акт или протокол в случаите, когато друг участник в 
строителния процес има това задължение, но не го е изпълнил в срок; 
 Да решава споровете, възникнали при съставяне на актове или протоколи между 
участниците в строителството, свързани с прилагане на действащата нормативна уредба по 
проектирането и строителството, и за спазване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от 
ЗУТ в етапа на изпълнение на строежа, като решението му е задължително за Строителя и 
техническия ръководител на строежа. 
Консултантът има следните задължения по отношение на конкретни актове и протоколи по 
Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (изброяването 
тук не ограничава задълженията на Консултанта да изпълни дейностите в съответствие с 
действащите нормативни изисквания към съответния момент):   
1. Да участва, съвместно с Възложителя, Строителите и Проектанта, в съставянето на 
Протокола за предаване и приемане на одобрения работен проект и влязлото в сила 
разрешение за строеж за изпълнение на конкретния строеж (Приложение № 1 към Наредба 
№ 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, 
обнародвано, ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.); 
2. Да състави в присъствието на Възложителя, на Строителите и на служител по чл. 223, 
ал. 2 от ЗУТ, Протокола за откриване на строителна площадка и за определяне на 
строителна линия и ниво, раздел I "Откриване на строителната площадка" на (Приложения 
№ 2 и 2а към Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството, обнародвано, ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.), тогава, когато има влязло в сила 



 

               

15

разрешение за строеж, заверено от органа, който го е издал. Копие на този Протокол се 
изпраща незабавно на Възложителя и бенефициента.  
3. Да състави, попълни, прошнурова и номерира страниците на заповедна книга на всеки 
строеж (Приложение № 4 към Наредба № 3), в тридневен срок от съставянето на раздел II 
"Определяне на строителна линия и ниво на строежа" (Приложения № 2 и 2а към Наредба 
№ 3); 
4. Да завери заповедна книга на всеки строежа и да уведоми писмено Възложителя, 
бенефициента, РДНСК и специализираните контролни органи за всяка заверена заповедна 
книга в 7-дневен срок от заверката; 
5. Да състави в присъствието на Възложителя, Строителите, технически правоспособното 
физическо лице по част "Геодезия" от своя екип, и на служител по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, 
Протокола за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и 
ниво, раздел II "Определяне на строителна линия и ниво на всеки строеж" (Приложения № 2 
и 2а към Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството, обнародвано, ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.); 
6. Да състави в присъствието на Инженер-геолога, извършил геоложкото проучване, 
Строителя и проектанта по част “Конструктивна”, технически правоспособното физическо 
лице по част "Геодезия" от своя екип, Протокола за откриване на строителна площадка и за 
определяне на строителна линия и ниво, раздел III "Констатации от извършени проверки 
при достигане на контролираните проектни нива", част 1.1. “Проверка при ниво изкоп, кота 
(коти)” (Приложение № 2 към Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителство”то, обнародвано, ДВ, бр. 72 от 15.08.2003г.), като 
извърши и проверка с оглед установяване съответствието на всеки строеж с одобрените 
инвестиционни проекти, разрешението за строеж и протокола за определяне на строителна 
линия и ниво; 
7. Да състави в присъствието на Строителите и технически правоспособното физическо 
лице по част "Геодезия" от своя екип, Протокола за откриване на строителна площадка и за 
определяне на строителна линия и ниво, раздел III "Констатации от извършени проверки 
при достигане на контролираните проектни нива", част 1.2. “Проверка при ниво цокъл, кота 
(коти)” (Приложение № 2 към Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството, обнародвано, ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.), като 
извърши и проверка с оглед установяване на съответния строеж с одобрените проекти, 
разрешението за строеж и протокола за определяне на строителна линия и ниво; 
8. Да състави в присъствието на Строителите и технически правоспособното физическо 
лице по част "Геодезия" от своя екип, Протокола за откриване на строителна площадка и за 
определяне на строителна линия и ниво, раздел III "Констатации от извършени проверки 
при достигане на контролираните проектни нива", част 1.3. “Проверка при ниво корниз 
(стреха), кота (коти)” (Приложение № 2 към Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на 
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актове и протоколи по време на строителството, обнародвано, ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.), 
като извърши и проверка с оглед установяване съответствието на съответния строеж с 
одобрените проекти, разрешението за строеж и протокола за определяне на строителна 
линия и ниво; 
9. Да състави в присъствието на Строителите и технически правоспособното физическо 
лице по част "Геодезия" от своя екип, Протокола за откриване на строителна площадка и за 
определяне на строителна линия и ниво, раздел III "Констатации от извършени проверки 
при достигане на контролираните проектни нива", част 1.4. “Проверка при ниво било, кота 
(коти)” (Приложение № 2 към Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството, обнародвано, ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.), като 
извърши и проверка с оглед установяване съответствието на съответния строеж с 
одобрените проекти, разрешението за строеж и протокола за определяне на строителна 
линия и ниво; 
10. Да състави, в присъствието на Инженер-геолога извършил геоложкото проучване, 
проектанта по част “Конструктивна”, проектанта на съответния провод, Строителите и 
технически правоспособното физическо лице по част "Геодезия" от своя екип, Протокола за 
откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво, раздел III. 
“Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива на 
проводи и съоръжения”, част 1.1. “Проверка при ниво изкоп, кота (коти)” (Приложение № 
2а към Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството, обнародвано, ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.), като преди засипване на 
новоизградени или преустроени подземни проводи и съоръжения и за заснемане в 
специализираните карти и регистри, и при достигане на проектното ниво с възстановена или 
изпълнена настилка, да извърши проверка и да установи съответствието на строежа с 
одобрените проекти, разрешението за строеж и протокола за определяне на строителна 
линия и ниво; 
11. Да състави в присъствието на проектанта на съответния провод, Строителите и 
технически правоспособното физическо лице по част "Геодезия" от своя екип, Протокола за 
откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво, раздел III. 
“Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива на 
проводи и съоръжения”, част 1.2. “Проверка на изпълнения провод (съоръжение) при 
достигнати проектни нива на кота (коти)” (Приложение № 2а към към Наредба № 3 от 
31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, обнародвано, 
ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.), като извърши проверка и да установи съответствието на 
измерените на място нива и разстояния от новия строеж до уличните регулационни линии, 
както и на размерите в план на изградения провод (съоръжение) с тези при определянето на 
строителна линия и ниво; 
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12. При завършването на строителните и монтажните работи по фундаментите на строежа 
да поиска от общинската (районната) администрация издаването на Констативен акт за 
установяване съответствието на съответния строеж с издадените строителни книжа и за 
това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването 
(Приложение № 3 към Наредба № 3) и да присъства на съставянето на Констативния 
протокол; 
13. Да осигури, че технически правоспособното физическо лице по част "Геодезия" от екипа 
му ще състави съвместно със Строителите и проектанта (геодезист) Акта за уточняване и 
съгласуване на строителния терен с одобрения работен проект и даване на основен репер на 
строежа (Приложение № 5 към Наредба № 3); 
14. Да осигури, че технически правоспособните физически лица по части „Конструктивна" 
и „Инженерна геология и хидрогеология" от екипа му ще съставят съвместно със 
Строителите и проектантите (конструктор и инженер-геолог и хидрогеолог) „Акт за 
приемане на земната основа и действителните коти на извършените изкопни работи 
„(Приложение № 6 към Наредба № 3);  
15. Да осигури, че в случай на установени различия между изпълнителския 
Инженерногеоложки и хидрогеоложки чертеж на разкрита земна основа и 
Инженерногеоложките проучвания (доклад) към проектната документация, технически 
правоспособните физически лица по части "Конструктивна" и "Инженерна геология и 
хидрогеология" от екипа му ще предложат и предпишат на Строителите и проектантите 
необходимите мерки за продължаване на строителството, а също и че ще уведомят 
Възложителя за това;  
16. Да осигури, че в случай на установени различия между изпълнителския 
Инженерногеоложки и хидрогеоложки чертеж на разкрита земна основа и 
Инженерногеоложките проучвания (доклад) към проектната документация и се установи, че 
е необходимо друго проектно решение, технически правоспособните физически лица по 
части "Конструктивна" и "Инженерна геология и хидрогеология" от екипа му ще спират 
строителството“ със запис в заповедната книга на строежа и ще дадат задължителни 
предписания за изпълнение на мерки за недопускане на аварии и щети; 
17. Да осигури, че технически правоспособното физическо лице по част "Конструктивна" от 
екипа му ще състави съвместно със Строителите и проектанта по част "Конструктивна" 
„Акта за приемане на извършените строителни и монтажни работи по нива и елементи на 
строителната конструкция” (Приложение № 7 към Наредба № 3) за всеки строеж;  
18. Да осигури, че технически правоспособните физически лица по части „Геодезия" и 
"Конструктивна" от екипа му ще съставят съвместно със Строителите, Изпълнителите на 
монтажните работи и проектанта-конструктор „Акт за приемане и предаване на бетонни, 
стоманобетонни или други фундаменти за монтаж на конструкции, машини и съоръжения” 
(Приложение № 8 към Наредба № 3); 
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19. Да осигури, че технически правоспособното физическо лице по част "Технологична" 
или по съответните части за съоръженията от екипа му ще състави съвместно с 
Възложителя, Строителите и Изпълнителите на монтажните работи „Акта за предаване и 
приемане на машини и съоръжения” (Приложение № 9 към Наредба № 3); 
20. Да участва в съставянето и да осигури, че технически правоспособните физически лица 
по съответните части за изпълненото строителство” от екипа му ще участват в съставянето 
съвместно с Възложителя, Строителите, лицето, упражняващо технически контрол за част 
"Конструктивна" и проектантите по съответните части на изпълненото строителство”, на 
„Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството” (Приложение 
№ 10 към Наредба № 3) за всеки строеж подлежащ на спиране; 
21. Да участва в съставянето и да осигури, че технически правоспособните физически лица 
по съответните части за изпълненото строителство” от екипа му ще участват в съставянето 
съвместно с Възложителя, Строителите, лицето, упражняващо строителния надзор за част 
„Конструктивна" и проектантите по съответните части на изпълненото строителство”, на 
„Акт за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството” 
за всички спрени строежи по общия ред и предвидените в чл. 7, ал. 3, т. 10 други случаи 
(Приложение № 11 към Наредба № 3) за всеки спрян строеж; 
22. Да осигури, че технически правоспособните физически лица по съответните части от 
екипа му ще участват в съставянето съвместно със Строителите на „Акт за установяване на 
всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати 
изискванията на проекта” (Приложение № 12 към Наредба № 3) за всеки строеж; 
23. Да осигури, че технически правоспособните физически лица по съответните части от 
екипа му ще участват в съставянето съвместно със Строителите и Възложителя на „Акт за 
установяване на щети, причинени от непреодолима природна сила и др.” (Приложение № 13 
към Наредба № 3); 
24. Да осигури, че технически правоспособното физическо лице по част "Конструктивна" от 
екипа му ще участва в съставянето съвместно със Строителите и проектанта-конструктор на 
„Акт за приемане на конструкцията” (Приложение № 14 към Наредба № 3); 
25. Да участва в съставянето и да осигури, че технически правоспособните физически лица 
към него, упражнили строителен надзор по съответните части от екипа му, ще участват в 
съставянето съвместно с Възложителя, проектантите по всички части на проекта и 
Строителите на „Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, 
етап от него)” (Приложение № 15 към Наредба № 3) за всеки строеж; 
26. Да завери екзекутивната документация тогава, когато същата бъде изготвена съгласно 
ЗУТ за всеки строеж; 
27. Да състави техническия паспорт на строежите, на основание чл. 176а от ЗУТ и Наредба 
№ 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите (обнародвано ДВ, бр. 7 от 23. 
01. 2007 г.) преди да се въведе строежа в експлоатация от компетентния орган;  
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28. Да изготви, след приключване на строително-монтажните работи, “Окончателен доклад 
на лицето, упражняващо строителен надзор” по смисъла на ЗУТ и на Наредба № 2, съставен 
на български език за всеки строеж, подписан и подпечатан от Консултанта, упражняващ 
строителен надзор, и подписан от технически правоспособните физически лица, определени 
за надзор на строежа по съответните проектни части, както и да го представи на 
Възложителя с приложени съгласувателни писма, разрешения, становища на 
специализираните държавни контролни органи и документи в съответствие с нормативната 
уредба, необходими за издаване на разрешение за ползване на строежа;  
29. Да участва в работата на Държавната приемателна комисия, назначена със заповед на 
началника на ДНСК и да подпише съставения от председателя на тази комисия „Протокол 
за установяване годността за ползване на строежа” Приложение № 16 към Наредба № 3) за 
строежите от първа до трета категория ;  
30. Да участва в работата на Комисията за приемане на проведената 72-часова проба при 
експлоатационни условия, назначена със заповед на Възложителя, ако е включен в тази 
комисия, и да подпише съставения от тази Комисия „Протокол за проведена 72-часова 
проба при експлоатационни условия” Приложение № 17 към Наредба № 3);  
31. Да участва в съставянето и всички други необходими актове, съгласно изискванията на 
действащата нормативна уредба за контрол и приемане на строителни и монтажни работи, 
непосочени в Наредба № 3; 
32. Да изпълнява и други задължения, неупоменати изрично по–горе, но предвидени в 
българското законодателство. 
33. Консултантът ще има и следните допълнителни задължения:  
34. Да осигури услугите на лице с необходимата квалификация, изпълняващо функциите на 
Координатор по ЗБУТ на строителната площадка;  
35. Да осигури услугите на лице, оправомощено да извърши кадастрално заснемане на 
строежа (вкл. всеки отделен подобект и участък) с цел поетапното му въвеждане в 
експлоатация. 
 
3.5 Задължение за изготвяне на Окончателен доклад: 
"Окончателният доклад на лицето, упражняващо строителен надзор" съдържа задължително 
оценка за изпълнението на следните условия:  
 Законосъобразно започване и изпълнение на строежа съобразно одобрените проекти и 
условията на издаденото разрешение за строеж, подробно описание на предвиденото с 
подробния устройствен план застрояване; 
 Пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; 
 Свързване на вътрешните инсталации и уредби на строежа с мрежите и съоръженията на 
техническата инфраструктура; 
 Изпълнение на строежа съобразно изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ; 



 

              

 

20

 Вложените строителни продукти да са оценени за съответствие със съществените 
изисквания към строежите; 
 Липса на щети, нанесени на възложителя и на другите участници в строителството, 
причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти; 
 Годност на строежа за въвеждане в експлоатация. 
В окончателния доклад се вписват: 
 Основание за издаването му, дата на съставяне, договор с Възложителя, номер и дата на 
лиценз (свидетелство за оправомощаване), квалифицираните специалисти, съгласно 
заверения списък, актуална регистрация, седалище, адрес на управление на юридическото 
лице или едноличния търговец, от кого се представлява и управлява; 
 Всички съставени по време на строителството документи, актове, протоколи, дневници, 
заповедни книги и др., с посочени номера и дати на съставяне (изпълнение на съответен вид 
строителни и монтажни работи); 
 Договори с експлоатационните предприятия за присъединяване към мрежите на 
техническата инфраструктура; 
 Издадени наказателни постановления, квитанции за платени глоби и имуществени 
санкции, ако има такива. 
Към окончателния доклад се прилагат: 
 Разрешение за строеж (акт за узаконяване); 
 Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на 
достигнатите контролирани нива; 
 Констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на 
строежа, Приложение № 15 към Наредба № 3; 
 Документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 от 
ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима; 
 Заверена заповедна книга. 

 
3.6 Административни задачи:  
3.6.1 изготвяне на доклади за оценка на съответствието със съществените изисквания към 
строежите на изготвените проекти, при съблюдаване на изикването за независимост от 
проектантите; 
3.6.2. подпомагане действията на Възложителя, за получаване на необходими разрешения и 
одобрения за изпълнение на обектите, ако същите не са налични; 
3.6.3 информиране на Възложителя за напредъка на строителството, посредством редовни 
доклади и организиране на информационни срещи и посещения на място на обектите. 
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3.7 Задачи по време на фазите на проектиране и строителство:  
3.7.1 одобряване на списъка на документите, съставляващи изготвените проекти и 
одобряване на всякакви последващи промени в чертежите и сметките; 
3.7.2 контрол на работните програми на изпълнителите на договорите за строителство и 
инженеринг, и изготвяне на становища по тях; 
3.7.3 координация на мерките по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа, 
съгласно чл. 11 на Наредба №2 от 22 март 2004 г. за здравословни и безопасни условия на 
труд при извършване на строителни и монтажни работи; 
3.7.4 преглед и даване на становище по отношение на изготвените проекти, по отношение 
тяхното съответствие със спецификациите и изискванията на възложителя, с договора като 
цяло, преди одобрение на изготвените проекти от възложителя; за част геодезична – следене 
подготовката на проектите, изготвяни от проектант – изпълнителите, в част геодезична да 
бъде посредством тотална станция и извършване на проверка на проекта в част геодезична с 
тотална станция; 
3.7.5 начално и последващи периодични фотографски заснемания на обекта, одобряване 
на всякакви чертежи на местата, нивата и координатите на временни геодезични точки, 
ползвани от строителите, одобряване на всякакви табели поставяни на техниката в 
помещенията, на входове на обектите и по техните граници; 
3.7.6 одобряване на план за опазване на околната среда, преди започване на 
строителството и контрол за спазването, от страна на изпълнителите, на мерките за опазване 
на околната среда; 
3.7.7 одобряване на документите, посочени в изискванията и спецификациите, преди 
изработването на отделни механични, електрически и автоматизирани части и възли; 
3.7.8 създаване и водене на ежедневни дневници на обектите, включващи ежедневна 
информация за работещата техника, персонал и обстоятелства, включително открити и 
причинени аварии, на обектите. Изискване от изпълнителите на договорите за строителство 
на съответната ежедневна информация; 
3.7.9 съставяне на актове и протоколи по време на строителството, при спазване на 
Наредба № 3 от 31.07.2003 г.; 
3.7.10 одобряване на програмите на изпълнителите за провеждане на всички тестове преди 
предаване и тестове за предаване на обектите на Възложителя;  
3.7.11 контрол на извършваните проби и изпитания, предшестващи въвеждането в 
експлоатация, в съответствие с предписанията на производителите на оборудването, както и 
на пробите след въвеждане в експлоатация; 
3.7.12 разпореждане на повторни проби  и изпитания, в случай на необходимост; 
3.7.13 одобряване ползването на други еквивалентни, или по-високи стандарти, спрямо 
стандартите, записани в договора, при обоснована от Консултанта необходимост,  в 
съответствие с офертите на изпълнителите и с предварително съгласие на Възложителя; 
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3.7.14  контрол на планове за временна организация на движението в съответствие с  
българско законодателство; 
3.7.15 одобрение на всички методи и средства за повдигане; 
3.7.16 изискване на образци от материали и документация за съответствие на влаганите 
материали по всички частни на договора, когато е приложимо в рамките на договора, по 
преценка на Консултанта. При всички случаи на обективна невъзможност да се доставят 
позиции от офертата на строителите, Консултантът се задължава да получи информация от 
строителите и да получи писмено одобрение от Възложителя, което не може да нарушава 
конкурентните условия на обществената поръчка; 
3.7.17 съхранение и контрол на своевременното предоставяне и пълнотата на цялата 
документация за изпълнението на договорите, включително документация от производителя 
и доставчика на машините, съоръженията, сертификати за проби на машини и съоръжения 
от сертифициращи организации, гаранции, застраховки, екзекутивна документация, 
протоколи от срещи, финансова документация и всички други документи издадени от 
строителите или надзора;  
 
3.8 Задачи по време на периода за съобщаване на дефекти в изпълнението: 
3.8.1. констатиране на остатъчни дефекти, контрол за отстраняване на дефекти в 
строителството, описани в акт образец 15; 
3.8.2. подготвяне на документацията за издаване на разрешение за ползване, в качеството 
на упълномощено от възложителя лице, съгласно чл. 4 ал. 2 на Наредба № 2 от 31 юли 2003 
г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 
гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти; 
3.8.3. поддържане на екип през периода за отстраняване на дефекти и мобилизиране на 
специалисти при специфичните етапи на наблюдение и документиране на процесите 
съгласно офертата. Предоставяне на тримесечна база на актуализиран списък на дефектите 
– отстранении, оставащи и новопоявили се;  
3.8.4. организиране на пробите след завършване и докладване за постигането на 
проектните показатели при експлоатационни условия, овбързано с гаранциите на 
изпълнителите на инженерингови договори. 
 
3.9 Задачи след изтичане на периода за съобщаване на дефекти 
3.9.1. издаване на  сертификати/отчети/протоколи за междинни и окончателни плащания 
/ако е възможно да се съгласуват такива и не е налице спор/ и 
сертификати/отчети/протоколи за окончателно приемане след отстраняване на дефекти и 
доказване параметрите на съоръжението; 
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3.9.2. съдействие на възложителя за подготовка на документите и издаване на разрешение 
за ползване за обектите  или разрешения за ползване на обектите; 
3.9.3. изготвяне на окончателни технически и финансови доклади за настоящия договор, 
предаване на архивите по договорите на възложителя.   
 
Недопустимо при изпълнението на задачите на изпълнителя е: 
 
1. Нареждане от Консултанта на промени или замени /в количества, материали, техника, 
нива, стандарти, методи, персонал, време, проби/, без предварително одобрение на 
Възложителя и без предварително предложение от изпълнителите на строителството, 
остойностяващо всички възможни последващи разходи и включващо всички рискове при 
изпълнение; сертифициране на допълнителни разходи или издаване на определения, които 
биха довели до увеличаване на цената на договорите; издаване на определения, които биха 
довели до удължаване на сроковете на договорите; 
2. Неинформиране на Възложителя за възможен преразход на предвидените средства по 
дадена позиция на количествените сметки/ценовите таблици и по договора като цяло, 
включително ползването на резервните суми; 
3. Спор между Възложител и Изпълнител по строителните договори, вследствие  
бездействие, забавяне или избягване от страна на Консултанта, да определи дължимо 
плащане за извършена работа, или работи, когато възложителят е отправил писмено искане 
за такова решение или оценка, във връзка със спорно тълкувание на спецификация или 
позиция от количествените сметки/ценовите таблици; 
 
*Действия на Консултанта, противоречащи на гореспоменатите инструкции, ще се 
считат за действия без представителна власт. 
*Евентуални действия  и бездействия на Консултанта, описани в тази точка, в 
зависимост от тяхната повторяемост и сериозност, могат да  бъдат основание 
възложителят да поиска смяна на персонал на Консултанта, смяна на Консултанта или 
заплащане на неблагоприятни последици, произтекли от действия, за които последният не 
е бил изрично упълномощен от страна на възложителя. 
 
4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 

 
Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка започва от датата на подписване 
на договор за изпълнението и приключва с издаване на последното Разрешение за ползване 
или разрешението за въвеждане в експлоатация, но  не по-късно от 30.11.2014 г.  
Предметът на поръчката може да бъде разчетен и изпълнен в рамките на следните 
индикативни етапи: 
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1. Подготвителен период, мобилизация, запознаване със строителните обекти, 
установяване на системите за управление и контрол. 
2. Оценяване на съответствието на изготвените проекти. 
3. Даване на нареждане за започване на изпълнението, откриване на строителни площадки, 
оценяване на съответствието на изготвените проекти, заемане на приобектовите офиси, 
подготвени от строителите съгласно техните договорни задължения.  
4. Съдействие за издаване на разрешения за строеж. 
5. Упражняване на строителен надзор съгласно ЗУТ, издаване на актове и протоколи,  
6. Контрол от страна на Консултанта за изготвяне на екзекутивна документация от 
строителите. Надзор през периодите за отстраняване на дефекти по договора и изготвяне на 
актове (сертификати/протоколи/отчети/) за окончателно приемане.  
7. Представяне на окончателни доклади по договора за строителен надзор, одобрения и 
плащания на остатък по договора за услуга. 
8.  Изготвяне на технически паспорти на строежите. 
 
5 АДМИНИСТРАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОНСУЛТАНТА 
  
5.1  Общи изисквания 
Консултантът е длъжен: 
1. да започне изпълнението по Договора в срок от 7 дни след получаване на писменото 
известие от Възложителя за всеки един обект.  
2. да информира Възложителя и Изпълнителя за всички потенциални проблеми, които 
възникват и биха могли да възникнат в хода на строителството, като предложи адекватни 
решения за тях; 
3. при приключване на договора да предостави на Възложителя всички доклади, както и 
цялата информация, включваща карти, диаграми, чертежи, спецификации, планове, 
статистически данни, изчисления и първични документи и/или получени материали, както и 
тези, които са събирани и подготвени от него при и по повод изпълнението на настоящия 
Договор и “Договора за строителство”; 
4. да уведоми писмено Възложителя за спиране на изпълнението на настоящия Договор в 
случай на  възникване на непреодолими обстоятелства; 
5. да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като разгласява пред 
трети лица, каквато и да било информация за Възложителя, негови служители или 
контрагенти, станала му известна при или по повод изпълнението на този договор и/или 
“Договора за строителство”; 
6. Да направи необходимите застраховки според условията на договора и според 
„Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 
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строителството” (ДВ 17/2004), вкл. да застрахова професионалната си отговорност за вреди, 
причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на 
неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му; 
да представи копия на застрахователните полици на Възложителя според условията на 
договора; 
7. При необходимост от смяна на ключов експерт, да направи писмено искане пред 
Възложителя, в което мотивира предложенията си и прилага данните за квалификацията и 
професионалния опит на предложената замяна; 
8. Да представлява Възложителя пред държавните и общинските органи тогава, когото 
това е пряко свързано с осъществяването на оценката на съответствието на инвести-
ционните проекти и с упражняването на строителния надзор, съгласно ЗУТ и подзаконовите 
нормативни актове по неговото прилагане. 
9. Да спазва указанията на отговорния персонал на Възложителя, доколкото не 
противоречат на задълженията му по силата на нормативните актове, регулиращи дейността 
му, условията на издадените му лицензи и ангажиментите му по договора с Възложителя.  
10. Да спазва стриктна конфиденциалност по отношение на данни и обстоятелства, които са 
му станали известни при или по повод изпълнението на задълженията му по договора за 
надзор, включително и в срок от 5 години след приключване на договора. 
Възложителят ще проверява редовно спазването на всички организационни изисквания към 
Консултанта (вкл. изискванията към документите, техническите средства, персонала и 
офиса) и при констатиране на отклонения може да състави предписания и да задържи 
дължими плащания до изпълнение на всички изисквания. 
Работният език при изпълнението на поръчката, включително кореспонденция, докумен-
тация, както и при провеждането на работни срещи, е български език. 
 
5.2  Срок на изпълнение 
Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка започва от датата на подписване 
на договор за изпълнението и приключва с издаване на последното Разрешение за ползване 
или разрешението за въвеждане в експлоатация,  не по-късно от 31.11.2014 г.  
Консултантът ще изготвя доклади за оценка на съответствието на изготвените проекти в 
срок до един месец след предаване на съответната проектна документация от Възложителя. 
Консултантът ще започне упражняване на строителен надзор след издаване на разрешение 
за строеж за всеки обект по отделно и  след влизане в сила на договора за изпълнение на 
СМР, за съответния обект.  
Възложителят си запазва правото в уведомлението за началната дата да посочи само 
отделни обекти, според готовността му за предаване на проектите и/или площадките за 
изпълнение на СМР.  
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5.3  Документация 
Консултантът ще отговаря за съхранението на целия архив на инвестиционния проект, като 
осигури завеждане и надеждно и прегледно съхранение на всички необходими документи 
по проекта. За целта Консултантът ще предложи на Възложителя и след одобряване ще 
приложи система за идентифициране и управление на документацията, вкл. завеждане, 
съгласуване, резолиране, комуникиране и архивиране. 
Системата ще позволява текущо завеждане на документите в описи по видове, така че всеки 
документ да може да бъде лесно намерен и идентифициран като тема и взаимовръзка с 
други документи. Системата ще бъде съобразена с правилата за документиране на 
дейностите, финансирани от ОП на ЕС. 
Консултантът ще предложи на Възложителя проект за инструкция за ползването за целите 
на проекта на електронни комуникационни канали (факс, е-поща и др.) и правилата за 
ползването им, при спазването на които те ще бъдат допустими за изпращане и получаване 
на съобщения и данни при изпълнението на дейности по проекта.  
Всички документи и данни, минаващи през офиса, ще се сканират незабавно и ще се 
съхраняват както на хартия, така и на три електронни копия – в работна папка, дневен архив 
на резервната компютърна конфигурация в офиса и седмичен архив, който ще се копира в 
два екземпляра и един от тях ще се предава за съхранение при Възложителя (посочените 
изисквания са минимални и Консултантът може да съгласува и други мерки с отговорника 
за информационната сигурност на Възложителя). Състоянието на офиса и спазването на 
мерките по ЗБУТ, противопожарното осигуряване и мерките за информационна сигурност 
ще са предмет на редовни проверки от страна на Възложителя.  
След завършване на обекта, Консултантът ще подреди, опише и предаде на Възложителя 
оригиналите на цялата документация по изпълнението на проекта, както и на всички 
съобщения, получени по електронен път.  
По отношение на собствената си документация, Консултантът ще поддържа подробна 
документация за изпълняваните от него дейности, включително документи за извършените 
закупувания на техника, суровини, материали и външни услуги, наемането на работна ръка, 
наеми и лизинг и др. разходни документи, както и документи за спазването по всяко време 
на приложимите нормативни изисквания към персонала, организацията, ЗБУТ, 
счетоводството и контрола и др.   
Консултантът е длъжен да съхранява всички документи, които по закон се съхраняват при 
него и не могат да бъдат предадени на Възложителя след приключване на договора, до края 
на изпълнението на Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013”, т.е. поне до 31 август 
2020 г. (освен когато подлежат на съхранение за по-дълъг срок по силата на нормативни 
изисквания). 
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5.4  Офис и оборудване на Консултанта 
Възложителят може да прецени да предостави на Консултанта офис, в който ще има 
необходимите съвременни комуникационни средства, компютърно оборудване и друго 
оборудване за ефективна работа на екипа на Консултанта; Консултантът ще наеме и 
необходимия помощен персонал, осигуряващ постоянно присъствие в офиса му, преводи 
(ако са необходими за експертите на Консултанта) и др.  
Консултантът ще осигури необходимите лицензи за софтуера, използван от неговия 
персонал и необходим за ефективно изпълнение на задълженията му и съвременно 
комуникиране с останалите участници в строителния процес, в частност: операционни 
системи, офисни приложения и антивирусен софтуер, съвместими с форматите на Microsoft 
Office - по броя на компютърните конфигурации, по един лиценз на софтуер за преглед, 
редактиране и отпечатване на чертежи, съвместим с формата на Autodesk Autocad, и 
софтуер за архивиране, съвместим с формата на Adobe Acrobat, и други професионални 
програмни продукти, необходими за работата на специалистите. 
Офисът на Консултанта ще действа до приключване на проекта и ще бъде основна база за 
управление на проекта през този период, като за целта се осигури необходимата степен на 
физическа и противопожарна защита, както и висока надеждност на компютърната система 
с редовно архивиране на файловете на независими физически носители. Консултантът ще 
носи пълна отговорност за техническото оборудване на компютърната си мрежа в офиса на 
проекта.  
При използване на предоставените от Изпълнителя на СМР за проверка на количеството и 
качеството на работите, Консултантът ще се уверява предварително, че инструментите са 
надлежно калибрирани и сертифицирани. 
  
5.5  Персонал на Консултанта 
Общи изисквания към персонала 
Персоналът на Консултанта трябва да има необходимите квалификации и да е надлежно 
оправомощен според изискванията на нормативната уредба в България за изпълняване на 
съответните дейности.  
Консултантът ще упражнява строителен надзор, ще направи геодезическо заснемане и 
вписване в кадастрален регистър и изготвянето на оценката за съответствие на изготвените 
проекти чрез одобрените от Възложителя ключови и други експерти, изрично предвидени в 
тази спецификация, които ще се подпомагат от инженерите, изпълняващи технически 
контрол и строителен надзор (инженери от заверения списък към лиценза за строителен 
надзор). Експертите не могат да бъдат сменяни без изрично писмено одобряване от 
Възложителя. При необходимост от ангажиране на допълнителни експерти и специалисти, 
Консултантът ще ангажира такива според нуждите и ще им делегира такива права и 
отговорности, каквито са необходими за изпълнение на техните задължения, но ще 
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продължава да носи цялата отговорност за действията и бездействията на допълнително 
ангажираните специалисти като за свои действия и бездействия.  
Консултантът трябва да съхранява в местния офис копия на документи за ангажирането на 
специалистите, както и копия на всякакви други административни и законово регламен-
тирани документи, отнасящи се до изпълнението на договора му с Възложителя, с цел 
оказване на съдействие на одитиращи и контролни органи при извършване на проверки на 
проекта. 
Консултантът ще осигури своя персонал с необходимите инструктажи, обучение и ЛПС с 
оглед посещението на строителните площадки и други приложими рискове, 
идентифициране по реда на ЗБУТ. Персоналът на Консултанта, трябва да е в състояние да 
комуникира помежду си и с останалите участници в проекта чрез съвременни електронни 
канали и да съставя, ползва и редактира електронни документи и файлове с данни, както и 
да има опит при използване на необходимите технически средства и специализирани 
програмни продукти в съответната професионална област на компетентност.  
Персонал  
За изпълнение на услугите за строителен надзор по ЗУТ, Консултантът ще ползва 
специалистите, включени в заверения списък със специалисти при издаването на лиценза му 
за упражняване на строителен надзор. При необходимост от допълнителни специалисти или 
смяна на специалисти от списъка, новите лица ще бъдат допускани да изпълняват функции 
на строителен надзор само след официалното им добавяне към заверения списък по 
предвидения ред в нормативната уредба.  
За заверяване на работни чертежи по части „Конструктивна” , Консултантът трябва да 
ползва физическо лице, което е оправомощено за технически контрол на части 
"Конструктивна" . То може да бъде от постоянния персонал на Консултанта, от състава на 
заверения списък към лиценза или да е допълнително ангажирано от Консултанта.  
При промяна на нормативните изисквания, Консултантът ще осигури спазване на 
променените изисквания към персонала. 
Ключови експерти – общи положения 
Заедно с офертата си Консултантът ще представи списък на ключови специалисти, които 
трябва да отговарят на конкретни изисквания за образование, трудов стаж и опит по 
предмета на проекта. Консултантът няма да сменя тези експерти през целия срок на 
проекта, освен при належаща необходимост и след предварително одобряване от 
Възложителя на новото лице, което трябва да отговаря най-малко на посочените тук 
задължителни изисквания. За всеки от ключовите експерти, Консултантът ще представи в 
оригинал подписана лично от лицето автобиография специално за случая което ще служи за 
потвърждение от експерта за съгласието му да изпълнява предвидените функции. 
Ключовите експерти могат да бъдат или да не бъдат включени в заверения списък на 
специалисти за упражняване на строителен надзор на Консултанта, ако са включени, те ще 
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изпълняват едновременно задълженията си на ключови експерти и на специалисти по 
надзора по съответната специалност. 
Консултантът следва да  има в състава си следните ключови експерти: 
 
1. Ръководител на екипа на Консултанта 
Ръководителят на екипа на Консултанта трябва да отговаря на следните минимални 
изисквания:  
• да е дипломиран строителен инженер с образователна степен „магистър” или 
еквивалентна специалност;  
• да има не по-малко от 10 год. трудов стаж като консултант – строителен надзорник, от 
които не по-малко от 5 год. на ръководна длъжност във фирма, притежаваща Удостоверение 
за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ (или еквивалентно удостоверение 
издадено от компетентни органи съгласно националния закон на фирмата, в случай че тя е 
чуждестранно лице). 
Ръководителят на екипа ще отговаря за общата организация на работата на Консултанта и 
взаимодействието с представителите на всички страни в инвестиционния процес, в т.ч. УО 
на ОПОС. Възложителя, Строителите  и Управляващия орган на ОПОС. 
В частност, Ръководителят на екипа ще има задължения: 
- Да осъществява обмена на информация между Консултанта и Възложителя; 
- Да подпомага Възложителя при управлението на „Договорите за строителство”;  
- Да извършва управление и координиране на дейностите на екипа от експерти на 
Консултанта; 
- Да подготвя ежемесечните, тримесечните и окончателния отчети до Възложителя, както и 
да съгласува окончателния доклад до Възложителя за готовността на обекта за въвеждане в 
експлоатация; 
- Да участва в процеса на съгласуване и одобряване на проектната документация; 
- Да присъства при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и 
ниво; 
- Да инициира, организира и подготвя всички необходими документи за месечни срещи за 
напредъка на изпълнението на обекта; 
- Да информира Възложителя за всички потенциални проблеми, които биха могли да 
възникнат в хода на строителството, като при необходимост предлага и адекватни решения 
за тях; 
- Да участва в медийни изяви относно напредъка на проекта, когато Възложителят счете за 
необходимо да го покани; 
- Да се съобразява с мненията на Координатора и другите членове на екипа относно 
съответствието на изпълнението с приложимите правила и процедури на ОПОС и 
институциите-донори на проекта; 
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- Да изпълнява и други дейности, изрично неупоменати по – горе, но следващи се от 
договора за настоящата обществена поръчка, договора за строителство и българското 
законодателство. 
Забележка: Предложеният Ръководител на екипа може да бъде ръководител на 
юридическото лице, притежаващо лиценза за строителен надзор или да бъде измежду 
специалистите в заверения списък на специалисти към лиценза. Ако не е, Консултантът 
веднага след сключване на договора ще предприеме действия за включването му в този 
списък по законовия ред. До включването му в списъка, ръководителят на екипа ще 
съгласува решенията си със специалистите от заверения списък винаги, когато тези решения 
засягат компетенциите им по закон по отношение строителния надзор на обекта. Също така, 
Консултантът ще осигури упълномощаване на Ръководителя на екипа от страна на 
ръководителя на юридическото лице, притежаващо лиценза за строителен надзор с всички 
права да го представлява и подписва при документиране на строителството, освен по 
професионални въпроси, изискващи включване в заверения списък. 
Ръководителят на екипа трябва да е на разположение както следва:  
През периода на съобщаване на дефекти, ръководителят на екипа ще посещава Възложителя 
в срок до 7 дни след поискване от последния в случай на констатирани дефекти или други 
проблеми, свързани с управление на договора, и ще бъде на разположение колкото е 
необходимо за гарантиране интересите на Възложителя и контрол по отстраняване на 
дефектите. 
След изтичане на периода за съобщаване на дефекти и отстраняване на констатираните 
дефекти, ръководителя на екипа ще изготви и представи окончателния доклад до 
Възложителя. 
 
2. Главен инженер на Консултанта 
Главният инженер на Консултанта трябва да отговаря на следните минимални изисквания: 
• да е дипломиран строителен инженер с образователна степен „магистър” или 
еквивалентна специалност; 
•  да има не по-малко от 10 год. трудов стаж в проектирането и/или строителството и/или 
надзора на СМР, от които не по-малко от 3 год. на ръководна длъжност във фирма, 
притежаваща Удостоверение за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ. (или 
еквивалентно удостоверение издадено от компетентни органи съгласно националния закон 
на фирмата, в случай че тя е чуждестранно лице). 
• Задължения на главния инженер: 
Главният инженер на обекта ще отговаря за всички аспекти на организацията и ефективното 
упражняване на строителния надзор по ЗУТ при изпълнението на СМР, както и за 
организацията на процеса на проверка от Консултанта на работни чертежи и екзекутивна 
документация на Изпълнителите, издаването на технически указания при изпълнението на 
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СМР, разглеждането и оценката на технически предложения на Изпълнителите и 
проектантите, организацията на проверката на доставките и оборудването, планирането и 
провеждането на изпитванията на готовите участъци и др. инженерни аспекти от 
изпълнението на проекта. Главният инженер ще осигурява взаимодействието с 
проектантите, техническите служби на общината и инженерите на Изпълнителите на СМР и 
експлоатационните дружества на техническата инфраструктура. В частност, Главният 
инженер ще има задължения: 
- да осъществява обмен на информация с ръководителя на екипа, проектанта и строителите; 
- да отговаря за упражняването на надзора на работите, в съответствие с договорите за 
строителство; 
- да управлява и координира работата на обекта; 
- да участва в съставянето и да следи за пълнота и правилно съставяне на актовете и 
протоколите по време на строителството;  
- да участва в съставянето  на доклади за напредъка; 
- да участва в седмичните оперативки на Строителите и в месечните срещи за напредъка с 
участието на Възложителя и Строителите; 
- да следи за законосъобразно започване на строежа, да присъства при откриване на 
строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво 
- при достигане на проектните нива изкопи, цокъл, корниз (стреха) и било за сгради 
(съответно при ниво изкоп, преди засипване на новоизградени или преустроени подземни 
проводи и съоръжения и за заснемане в специализираните карти и регистри, проектна 
нивелета с възстановена или изпълнена настилка), преди да разреши изпълнението на 
следващите ги строителни и монтажни работи, да извърши проверка и да установи 
съответствието на строежа с одобрените проекти, разрешението за строеж и протокола за 
определяне на строителна линия и ниво, като при ниво изкоп е задължително присъствието 
на извършилия геоложкото проучване инженер-геолог и проектанта на конструктивната 
част; 
- да отразява резултата от извършената проверка при достигане на контролираните нива в 
протокола за определяне на строителна линия и ниво, като включително отбелязва, че 
подземните проводи и съоръжения преди засипването им са отразени в специализираните 
карти и регистри, и в тридневен срок да изпраща заверено копие от протокола в общината; 
в случай, че при проверката на достигнатите проектни нива се установят съществени 
отклонения от строителните книжа, да спре строителството със заповед, която вписва в 
заповедната книга на строежа, и да състави протокол за установените отклонения, който в 
тридневен срок да изпрати в регионалната дирекция за национален строителен контрол; 
- да извършва координация на строителния процес до въвеждането на строежа в 
експлоатация; 
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- да отговаря за изпълнение на строежите, съобразно одобрените проекти и изискванията по 
чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ; 
- да следи за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на 
строителството; 
- да следи за годността на строежа за въвеждане в експлоатация; 
- да подписва всички актове и протоколи съставяни, съгласно Наредба № 3; 
- да изпълнява и други дейности, изрично неупоменати по–горе, но следващи се от договора 
на Консултанта, договора за строителството и българското законодателство. 
Забележка: Предложеният Главен инженер може да бъде измежду специалистите в 
заверения списък на специалисти към лиценза на Консултанта. Ако не е, Консултантът 
веднага след сключване на договора ще предприеме действия за включването му в този 
списък по законовия ред. До включването му в списъка, главният инженер ще съгласува 
решенията си със специалистите от заверения списък винаги, когато тези решения засягат 
компетенциите им по закон по отношение строителния надзор на обекта. 
Главният инженер трябва да е на разположение в екипа за целия период на договора на 
Консултанта. 
През периода на съобщаване на дефекти Главният инженер ще посещава Възложителя 
и/или обектите в срок до 7 дни след поискване от Ръководителя на екипа в случай на 
констатирани дефекти или други проблеми, свързани с качеството на изпълнените СМР, и 
ще бъде на разположение колкото е необходимо за гарантиране интересите на Възложителя 
и контрол по отстраняване на дефектите.  
След изтичане на периода за съобщаване на дефекти и отстраняване на констатираните 
дефекти, Главният инженер ще участва в изготвянето на окончателния доклад до 
Възложителя, ако е имало констатирани дефекти. 
 
3.Зам-Главен Инженер на Консултанта 
Зам. - Главният инженер на Консултанта трябва да отговаря на следните минимални 
изисквания: 
• да е дипломиран строителен инженер с образователна степен „магистър” , специалност 
„ПГС“ или еквивалентна специалност; 
• да притежава пълна проектантска правоспособност и Удостоверение за ТК по част 
Конструктивна 
•  да има не по-малко от 5 год. трудов стаж в проектирането и/или строителството и/или 
надзора на СМР, от които не по-малко от 1 год. на ръководна длъжност във фирма с 
предмет на дейност проектиране и/или строителство и/или консултантска дейност по чл. 
166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ. (или еквивалентно удостоверение издадено от компетентни органи 
съгласно националния закон на фирмата, в случай че тя е чуждестранно лице) 
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4.Архитект  
Архитектът на Консултанта трябва да отговаря на следните минимални изисквания: 
• да е дипломиран архитект с образователна степен „магистър” или еквивалентна 
специалност; 
• да притежава пълна проектантска правоспособност; 
•  да има не по-малко от 10 год. трудов стаж в областта на устройственото планиране; 
• да има не по-малко от 5 год. практически опит в проектирането в защитени територии. 
 
5. Геодезист 
Геодезистът на Консултанта трябва да отговаря на следните минимални изисквания: 
• да е дипломиран инженер геодезист с образователна степен „магистър” или 
еквивалентна специалност; 
• да има не по-малко от 10 год. трудов стаж  по специалността; 
• да притежава пълна проектантска правоспособност; 
• да притежава свидетелство  за извършване  на дейности по Закона за кадастъра и 
имотния регистър. 
 
6.Експерт – ЗБУТ в строителството 
Експертът „ЗБУТ“ трябва да отговаря на следните минимални изисквания: 
• да е дипломиран строителен инженер степен магистър или еквивалентна специалност;  
• да има не по-малко от 5 год. общ трудов стаж в проектирането и/или строителството 
и/или строителния надзор; 
• да притежава актуално Удостоверение за упражняване на дейността по безопасни 
условия на труд в строителството; 
Забележка: Длъжността може да се изпълнява от всеки друг член на екипа, отговарящ на 
минималните изисквания за тази длъжност. 

7.Експерт по стр. материали, влагани в строежите 
За позицията „Инженер по материалите” се изискват следните квалификации и 
професионален опит: 
Експертът „Инженер по материалите” трябва да отговаря на следните минимални 
изисквания: 
• да е дипломиран строителен инженер или инженер-химик степен магистър или 
еквивалентна специалност;  
• да има не по-малко от 5 год. общ трудов стаж в проектирането и/или строителството 
и/или строителния надзор;  
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• да притежава актуално Удостоверение за упражняване на дейността по контрол на 
строителните материали; 
• да има не по-малко от 5 години трудов стаж в строителна лаборатория или подобна 
институция, свързана с изпитания на строителни материали;  
 
5.6  Доклади 
 
Консултантът е длъжен да съставя и предава на Възложителя ежемесечно необходимите 
доклади за напредъка.  В тези доклади Консултантът ще отразява и дейностите на 
Възложителя за съответния период, ако е получил своевременно от Възложителя 
необходимата информация за такива дейности. Консултантът ще изготвя докладите за 
напредъка на строителството, които ще се предават на Възложителя до изтичане на десето 
число на месеца, следващ този, за който се отнасят. 
5.6.1 Ежемесечни доклади за напредъка 
Ежемесечните доклади за напредъка съдържат информация относно: 
 Изпълнението на договорите за строителство: 

- ключови дейности през периода и очаквани ключови дейности през следващия период; 
- напредък на строителството спрямо графика и анализ на отклоненията, вкл. 
потенциалните последствия за графика и бюджета; 
- информация относно ресурсите на строителите, вкл. работници, оборудване, 
механизация и др.; 
- информация относно осигуряването на безопасността и опазването на околната среда на 
обекта; 
- проблеми при изпълнение на строителството и предложения за решаването им, вкл. 
необходимост от възлагане на допълнителни СМР с обосновка за всеки конкретен случай; 
- срещи, протоколи, важна кореспонденция,  
- друга информация по преценка на Консултанта. 
 Информация за поисканите от Изпълнителите на СМР и заверените от консултанта 
актове и изчисляване на дължимата на Изпълнителите на СМР сума за съответния месец, 
вкл. суми по КСС и допълнителни суми за сметка на провизорните суми; предвиждания за 
плащания през следващия месец; 
 Изпълнението на договора на Консултанта:  

- ключови дати/дейности през периода и очаквани ключови дати/дейности през 
следващия период; 
- участие на ключовите експерти и други специалисти; 
- проблеми при изпълнение на договорите и предложения за решаването им; 
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5.6.2 Тримесечни доклади за напредъка 
Тримесечните доклади съдържат обобщена информация за изпълнение на обектите според 
изискванията за отчитане на напредъка по проекта с финансиране по ОП "Околна среда", 
като обхватът и съдържанието им ще бъдат съгласувани с Възложителя. 
5.6.3 Окончателен доклад за изпълнение на договора  
Окончателният доклад за изпълнението на договорите на Изпълнителите включва:  
 Обобщена информация относно изпълнението на „Договорите за строителство”; 

- Обобщена информация относно изготвените от Строителите проекти и чертежи; 
- Обобщена информация относно извършените строителни дейности, вкл. настъпилите 
промени по време на СМР; 
- Обобщена информация относно изпълнените изпитвания и резултатите от тях; 
- Обобщена информация относно процеса на въвеждане в експлоатация и разрешаване 
ползването на обектите. 
- Обобщена таблица с ключови дати на строителството (планирани първоначално и 
действителни): дата на започване, ключови събития през периода на СМР (вкл. съставяне на 
актове и протоколи), спирания на строителните работи, издаването на сертификатите за 
изпълнение и др.), 
- Обобщена информация относно контрола на качеството;  
- Обобщена информация относно безопасността и опазването на околната среда при 
изпълнението на СМР; 
- Обобщена информация относно проверките на строителния обект от трети страни и 
резултатите от тях; 
- Обобщена информация относно исковете на изпълнителите на СМР и решенията по тях, 
както и относно случаите на прилагане на процедурите по уреждане на спорове и тяхната 
ефективност;  
- Опис на по-важните проблеми, решенията и действията по тях и ефективността им; 
препоръки. 
- Приложение със снимки на ключови събития и фази на изграждане на обектите. 

- Обобщена информация относно изпълнението на договора на Консултанта;  
- Обобщена информация относно изпълнението на договора Консултанта, във връзка с 
изпълнението на „Договорите за строителство”; 
- Обобщена финансова информация относно изпълнението на договора;  
- Обобщена информация относно участието на екипа на Консултанта; 
- Обобщена информация относно проблемите при изпълнението на договора и препоръки;  
- Друга информация по преценка на Изпълнителя; 
Окончателният доклад се представя в срок от 28 дни след изтичане на срока за съобщаване 
на дефекти и отстраняване на констатираните дефекти, но не по-късно от 2 месеца преди 



 

              

 

36

крайния срок за изпълнение на услугите на Консултанта съгласно договорното 
споразумение. 
 
5.7 Застраховки и мерки за сигурност  
Изпълнителят се задължава да поддържа през целия период на изпълнение на услугите 
застраховка, която трябва да е валидни за Обектите и за територията на извършване на 
услугите:  
 Застраховка професионална отговорност по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за извършване на 
оценка за съответствие на проектите със съществените изисквания към строежите и за 
упражняване на строителен надзор, покриваща минималната застрахователна сума с лимит 
на отговорност, съответстващ на строеж от трета категория.  Застраховката трябва да 
отговаря на изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в 
проектирането и строителството (ДВ бр. 17/2004 г.). 
В случай, че участникът бъде избран за изпълнител, участникът е длъжен в срок не по-
късно от датата на сключване на договора за строителство да удължи срока на посочената 
застраховка с валидност за целия период на изпълнение на договора за строителство. 
Консултантът ще осигури адекватно мерки за сигурност с оглед опазване целостта на 
архива на проекта, включително електронния архив, като осигурява: (а) адекватна 
физическа защита на офисите и техническите средства от вандализъм и случайно 
увреждане; (б) съхранение на едно копие на архива в подходящ друг офис, посочен от 
Възложителя, и (в) редовно дублиране на електронните масиви на подходящи носители, 
като едно копие от тях се съхранява в офиса, а едно – на друго място без възможност за 
въздействие по обща причина.  
 
5. ПУБЛИЧНОСТ 

 
Във връзка с информиране на широката общественост за финансирането, предоставяно от 
Европейския съюз по Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” за проекта, в 
рамките на който се прави настоящата обществена поръчка и в последствие ще се изпълнява 
договорът на изпълнителя, следва да се предприемат надлежни мерки за осигуряване на 
информираност и публичност.  
Мерките за информация и публичност имат за цел: 

 да повишат обществената осведоменост и прозрачността по отношение на 
съфинансирането на проекта по ОПОС; 

 да информират широката общественост за ролята, която играе Европейският съюз 
съвместно с държавите-членки при отпускането на помощта и за резултатите от нея. 
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При изпълнение на конкретните мерки за информираност и публичност следва да се 
съблюдават насоките за Информация и публичност при изпълнение на проекти, 
финансирани от ОП Околна среда 2007 – 2013. 
 
 
6. ФИНАНСИРАНЕ 

 
Финансирането е осигурено по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, проект № 
DIR-511-3325-3-91 „Устойчиво управление на "Национален парк „Пирин” и резерват 
„Тисата”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република 
България”, одобрен със заповед № РД-532/02.07.2012 г. Общата прогнозна стойност на 
поръчката: „Осъществяване на строителен надзор, геодезическо заснемане и вписване в 
кадастрален регистър и изготвяне на доклади за оценка на съответствието на 
изготвените проекти и окончателни доклади за въвеждане на обектите в експлоатация 
при изпълнение на строително-монтажните работи по проект „Устойчиво управление на 
Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” е в размер на 202 302. 00 (двеста и две 
хиляди триста и два лева) лева без включен ДДС. 
 
Максимално допустимите единични цени за отделните дейности са, както следва:  

Обекти  Дейности на 
консултанта 

Стойност 
на 

услугите 
/лева без 
ДДС/ 

Дейност 1  24 902. 00 

1.1. Изграждане и оборудване на Посетителско - 
информационен център на Национален парк 
“Пирин” в гр. Сандански. 

Строителен надзор + 
заснемане + вписване + 
окончателeн доклад за 
въвеждане на обектa в 

експлоатация 8 905. 00 

1.2. Проектиране, изграждане и оборудване на 
Посетителско - информационен център на 
Национален парк “Пирин” в гр. Банско (на 
територията на НП „Пирин”, при основния подход 
към парка  от гр. Банско). 

Строителен надзор + 
заснемане + вписване + 
изготвяне на доклади за 

оценка на 
съответствието + 

окончателeн доклад за 
въвеждане на обектa в 12 112. 00 
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експлоатация 

1.3. Ремонт на ПИЦ „Добринище” и ПИЦ „Кресна”. 

Строителен надзор + 
заснемане + вписване + 
окончателeн доклад за 
въвеждане на обектa в 

експлоатация 
 530. 00 

1.4. Проучване, проектиране и изграждане на 
туристически заслони съгл. т. 77.9 от ПУ 2004 – 
2013 г. в м. Черната вода, м. Корнишки езера, 
одобрени по съответния ред проекти, авторски и 
строителен надзор, оборудване. 

Строителен надзор + 
заснемане + вписване + 
изготвяне на доклади за 

оценка на 
съответствието + 

окончателeн доклад за 
въвеждане на обектa в 

експлоатация 3 355. 00 
Дейност 2  3 435. 00 
2.1. Ремонт, оборудване, заснемане и вписване в КК 
и КР на съществуващите опорни пунктове – КИП 
„Драгостинов чарк”, КИП х. „Беговица", КИП м. 
Бетоловото, КИП м. Бъндеришка поляна, КИП м. 
Ширинето - Пещерата, бунгало в м. Върбите, КИП 
м. Спано поле. 

Строителен надзор + 
заснемане + вписване 

 

2 530. 00 

2.2. Ремонт, оборудване, заснемане и вписването в 
КК и КР на съществуващите туристически заслони 
- "Кончето", "Казана", "Караманица", "Бункера "  

Строителен надзор + 
заснемане + вписване 

 210. 00 

2.3. Ремонт, заснемане и вписване в КК и КР на 
съществуващите  пастирски заслони - ПЗ "Черната 
вода", ПЗ "Зиденицата", ПЗ "Безбог", ПЗ 
"Беговица", ПЗ "Баш мандра", ПЗ "Башлийца".  

Строителен надзор + 
заснемане + вписване 

 
695. 00 

Дейност 3  115 980. 00 

3.1. Проучване, изработване и поставяне на пътна 
маркировка, обозначаваща основните подходи към 
парка, информационните центрове и пунктове.  

Строителен надзор + 
заснемане + вписване 

 1 140. 00 
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3.2. Възстановяване на дървени мостове - 3 бр. в ПР 
"Каменица", 4бр. в ПР "Синаница", 2бр. в  ПР 
"Вихрен" на територията на парка, проектиране, 
съгласуване на проектите и изпълнение на 
мостовете. 

Строителен надзор + 
заснемане + вписване + 
изготвяне на доклади за 

оценка на 
съответствието 8 700. 00 

3.3. Заснемане, проектиране и ремонт на пътната 
мрежа и прилежащата й инфраструктура в следните 
паркови райони - ПР "Каменица": м. Разкола - х. 
"Беговица" - 4,2км; м. Трите реки - х. "Пирин" - 2 
км; ПР "Баюви дупки - Джинджирица": м. 
Бетоловото - х. "Яворов" - 10км, м. Янкулова 
колиба - м. Циганска колиба - 5 км; ПР "Безбог": м. 
Оджеко - х. "Безбог" - 9км;  ПР "Вихрен": от ПС на 
МС до м. Армане - 6 км, м. Босово бърдо - м. 
Елиова поляна - 2,7км, м. Усипо - м. Караманица - 5 
км с подпорна стена откъм реката - 50м дължина;  
ПР "Синаница": м. Крайни поляни - х. "Загаза" - 
13км. 

Строителен надзор + 
заснемане + вписване + 
изготвяне на доклади за 

оценка на 
съответствието 

105 190. 00 

3.4. Обезопасяване на доказано опасни участъци от 
туристически пътеки по официалните маршрути: на 
Премката 350м; на Типиците 25м; м. Буката 
отвесно 40м; на вр. Джано 200м. Ремонт и 
възстановяване на металния парапет по Кончето - 
400м нов по наклона и ремонт и укрепване на 
останалия  -  проучване, проектиране, изпълнение. 

Строителен 
надзор+изготвяне на 

доклади за 
оценка на 

съответствието + 
окончателeн доклад за 
въвеждане на обектa в 

експлоатация 
 950. 00 

Дейност 4  4 495. 00 

4.1. Ремонт и възстановяване на туристическа 
пътека  в местността Драгостинов чарк - Ролбан. 

Строителен надзор 
 1 750 00 

4.2. Ремонт на наличната земна и вертикална 
маркировка, ремонт  на съществуващи и 
изграждане на нови места за отдих и 
информационни табла. Ремонт на изградените 
досега образователни екопътеки на територията на 
парка. 

Строителен надзор + 
заснемане + вписване 

 

2 745. 00 
Дейност 5  53 490. 00 
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1. Проучване, проектиране и изграждане на  КИП-
ове на парковата охрана в следните точки: х. 
“Вихрен”, х. “Демяница”, х. “Яворов”, м. Кулиното, 
х. “Синаница”; х. “Пирин”; м. Дългата поляна, 
заслон Тевно езеро, х. “Безбог”, м. Сухото езеро 
(над с.Брезница). 

Строителен надзор + 
заснемане + вписване 

+изготвяне на доклади 
за оценка на 

съответствието + 
окончателeн доклад за 
въвеждане на обектa в 

експлоатация 
 15 510. 00 

2. Изграждане на Система за противолавинна 
защита по западния склон на вр. Тодорка в четири 
от улеите, спускащи се над туристическия маршрут 
от х. "Бъндерица" до м. Шилигарника. 

Строителен надзор + 
заснемане + вписване + 
изготвяне на доклади за 

оценка на 
съответствието + 

окончателeн доклад за 
въвеждане на обектa в 

експлоатация 
 37 980. 00 

Общо за всички дейности: 202 302. 00 (двеста и две хиляди триста и два лева) без ДДС 
ВАЖНО !!! В случай, че участник представи ценова оферта с по-високи обща или 
единични цени от посочените по-горе, то неговата оферта няма да бъде разглеждана и 
той ще бъде отстранен от участие в процедурата.  
 
 
8. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 
Начинът на плащане е уреден и подробно описан в проекта на договор, приложен към 
настоящата документация. 
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РАЗДЕЛ ІV 
 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 
 

СЪДЪРЖАНИЕ 
 
1. Условия и право на участие 
2. Минимални изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците 
3. Минимални изисквания към техническите възможности и квалификацията на 
участниците 
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1. Условия и право на участие 
Участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко 
българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, 
отговарящи на условията предвидени в Закона за обществените поръчки и настоящата 
документация. Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да 
бъде отстранен  на основание на неговия статут или правноорганизационната му форма, 
когато той има право да предоставя съответната услуга, доставка или строителство в 
държавата членка, в която е установен. 
 
1.1. В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно 
юридическо лице, тогава участниците в обединението представят документ, подписан от 
лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. 
1.1.2. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител 
в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 
1.1.3. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо 
лице може да участва само в едно обединение. 
В случай, че по отношение на участник бъде констатирано неизпълнение по т.1.1. 
участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на 
настоящата обществена поръчка. 
 
1.2. Подизпълнители. Участникът е длъжен да заяви дали за изпълнение на поръчката ще 
ползва подизпълнители. Подизпълнителите трябва да отговарят на всички изисквания, на 
които отговаря и самият участник, съобразно вида и дела на участието му. Лице, което е 
дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да 
представя самостоятелна оферта. За действията, бездействията и работата на 
подизпълнителите отговаря изпълнителят. Когато участникът предвижда участието на 
подизпълнители, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 от ЗОП (копие от документа за 
регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския 
регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от 
документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; доказателства за 
икономическото и финансовото състояние по чл. 50, посочени от възложителя в 
обявлението за обществена поръчка; доказателства за техническите възможности и/или 
квалификация по чл. 51, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка; 
декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5, а изискванията се 
прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие). 
В случай, че по отношение на участник и/или посочен подизпълнител бъде 
констатирано неизпълнение по настоящата точка, то този участник ще бъде 



 

               

43

отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена 
поръчка 
 
1.3. Представителство. Участниците-юридически лица се представляват от законните си 
представители или от лица, специално упълномощени за участие в процедурата, което се 
доказва със заверено пълномощно. 
 
1.4. Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото е налице 
някое от обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1, б. „а” – „д”, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1 - 5 (без т. 2 и 2а) 
и ал. 5 от ЗОП: 
Чл. 47, а.1, б. „а”-„д”, т. 2 и 3 от ЗОП 
Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка 
участник, който е:  
1. осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:  
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 
изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 
2. обявен в несъстоятелност; 
3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 
националните закони и подзаконови актове. 
Чл. 47, ал. 2, т.1-5 от ЗОП (без т. 2 и 2а) 
Възложителят може да отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена 
поръчка участник, който: 
1. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно 
споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че 
участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните 
закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на 
съда, или участникът е преустановил дейността си; 
3. който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на 
компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или 
има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен; 
4. който има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно 
пребиваващи чужденци през последните до 5 години.; 
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5. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния 
кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; 
Чл. 47, ал. 5 от ЗОП 
Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници: 
1. при които лицата по ал. 4 са свързани лица с възложителя или със служители на 
ръководна длъжност в неговата организация; 
2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси. 
 
Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, 
изискванията по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” – „д”, т. 2 и 3, както и ал. 5 от ЗОП и посочените в 
обявлението изисквания по чл. 47 ал. 2, т. 1 - 5 (без т. 2 и 2а) от ЗОП се прилагат и за 
подизпълнителите. В случай, че подизпълнителят не отговаря на посочените условия, 
участникът се отстранява от участие.  
Когато участникът в процедурата е обединение, горните изисквания се прилагат по 
отношение на всеки член на обединението. 
За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.2 и т.3, ал. 2, т.1, 3 и 4 и ал. 5, т.2 от ЗОП, когато 
участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, 
които могат самостоятелно да го представляват. 
 
Изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” – „д” и ал. 2, т. 5, когато е посочено от Възложителя 
в обявлението, се прилагат както следва: 
• при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския 
закон;  
• при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено 
отговорните съдружници; 
• при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския 
закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от 
Търговския закон;  
• при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а 
при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 
• при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 
• при едноличен търговец –за физическото лице - търговец; 
• във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които 
представляват участника. 
• В гореупоменатите случаи и за прокуристите, когато има такива, когато чуждестранно 
лице има повече от един прокурист,  декларацията се подава само от прокуриста,  в чиято 
представителна власт е включена територията на Република България.  
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Не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка чуждестранно 
физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое 
от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” – „д”, т. 2 и 3, и ал. 2, т. 1 - 5 (без т. 2 и 2а) от 
ЗОП. При подписване на договора за обществена поръчка участникът чуждестранно 
физическо или юридическо лице, определен за изпълнител, е длъжен да представи 
документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” – „д” от 
ЗОП и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1 - 5 от ЗОП (без т. 2 и 
2а), издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен 
документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Когато 
в съответната чужда държава не се издават документите по чл. 47, ал. 2, т. 1 - 5 от ЗОП (без 
т. 2 и 2а)  или когато те не включват всички посочени случаи по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” – 
„д”, т. 2 и 3, и ал. 2, т. 1 - 5 от ЗОП (без т. 2 и 2а), участникът чуждестранно физическо или 
юридическо лице представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно 
значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация 
няма правно значение според съответния национален закон, участникът чуждестранно 
физическо или юридическо лице представя официално заявление, направено пред съдебен 
или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган 
в държавата, в която той е установен. 
 
 
2. Минимални изисквания към финансовото и икономическото състояние на 
участниците 
2.1. Участникът следва да има реализиран оборот от сходни с предмета на поръчката услуги 
за последните 3 (три) приключили финансови години (2010, 2011 и 2012 г.), не по-малко от 
400 000 (четиристотин хиляди) лева.  
 
Под „сходни” с предмета на поръчката услуги следва да се разбират дейности по 
осъществяване на строителен надзор и/или геодезическо заснемане и/или вписване в 
кадастрален регистър и/или изготвяне на доклади за оценка на съответствието на 
изготвени проекти и/или окончателни доклади за въвеждане на обекти в експлоатация при 
изпълнение на строително- монтажните работи  
 
Изпълнението на това минимално изискване се доказва от участниците с декларация по 
образец – Образец № 3. 
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В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като 
самостоятелно юридическо лице, то на горното изискване следва да отговаря 
обединението като цяло.  
В случай, че е предвидено участие на подизпълнители, всеки един от тях трябва да 
съответсва на изискването съобразно вида и дела на участието си. 
2.2. Застраховка професионална отговорност по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за извършване на 
оценка за съответствие на проектите със съществените изисквания към строежите и за 
упражняване на строителен надзор, покриваща минималната застрахователна сума с лимит 
на отговорност, съответстващ на строеж от трета категория.  Застраховката трябва да 
отговаря на изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в 
проектирането и строителството (ДВ бр. 17/2004 г.) 
 
Доказва се със: Заверено копие от валидна застраховка професионална отговорност по чл. 
171, ал. 1 от ЗУТ за извършване на оценка за съответствие на проектите със съществените 
изисквания към строежите и за упражняване на строителен надзор, покриваща минималната 
застрахователна сума с лимит на отговорност, съответстващ на строеж от трета категория.  
Застраховката трябва да отговаря на изискванията на Наредбата за условията и реда за 
задължително застраховане в проектирането и строителството (ДВ бр. 17/2004 г.) 
 
В случай, че участникът бъде избран за изпълнител е длъжен в срок не по-късно от датата 
на сключване на договора за строителство да удължи срока на застраховката 
„Професионална отговорност” с валидност за целия период на изпълнение на договора за 
строителство. 
 
В случай, че участникът участва като обединение, коeто не е регистриранo като 
самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато е предвидено участие на 
подизпълнители, изисканата Застраховка „Професионална отговорност” се представя за 
всеки един от членовете на обединението, съобразно разпределението на участието на 
лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на 
обединението, както и за подизпълнителите, пряко ангажирани с упражняване на 
дейностите по осъществяване на строителен надзор. 
Чуждестранните лица представят еквивалентен документ на застраховката по чл. 171, 
ал. 1 ЗУТ, издаден от компетентните органи на държавата, в която са установени. 
 
 
3. Минимални изисквания към техническите възможности и/или квалификацията на 
участниците 
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3.1. В процедурата могат да участват лица, които за последните три години, считано до 
срока за подаване на оферти в настоящата процедура, имат опит в изпълнението на 
минимум два договора за услуги с предмет, сходен с предмета на поръчката.  
 
Под „сходни” с предмета на поръчката услуги следва да се разбират договори за 
осъществяване на строителен надзор и/или геодезическо заснемане и/или вписване в 
кадастрален регистър и/или изготвяне на доклади за оценка на съответствието на 
изготвени проекти и/или окончателни доклади за въвеждане на обекти в експлоатация при 
изпълнение на строително- монтажните работи. 
Участникът може да посочи различни договори, в които се съдържат една или повече от 
изброените дейности. 
 
За доказване изпълнението на изискването по т.3.1. Участникът представя Списък-
декларация на основните договори за услуги с предмет сходен с предмета на поръчката, 
изпълнени през последните 3 /три/ години, включително стойностите, датите и 
получателите – Образец № 4. Участникът следва да представи препоръки за добро 
изпълнение към всеки посочен в списъка договор в Образец № 4. Препоръките трябва да са 
надлежно оформени с издател и да съдържат информация за срока на изпълнение на 
договора. 
 
В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като 
самостоятелно юридическо лице, то на горното изискване следва да отговаря 
обединението като цяло.  
В случай, че е предвидено участие на подизпълнители, всеки един от тях трябва да 
съответсва на изискването съобразно вида и дела на участието си. 
 
3.2. Всеки участник трябва да разполага с екип от експерти, които да притежават 
необходимото образование и опит за изпълнение на всички дейности, включени в обхвата 
на обществената поръчка. В екипа на участника трябва да има най-малко следните 
експерти: 
 
3.2.1.Ръководител на екипа на Консултанта 
Ръководителят на екипа на Консултанта трябва да отговаря на следните минимални 
изисквания:  
• да е дипломиран строителен инженер с образователна степен „магистър” или 
еквивалентна специалност;  
• да има не по-малко от 10 год. трудов стаж като консултант – строителен надзорник, от 
които не по-малко от 5 год. на ръководна длъжност във фирма, притежаваща Удостоверение 
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за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ (или еквивалентно удостоверение 
издадено от компетентни органи съгласно националния закон на фирмата, в случай че тя е 
чуждестранно лице); 
 
3.2.2.Главен инженер на Консултанта 
Главният инженер на Консултанта трябва да отговаря на следните минимални изисквания: 
• да е дипломиран строителен инженер с образователна степен „магистър” или 
еквивалентна специалност; 
•  да има не по-малко от 10 год. трудов стаж в проектирането и/или строителството и/или 
надзора на СМР, от които не по-малко от 3 год. на ръководна длъжност във фирма, 
притежаваща Удостоверение за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ. (или 
еквивалентно удостоверение издадено от компетентни органи съгласно националния закон 
на фирмата, в случай че тя е чуждестранно лице) 
 
3.2.3.Зам-Главен Инженер на Консултанта 
Зам. - Главният инженер на Консултанта трябва да отговаря на следните минимални 
изисквания: 
• да е дипломиран строителен инженер с образователна степен „магистър” , специалност 
„ПГС“ или еквивалентна специалност; 
• да притежава пълна проектантска правоспособност и Удостоверение за ТК по част 
Конструктивна 
•  да има не по-малко от 5 год. трудов стаж в проектирането и/или строителството и/или 
надзора на СМР, от които не по-малко от 1 год. на ръководна длъжност във фирма с 
предмет на дейност проектиране и/или строителство и/или консултантска дейност по чл. 
166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ. (или еквивалентно удостоверение издадено от компетентни органи 
съгласно националния закон на фирмата, в случай че тя е чуждестранно лице) 
 
3.2.4.Архитект  
Архитектът на Консултанта трябва да отговаря на следните минимални изисквания: 
• да е дипломиран архитект с образователна степен „магистър” или еквивалентна 
специалност; 
• да притежава пълна проектантска правоспособност  
•  да има не по-малко от 10 год. трудов стаж в областта на устройственото планиране. 
• да има не по-малко от 5 год. практически опит в проектирането в защитени територии 
 
3.2.5.Геодезист 
Геодезистът на Консултанта трябва да отговаря на следните минимални изисквания: 
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• да е дипломиран инженер геодезист с образователна степен „магистър” или 
еквивалентна специалност; 
• да има не по-малко от 10 год. трудов стаж  по специалността 
• да притежава пълна проектантска правоспособност  
• да притежава свидетелство  за извършване  на дейности по Закона за кадастъра и 
имотния регистър 
 
3.2.6.Експерт – ЗБУТ в строителството 
Експертът „ЗБУТ“ трябва да отговаря на следните минимални изисквания: 
• да е дипломиран строителен инженер степен магистър или еквивалентна специалност;  
• да има не по-малко от 5 год. общ трудов стаж в проектирането и/или строителството 
и/или строителния надзор ; 
• да притежава актуално Удостоверение за упражняване на дейността по безопасни 
условия на труд в строителството; 
Забележка: Длъжността може да се изпълнява от всеки друг член на екипа, отговарящ на 
минималните изисквания за тази длъжност. 

 
3.2.7.Експерт по стр. материали, влагани в строежите 
За позицията „Инженер по материалите” се изискват следните квалификации и 
професионален опит: 
Експертът „Инженер по материалите” трябва да отговаря на следните минимални 
изисквания: 
• да е дипломиран строителен инженер или инженер-химик степен магистър или 
еквивалентна специалност;  
• да има не по-малко от 5 год. общ трудов стаж в проектирането и/или строителството 
и/или строителния надзор;  
• да притежава актуално Удостоверение за упражняване на дейността по контрол на 
строителните материали; 
• да има не по-малко от 5 години трудов стаж в строителна лаборатория или подобна 
институция, свързана с изпитания на строителни материали;  

 
Участникът представя декларация по образец № 5 - Списък на експертите на участника, 
които ще бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката с приложени документи, 
удостоверяващи тяхната професионална квалификация и професионален опит 
(автобиография по образец № 10, копия на трудови/осигурителни книжки, копия на 
дипломи и/или референции, доказващи съответствието с изискванията на възложителя, 
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декларация за ангажираност с изпълнение на договора от всеки един експерт, съдържаща се 
в автобиографията). 
 
Освен посоченият минимално изискуем състав, по своя преценка, участникът може да 
включи и други експерти, необходими за точното изпълнение на поръчката.  
Участникът, определен за изпълнител на настоящата обществена поръчка, няма право да 
сменя лицата, посочени в офертата му като експерти, без предварително писмено съгласие 
на възложителя, освен  по изключение в следните случаи:  
1. при смърт на експерт; 
2.при невъзможност да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна 
неработоспособност на експерт; 
3. при необходимост от замяна на експерт поради причини, които не зависят от 
Изпълнителя (например оставка, придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст 
и др.); 
4. когато експерт бъде осъден на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ 
характер. 
В горепосочените случаи изпълнителят на настоящата обществена поръчка дава на 
възложителя писмено уведомление, в което мотивира предложенията си за смяна на експерт 
и прилага доказателства за наличието на някое от основанията по горната алинея и експерт, 
който да замени досегашния експерт, като посочи квалификацията и професионалния му 
опит и приложи доказателства за това. При замяната на експерт, новият експерт трябва да 
притежава квалификация и професионален опит, не по-малки от минималните изисквания, 
заложени в настоящата документация. Възложителят може да поиска замяна на експерт, в 
случай, че сметне, че същият не изпълнява задълженията си, така, както те са определени в 
настоящата документация. В този случай възложителят дава на изпълнителя писмено 
уведомление, в което мотивира предложенията си за смяна на ключовия експерт. 
В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като 
самостоятелно юридическо лице, изискванията посочени по-горе се прилагат за 
обединението като цяло.  
В случай, че е предвидено участие на подизпълнители, всеки един от тях трябва да 
съответсва на изискванията съобразно вида и дела на участието си. 
Участник може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при 
изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези 
ресурси. Тези условия се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от 
физически и/или юридически лица. 
 
3.3. Участникът в настоящата процедура, трябва да притежава лиценз за извършване на 
дейността – Строителен надзор, в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и 
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реда за издаване на лицензии на консултанти за упражняване на Строителен надзор и/или 
оценка на съответствието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 99/2003г.). 
Доказва се със: Копие от лиценз за извършване на дейността – Строителен надзор, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии на 
консултанти за упражняване на Строителен надзор и/или оценка на съответствието на 
инвестиционните проекти (ДВ, бр. 99/2003г.). 
 
В случай, че участникът участва като обединение, коeто не е регистриранo като 
самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато е предвидено участие на 
подизпълнители, изисканият лиценз за извършване на дейността – Строителен надзор  се 
представя за всеки от членовете на обединението, съобразно разпределението на 
участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване 
на обединението, както и за подизпълнителите, пряко ангажирани с упражняване на 
дейностите по осъществяване на строителен надзор. 
Чуждестранните лица трябва да представят еквивалентен документ за извършване на 
строителен надзор, издаден от компетентните органи на държавата, в която са 
установени 
 
3.4. Участникът да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта 
ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват отговарящ на предмета на настоящата поръчка. 
Доказва се със: Сертификат за въведена система на управление на качеството ISO 
9001:2008 или еквивалентен – представя се заверено от участника копие. Съгласно чл. 53, 
ал. 4 от ЗОП, Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за 
осигуряване на качеството, с обхват отговарящ на предмета на поръчката. 
 
В случай, че участникът участва като обединение, коeто не е регистриранo като 
самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато е предвидено участие на 
подизпълнители, изисканият сертификат се представя за всеки един от членовете на  
обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на 
дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, както и за 
подизпълнителите, пряко ангажирани с упражняване на дейностите по осъществяване на 
строителен надзор. 
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РАЗДЕЛ V 
 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

Настоящата Методика за определяне на комплексната оценка на офертите в обявената 
открита процедура за избор на изпълнител е изготвена в изпълнение на чл. 37, ал. 1, т. 2 от 
Закона за обществените поръчки и съответства на избрания от Възложителя критерий за 
оценка – “Икономически най-изгодна оферта”. 
 
Офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и които 
отговарят на предварително обявените условия на Възложителя за икономически, 
финансови и технически възможности и квалификация подлежат на комплексна оценка за 
определяне на „икономически най-изгодната оферта” по условията на тази Методика. 
 
Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка, която се 
формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка. 
 
Оценка на предложенията за изпълнение на поръчката и предложената цена се поставя само 
на офертите на допуснатите до този етап участници. 

 
1. Критерий е икономически най-изгодната оферта.  
 
2. Показатели за оценяване: 
(Тп) Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на 
Възложителя, заложени в Техническата спецификация – експертна оценка.  
(Фп) Предложена от участника цена в лева без ДДС. 
 
Общата оценка (ОЦп) на офертата на участника се изчислява по формулата:  
(ОЦп) = (Тп*0,70)+ (Фп*0,30); 
ОЦп има максимална стойност 100 точки.  
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На първо място се класира участникът събрал най-много точки ОЦп. 
 
3. Относителна тежест на показателите за оценяване: 
(Тп) = 70 % 
(Фп) = 30 % 
 
4. Указания за определяне на оценката по всеки показател: 
4.1. Оценка на техническото предложение за изпълнение на поръчката  
Оценката на техническото предложение се извършва по точковата система на оценяване по 
скалата посочена по долу. То трябва задължително да e съобразено с Техническите 
спецификации (Техническото задание). 
Техническо предложение за изпълнение на поръчката трябва задължително да включва: 
• Степен на подробност и степен на разбиране на основните цели и очакваните 
резултати от изпълнението на договора - всеки участник трябва да направи задълбочен и 
точен анализ на всички основни цели и очаквани резултати от изпълнението на 
обществената поръчка, заложени в техническата спецификация, излагайки своята 
концепция за тяхното своевременно реализиране, съобразявайки се с характера и 
сложността на предмета на поръчката; 
• Описание на стратегията на участника - следва да съдържа изложение на цялостната 
методология за осъществяване предмета на поръчката, съобразена с нейния характер и 
сложност, представляваща описание (самостоятелно и в тяхната съвкупност) на всички 
процеси, съставящи отделните дейности, и използвани средства за постигане на всеки от 
посочените в Техническата спецификация резултати с посочване на концепция за 
организация на работната сила за качествено и в срок изпълнение на договора. 
• График за изпълнение на дейностите/Времеви график - Всеки участник следва да 
разработи и представи график, изготвен съобразно дейностите и процесите описани в 
Стратегията за изпълнение на дейностите. В графика следва да е налице съответстващо 
разпределение на времето между различните процеси, съставящи отделните дейности, при 
отчитане и на времето необходимо за провеждане на нормативно изисквани процедури, като 
е посочена и необходимата работна сила за изпълнението на всеки процес. 
 
 
Преди да премине към оценка на предложенията на участниците комисията 
проверява дали същите отговарят на изискванията на възложителя и дали 
обезпечават качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й. 
Проверяват се представените от участниците обосновка, стратегия на участника и 
график за изпълнение на дейностите. На този етап от участие се отстраняват 
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офертите на участниците, които не отговарят на изискванията на възложителя и 
не обезпечават качественото и срочно изпълнение на поръчката, видно от 
представената техническа оферта. Офертите на участниците, които отговарят на 
изисквания на възложителя се подлагат на анализ и се оценяват по следните 
критерии: 
 
№ Показател Степен на съответствие Брой 

точки 
1. Техническо 

предложение 
Тп 

Присъждат се на оферта, в която кумулативно е 
налице следното: 
- направен е задълбочен анализ на всички поставени 
от възложителя основни цели и очаквани резултати и са 
разработени конкретни идеи за реализиране на 
дейностите, предмет на поръчката, включително и 
алтернативни такива, представени са аргументи как 
предложените мерки и организация на работа 
гарантират качествено и в срок изпълнение на 
поръчката; 
- съдържа цялостната методология за изпълнение на 
направените предложения, описани са средствата за 
постигане на всеки от посочените резултати, 
предложена е организация на работа, съобразена със 
сложността на съответната дейност и очакван резултат, 
разгледани са всички процеси, като са отчетени и 
връзките между тях; 
- графикът за изпълнение е изготвен съобразно 
дейностите и процесите, описани в методологията 
за изпълнение, отчетено е времето за провеждане 
на нормативно изисквани процедури, налице е 
пълно съответствие в разпределение на времето 
между различните процеси. 

100 

- е направен анализ на всички поставени от 
възложителя основни цели и очаквани резултати и са 
предложени конкретни идеи за реализиране на 
дейностите, като общо са обхванати всички дейности 
от предмета на поръчката, представени са аргументи 
относно предложените мерки и организация на работа, 
които гарантират изпълнение на поръчката; 

50 
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- съдържа методология за изпълнение на направените 
предложения, описани са средствата за постигане на 
посочените резултати, като част от предложенията се 
позовават на общоизвестни методи, термини и 
технологични процеси и други, предложена е 
организация на работа, съобразена с очаквания 
резултат, разгледани са всички процеси, без да са 
отчетени връзките между тях; 
- графикът за изпълнение отчита времето, необходимо 
за провеждане на нормативно изисквани процедури, 
изготвен е съобразно дейностите/процесите в 
методологията за изпълнение, налице е разминаване 
във времето с методологията за изпълнение относно 
изпълнението на дейностите или разпределението на 
работна сила, което не компрометира изпълнението на 
договора. 
 
- е направен анализ на всички поставени от 
възложителя основни цели и очаквани резултати и са 
направени общи предложения за реализиране на 
дейностите, предмета на поръчката, чрез позоваване на 
общоизвестни методи, факти и/или обстоятелства, без 
същите да са посочени като поредица от 
взаимосвързани конкретни действия, преповтарят 
техническата спецификация, съдържа общ ангажимент, 
че е създадена организация за изпълнение на 
поръчката; 
- съдържа изложение на методологията за 
осъществяване предмета на поръчката, но липсва 
описание на някои процеси към съответните дейности 
и/или използвани средства за постигане на посочените 
в Техническата спецификация резултати или не 
съдържа описана концепция за организация на 
работната сила за качествено и в срок изпълнение на 
договора или същата съдържа общо позоваване на 
действия, без същите да са обвързани с конкретни 
действия от страна на екипа експерти. 
- графикът за изпълнение отчита времето, необходимо 

10 
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за провеждане на нормативно изисквани процедури, 
изготвен е съобразно дейностите/процесите в 
методологията за изпълнение, налице е разминаване 
във времето с методологията за изпълнение относно 
изпълнението на дейностите и/или разпределението на 
работна сила, което не компрометира изпълнението на 
договора. 
 

 
4.2. Оценка на ценовото предложение 
 
Преди извършване на финансовата оценка, ценовите предложения се проверяват, за да се 
установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията 
за участие в процедурата. 
Най – ниското ценово предложение получава максимален брой точки, а именно 100 точки. 
Точките на всяко едно от останалите ценови предложения се изчисляват поотделно по 
следната формула: 

Фп = (Смин * 100) / С 
Където: 
Фп е точковата оценка на финансовото предложение; 
Смин е стойност на най – ниското ценово предложение (без ДДС); 
С е стойност на оценяваното ценово предложение (без ДДС). 
 
5. Обща оценка на предложението и крайно класиране на участникаите 
 
Общата оценка се установява по следната формула: 
 

ОЦп = Тп х 0.7 + Фп х 0.3, където: 
ОЦп е комбинираната оценка на техническото и финансово предложение 
Тп е точковата оценка на техническото предложение 
Фп е точковата оценка на финансовото предложение  
0.7 е тежестта на техническото предложение  
0.3 е тежестта на финансовото предложение 
 
Получените оценки се сборуват за всеки участник поотделно и комисията определя за 
Изпълнител участника, който е получил най–много точки (т.е. най–висока обща 
оценка). 
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• Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до 
втория знак след десетичната запетая. Максималната комплексна оценка, която може да 
получи една оферта е 100 (сто) точки. 
• Отварянето и оценката на ценовите предложения се извършва след оповестяване на 
резултатите от техническата оценка. 
• Когато офертата на участник съдържа предложение, което е с 20 на сто по-благоприятно 
от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, комисията изисква 
от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. 
• Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената Комплексна 
оценка, като на първо място се класира участникът, получил най-много точки. 
• Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя за изпълнител. 
• В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за „икономически 
най – изгодна“ се приема тази оферта в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и 
цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най- висока относителна тежест и 
се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. 
• Ако икономически най-изгодната оферта не може да се определи и по по-горе 
предвидения ред, комисията провежда публично жребий в присъствието на нотариус за 
определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ VІ 
 



 

              

 

58

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА 
ОФЕРТИ 

 
 

Съдържание 
 
1. Общи условия за подготовка и представяне на офертите 
2. Изискуеми документи и окомплектоване на предложенията 
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1. Общи условия при подготовка и представяне на офертите 
 
1.1. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията за подаване на оферта, 
посочени в обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в 
процедурата. 
1.2. Всеки участник има право да представи само една оферта. Не се допуска представяне на 
варианти в офертите.  
1.3. Настоящата обществена поръчка не съдържа обособени позиции, поради което 
участниците задължително представят оферта, която е за пълния обем на работите обект на 
поръчката. В случай, че бъде представена оферта само за част от обекта, участникът ще 
бъде отстранен от участие. 
1.4. При подготовката на офертите всеки участник трябва да се придържа точно към 
условията, обявени от Възложителя. Представянето на оферта означава, че участникът 
приема изцяло всички общи и специални правила, определени в настоящата документация. 
Поставянето на различни условия и изисквания, които не отговарят на обявените от 
Възложителя, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата. 
1.5. Всеки участник може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията 
за участие до изтичането на срока на нейното получаване. Възложителят изпраща 
разясненията в 4-дневен срок от постъпване на искането. Разяснението се изпраща до 
всички участници, които са получили документация за участие и са посочили адрес за 
кореспонденция, без да се отбелязва в отговора лицето, направило запитването. 
Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се получава от други 
участници. В случай че от предоставяне на разяснението от възложителя до крайния срок за 
получаване на оферти остават по-малко от 3 дни,  възложителят е длъжен да удължи срока 
за получаване на оферти с толкова дни, колкото е забавата. 
1.6. Представената оферта трябва да има срок на валидност 180 дни от крайния срок за 
получаване на офертите. Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на 
валидност на офертите до сключване на договор. Участникът ще бъде отстранен от участие 
в процедурата, ако представи оферта с по-кратък срок на валидност и откаже да го удължи 
или ако макар да е подал оферта с коректен срок на валидност, откаже да го удължи при 
поискване от възложителя. При удължаване срока на валидност на офертата, съгласно чл. 
58, ал. 3 от ЗОП и при съгласие на участник да удължи срока на валидност на офертата си, 
то той следва да удължи и срока на банковата си гаранция до новия срок на валидност на 
офертата. 
1.7. Възложителят има право (по собствена преценка), по собствена инициатива или по 
предложение на заинтересованото лице, еднократно да направи промени в обявлението 
и/или настоящата документация, свързани с осигуряване законосъобразност на 
процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка.  
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1.8. За да бъде разгледано искането от заинтересовано лице, същото следва да е изпратено в 
преклузивния законов 10-дневен срок от публикуването на обявлението в Регистъра на 
обществените поръчки. Искания, постъпили след този срок, няма да бъдат разглеждани. 
1.9. В случай че искането се прави от заинтересовано лице и е свързано с осигуряване на 
законосъобразност на процедурата, същото следва да обоснове и мотивира в предложението 
си конкретното несъответствие, което води, според него, до незаконосъобразност на 
процедурата, като посочи и точната правна норма, на която се позовава.  
1.10. Всяко конкретно искане се преценява самостоятелно от възложителя, като изцяло в 
неговата оперативна самостоятелност е дали да извърши или не съответното изменение. 
1.11. Промените се извършват чрез решение за промяна, което се публикува в Регистъра на 
обществените поръчки, в 14-дневен срок от публикуване на обявлението за откриване на 
процедурата. В случай че промените засягат критериите за подбор, изискванията към 
офертата или изпълнението на поръчката, в решението възложителят определя и нов срок за 
получаване на оферти, който не може да бъде по-кратък от първоначално определения. 
1.12. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертите са изцяло за сметка на 
участника. Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи, независимо 
от начина на провеждане или изхода на процедурата. 
1.13. Офертата трябва да бъде изготвена и представена на български език. Ако участникът 
представя документи на чужд език, същите трябва да бъдат придружени с превод на 
български език, а в изрично посочените случаи, преводът трябва да бъде официален по 
смисъла на ЗОП. При несъответствие с това изискване се счита, че съответният документ не 
е представен.  
Ако участниците в процедурата представят документи на език различен от българския и 
същите са представени и в превод на български език, при несъответствие в записите при 
различните езици, за валидни се считат записите на български език.  
1.14. Всеки участник преди изготвяне на офертата и ценовото предложение задължително 
се запознава с изходните данни предоставени от Възложителя. Непознаване на условията на 
техническата спецификация или документите за участие в процедурата не може да бъде 
причина за отказ от сключване на договор от страна на спечелилия участник. 
 
2. Изискуеми документи и окомплектоване на предложенията.  
 
Общи  изисквания към представяните документи. 
Всички документи, които участникът представя като копия трябва да са заверени с гриф 
„Вярно с оригинала”, собственоръчен подпис със син цвят на лицето/та, представляващи 
участника и свеж печат. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с 
представителни функции назовани в документа за регистрация или изрично упълномощени 
за това лица. При подписване от изрично упълномощени лица е необходимо представянето 
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на пълномощно за изпълнение на такива функции. Пълномощното трябва да е оригинал с 
подпис на упълномощителя. 
Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са 
задължителни за участниците, с изключение на образците на банковите гаранции, като 
възложителят ще приеме всяка една банкова гаранция, която съдържа еквиваленти или по-
благоприятни за възложителя условия от тези по образците. Ако офертата не е представена 
по представените образци, възложителят има право да отстрани участника от процедура, 
поради несъответствие на офертата с изискванията на документацията за участие. 
Относно образците на банковите гаранции задължителни за участниците са само условията, 
описани в тях. Участникът е длъжен да се съобрази с искането на Възложителя, в противен 
случай се счита, че не е представена изискуемата банкова гаранция и офертата на участника 
ще бъде отстранена след прилагане на разпоредбата на чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП. 
 
Разпределение и съдържание на офертите. 
Офертата следва да бъде представена в непрозрачен запечатан плик с ненарушена цялост. 
Върху плика се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по 
възможност факс и електронен адрес. Информацията има следният вид:  
До Дирекция Национален парк „Пирин” 
с адрес: гр. Банско, 
ул. „България” № 4 

 
ОФЕРТА  

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка 
 

ОБЕКТ: УСЛУГА 
ПРЕДМЕТ: Осъществяване на строителен надзор, геодезическо заснемане и вписване 
в кадастрален регистър и изготвяне на доклади за оценка на съответствието на 
изготвените проекти и окончателни доклади за въвеждане на обектите в експлоатация 
при изпълнение на строително-монтажните работи по проект „Устойчиво управление 
на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” 
 
Офертата е подадена от:______________________________________________ 
                                                                    наименование на участника 
С адрес за кореспонденция:_________________________________________________ 
Телефон: _______________________________________ 
Факс: __________________________________________  
електронен адрес:________________________________ 
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Пликът съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, всеки от които да 
има следното съдържание, посочено по-долу:  
2.1. Плик №1 – върху него се изписва „Плик №1” с надпис “ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР” 
и наименованието на участника. Пликът съдържа следните документи:  
2.1.1 Оферта за участие изготвена по образец №1;  
2.1.2 Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан  от участника (образец 
№ 2); 
2.1.3 Копие, заверено с подпис и печат на участника, на документ за регистрация или 
единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато 
участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Когато не е представен ЕИК 
съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридически лица или 
еднолични търговци, прилагат към своите заявления за участие или оферти и удостоверения 
за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ 
на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени /копие заверено 
с подпис и печат на участника. Участниците физически лица представят копие на документ 
за самоличност /копието се заверява с подпис на участника/. Тези документи се представят 
и от подизпълнителите, а при участник обединение - за всеки един член на обединението. 
2.1.4 При участници обединения – договор за създаване на обединение, подписан от 
лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият обединението.  
2.1.5 Доказателства за икономическо и финансово състояние и за технически 
възможности и/или квалификация на участника, както следва: 
2.1.5.1. Доказателства за икономическо и финансово състояние по чл. 50 от ЗОП 
- Информация за оборота от сходни с предмета на поръчката услуги за последните 3 (три) 
приключили финансови години (2010, 2011 и 2012 г.), в зависимост от датата, на която 
участникът е учреден или е започнал дейността си (Образец № 3). Участникът следва да има 
реализиран оборот от сходни с предмета на поръчката услуги за последните 3 (три) 
приключили финансови години (2010, 2011 и 2012г.), не по-малко от 400 000 (четиристотин 
хиляди) лева.  
Когато участникът е обединение изискването е общо за обединението. Информацията за 
оборота от сходни с предмета на поръчката услуги за последните 3 (три) приключили 
финансови години (2010, 2011 и 2012 г.) се представя само от участниците, чрез които 
обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. Когато е предвидено 
участие на подизпълнители, изискването се прилага по отношение на тях, съобразно вида и 
дела на участието им. 
- Заверено копие от валидна застраховка професионална отговорност по чл. 171, ал. 1 от 
ЗУТ за извършване на оценка за съответствие на проектите със съществените изисквания 
към строежите и за упражняване на строителен надзор, покриваща минималната 
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застрахователна сума с лимит на отговорност, съответстващ на строеж от трета категория.  
Застраховката трябва да отговаря на изискванията на Наредбата за условията и реда за 
задължително застраховане в проектирането и строителството (ДВ бр. 17/2004 г.) 
 
2.1.5.2. Доказателства за технически възможности и/или квалификация по чл. 51 от 
ЗОП, и посочени от Възложителя в обявлението за обществената поръчка, а именно:  
 - Списък на успешно изпълнени в рамките на последните три години, считано до срока за 
подаване на оферти в настоящата процедура, договори с предмет, сходен с предмета на 
поръчката –  образец № 4. Участникът следва да е изпълнил минимум два договора за 
услуги с предмет, сходен с предмета на поръчката. Под договори „сходни” с предмета на 
поръчката следва да се разбират договори за осъществяване на строителен надзор и/или 
геодезическо заснемане и/или вписване в кадастрален регистър и/или изготвяне на доклади 
за оценка на съответствието на изготвени проекти и/или окончателни доклади за 
въвеждане на обекти в експлоатация при изпълнение на строително- монтажните 
работи Участникът може да посочи различни договори, в които се съдържат една или 
повече от изброените дейности.  
Списъкът трябва да съдържа най-малко: предмет на договора, обект, стойност, датата на 
започване и приключване, име на получателя. Когато участникът е обединение, списъкът е 
общ за договорите, сключени от всеки от участниците, като в отделна колонка трябва да се 
посочи членът в обединението, който е бил страна по договора.  Участникът следва да 
представи препоръки за добро изпълнение към всеки посочен в списъка по  Образец № 4  
договор. Препоръките трябва да са надлежно оформени с издател и да съдържат 
информация за срока на изпълнение на договора. 
В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като 
самостоятелно юридическо лице, то на горното изискване следва да отговаря обединението 
като цяло.  
В случай, че е предвидено участие на подизпълнители, всеки един от тях трябва да 
съответсва на изискването съобразно вида и дела на участието си. 
-  Списък на експертите на участника, които ще бъдат ангажирани при изпълнение на 
поръчката - образец № 5, с приложени документи, удостоверяващи тяхната професионална 
квалификация и професионален опит (автобиография по образец № 10, копия на 
трудови/осигурителни книжки, копия на дипломи и референции, доказващи съответствието 
с изискванията на възложителя, както и декларация за ангажираност с изпълнението на 
настоящия договор, съдържаща се в автобиографията, подписана от всеки един експерт). 
- Копие от лиценз за извършване на дейността – Строителен надзор, в съответствие с 
изискванията на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии на консултанти за 
упражняване на Строителен надзор и/или оценка на съответствието на инвестиционните 
проекти (ДВ, бр. 99/2003г.). 
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В случай, че участникът участва като обединение, коeто не е регистриранo като 
самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато е предвидено участие на 
подизпълнители, изисканият лиценз за извършване на дейността – Строителен надзор  се 
представя за всеки един от членовете на обединението, съобразно разпределението на 
участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване 
на обединението, както и за подизпълнителите, пряко ангажирани с упражняване на 
дейностите по осъществяване на строителен надзор. 
Чуждестранните лица трябва да представят еквивалентен документ за извършване на 
строителен надзор, издаден от компетентните органи на държавата, в която са 
установени 
 
- Валиден сертификат за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или 
еквивалентен – представя се заверено от участника копие. Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, 
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на 
качеството, с обхват отговарящ на предмета на поръчката. 
В случай, че участникът участва като обединение, коeто не е регистриранo като 
самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато е предвидено участие на 
подизпълнители, изисканият сертификат се представя за всеки един от членовете на 
обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на 
дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, както и за 
подизпълнителите, пряко ангажирани с упражняване на дейностите по осъществяване на 
строителен надзор. 
 
2.1.6 Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а - д”, ал.2, т. 5 и ал.5, 
т.1 от ЗОП – образец № 6. Декларацията се представя от участника, включително и от 
подизпълнителите, ако има такива, и от лицата по смисъла на чл.47, ал.4 от ЗОП в случаите, 
в които участникът е юридическо лице. Когато участникът е обединение, декларацията се 
представя от представляващите всеки един член на обединението. Когато декларацията е на 
чужд език се представя и в превод. 
2.1.7 Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т.3, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 и 
ал. 5, т. 2 от ЗОП – образец №7. Декларацията се представя от участника, включително и от 
подизпълнителите, ако има такива. Когато участникът е обединение, декларацията се 
представя от представляващите всеки един член на обединението. Когато декларацията е на 
чужд език се представя и в превод.  
Когато участникът е юридическо лице, за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 
3 и 4 и ал. 5, т. 2, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат 
самостоятелно да го представляват. 
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2.1.8 Декларация по чл. 56, ал. 1, т.12 от ЗОП – по образец № 8, относно приемане на 
условията на проекта на договор. 
2.1.9 Декларация за съгласие за участие от подизпълнител – образец № 9; 
2.1.10 Документ за внесена гаранция за участие – оригинал. Ако участникът представя 
банкова гаранция за участие, същата трябва да съдържа данните и условията от образец № 
11 и да е приложена в оригинал; 
2.1.11 Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал с подпис на 
упълномощителя) – представя се когато офертата или някой документ от нея не е подписан 
от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация, а от 
изрично упълномощен негов представител в случаите, когато това е допустимо. 
Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата – упълномощител и 
упълномощен, както изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и 
да представлява участника в процедурата. 
 
В случай, че участникът ще ползва подизпълнители при изпълнение на поръчката, в т.3 от 
оферта – образец №1 се попълва таблицата, като се посочва: фирменото наименование на 
подизпълнителите, стойността, процентът от общата стойност и конкретната част от 
предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител. 
Когато предвижда участие на подизпълнители, участникът представя в този плик 
документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 от ЗОП и за подизпълнителя. 
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1, 
т. 1 и 6 от ЗОП следва да бъдат представени от всяко физическо или юридическо лице, 
включено в обединението. Документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП се представя само за 
участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по 
чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. За обединението не се прилага удостоверение за актуално 
състояние. Вместо него следва да се представи заверено копие от договора за учредяване, с 
който се доказва създаването на обединението.  
Ако участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни 
обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП 
се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5, 6 от ЗОП, които са 
на чужд език, се представят и в превод.  
По своя преценка участникът може да представи и други допълнителни документи, 
доказващи техническите възможности и професионална квалификация. 
В процеса на провеждане на процедурата участниците са длъжни да уведомяват 
Възложителя за всички настъпили промени в декларираните от тях обстоятелства. 
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2.2. Плик № 2 с надпис „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” и 
НАИМЕНОВАНИЕТО НА УЧАСТНИКА, в който се поставят документите свързани с 
изпълнението на поръчката.  
Техническо предложение за изпълнение на поръчката – следва да бъде изготвено по 
образеца от настоящата документация (Образец № 13) – оригинал при съблюдаване на 
изискванията на техническата спецификация, изискванията към офертата и условията за 
изпълнение на поръчката.  
Техническо предложение за изпълнение на поръчката трябва задължително да включва: 
• Степен на подробност и степен на разбиране на основните цели и очакваните 
резултати от изпълнението на договора - всеки участник трябва да направи задълбочен и 
точен анализ на всички основни цели и очаквани резултати от изпълнението на 
обществената поръчка, заложени в техническата спецификация, излагайки своята 
концепция за тяхното своевременно реализиране, съобразявайки се с характера и 
сложността на предмета на поръчката; 
• Описание на стратегията на участника - следва да съдържа изложение на цялостната 
методология за осъществяване предмета на поръчката, съобразена с нейния характер и 
сложност, представляваща описание (самостоятелно и в тяхната съвкупност) на всички 
процеси, съставящи отделните дейности, и използвани средства за постигане на всеки от 
посочените в Техническата спецификация резултати с посочване на концепция за 
организация на работната сила за качествено и в срок изпълнение на договора. 
• График за изпълнение на дейностите/Времеви график - Всеки участник следва да 
разработи и представи график, изготвен съобразно дейностите и процесите описани в 
Стратегията за изпълнение на дейностите. В графика следва да е налице съответстващо 
разпределение на времето между различните процеси, съставящи отделните дейности, при 
отчитане и на времето необходимо за провеждане на нормативно изисквани процедури, като 
е посочена и необходимата работна сила за изпълнението на всеки процес. 
 
Участник, който не е съобразил техническата си оферта с горните изисквания ще 
бъде предложен за отстраняване от процедурата. 
 
2.3. Плик № 3 – Върху плика се поставя обозначението “Предлагана цена” и 
НАИМЕНОВАНИЕТО НА УЧАСТНИКА. В този плик се поставя Ценовата оферта , 
както и приложение по образец, съдържащо единичните цени за изпълнение на поръчката – 
по образец № 14.  
Забележка. Извън Плик 3 „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация 
относно цената. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в 
офертата си извън плик № 3 елементи, свързани с предлаганата цена (или части от 
нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата. 
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Предлаганата цена трябва да е в български лева без включен ДДС и с включен ДДС.  
При разлика между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното 
изражение на сумата. 
От участие в процедурата се отстранява всеки участник, в чиято ценова оферта е 
налице разлика в сборът между единичните цени и крайната цена за изпълнение на 
поръчката. 
В случай, че участник представи ценова оферта с по-високи обща или единични цени 
от посочените, то неговата оферта няма да бъде разглеждана и той ще бъде отстранен 
от участие в процедурата. 
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РАЗДЕЛ VII 
 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 
ПРОЦЕДУРАТА 

 
 

Съдържание 
 
1. Представяне и получаване на офертите 
2. Разглеждане на офертите 
3. Отстраняване от участие 
4. Оценяване на предложенията 
5. Отваряне на ценовите предложения 
6. Окончателна оценка и класиране на офертите 
7. Сключване на договор за обществена поръчка 
8. Гаранции 
9. Изчисляване на срокове 
10. Етични клаузи 
11. Комуникация между възложителя и участниците  
12. Други указания 
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1. Предаване и получаване на офертата: 
1.1. Офертите се приемат на адреса посочен от Възложителя в обявлението за обществената 
поръчка. 
1.2. Офертите се представят от участника или упълномощен от него представител, лично 
или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. 
1.3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, дата, час на 
получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя 
се издава картонче с входящ номер. 
1.4. Оферти, представени след посочения в обявлението краен срок за получаване, не се 
приемат. Не се приемат и оферти в незапечатан или с нарушена цялост плик. Такава оферта 
незабавно се връща на участника и това се отбелязва в регистъра. 
1.5. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да 
промени, допълни или оттегли офертата си по реда посочен за подаването й. 
1.6. В случай, че в срока за получаване на оферти няма постъпили оферти или е получена 
само една оферта, Възложителят може да удължи срока за получаване на офертите. 
1.7. Когато се установи, че първоначално определеният срок за получаване на оферти е 
недостатъчен за изготвяне на офертите, включително поради необходимост от разглеждане 
на място на допълнителни документи към документацията или оглед на мястото на 
изпълнение, Възложителят удължава този срок. 
1.8. Промените в срока се обнародват и вписват в регистъра на обществените поръчки. 
Когато удълженият срок е определен в дни, той започва да тече от датата на обнародване в 
електронната страница на АОП. 
 
2. Разглеждане на офертите 
2.1 Разглеждането, оценката и класирането на предложенията се организира и провежда от 
комисия. Комисията се назначава от Възложителя с писмена заповед след изтичане на срока 
за приемане на офертите. 
2.2 Комисията отваря офертите в посочения в обявлението ден по реда на тяхното 
постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-
малко трима от членовете й подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител 
от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници. Комисията 
отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете и подписват всички документи, 
съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите 
участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. След това 
комисията отваря плик № 1 и оповестява документите, които той съдържа и проверява 
съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
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2.3 Действията на Комисията по горната точка 2.2 са публични и по време на заседанията 
имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени 
представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на 
юридически лица с нестопанска цел. Присъствието на тези лица се допуска след 
удостоверяване на тяхната самоличност и представяне на съответните пълномощни или 
други документи удостоверяващи горните качества и законното им право да присъстват.  
2.4 Неприсъствието на някой участник при отваряне на пликовете не е основание за 
отлагане на процедурата. 
2.5 След извършването на горните публични действия комисията продължава работата си в 
закрито заседание. Комисията разглежда документите в плик № 1 за съответствие с 
критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. Когато установи 
липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на 
възложителя, комисията изпраща протокола по чл. 68, ал. 7 от ЗОП до всички участници. 
Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от 
получаването на протокола по чл. 68, ал. 7 от ЗОП. Участникът няма право да представя 
други документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в 
протокола на комисията. 
След изтичането на срока по чл. 68, ал. 9 от ЗОП комисията пристъпва към разглеждане на 
допълнително представените документи относно съответствието на участниците с 
критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в 
плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор. 
Комисията при необходимост може по всяко време: 
1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на 
информация от други органи и лица; 
2. да изисква от участниците: 
а) разяснения за заявени от тях данни; 
б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3, 
като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото 
предложение на участниците. 
Комисията уведомява възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат основателни 
съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по 
смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията. В горепосочените случаи 
Възложителят уведомява Комисията за защита на конкуренцията. Уведомяването не спира 
провеждането и приключването на процедурата. 
 
3. Отстраняване от участие. 
Комисията предлага за отстраняване участник, който: 
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3.1. не е представил някой от документите по чл.56 от ЗОП и посочените в обявлението или 
в документацията за участие, в указания вид и форма; 
3.2. не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка поради наличие 
на обстоятелствата по чл.47, ал.1. или ал.5 от ЗОП или посочените в обявлението 
обстоятелства по чл.47, ал.2; 
3.3 е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените 
условия на Възложителя; 
3.4. е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл.57, ал.2 от ЗОП. 
3.5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна 
информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за 
подбор. 
Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение когато са налице 
обстоятелствата по чл. 39 ал. 1 от ЗОП. Възложителят може да прекрати процедурата при 
наличие на условията по чл.39, ал.2 от ЗОП. В тези случаи той уведомява участниците в 3-
дневен срок по надлежния ред. 
 
4. Оценяване на предложенията. 
След като разгледа представените документи в плик №1 и провери съответствието на 
представеното с изискванията на закона и посочените в документацията за участие, 
комисията пристъпва към оценяване на предложенията на участниците, които не са 
предложени за отстраняване. Оценяването се извършва по показателите, критериите и 
методиката, посочени в настоящата документация. На този етап от процедурата се оценяват 
всички показатели с изключение на финансовите показатели. 
Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на 
оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 
предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да 
изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията 
определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от 
три работни дни от получаване на искането за това.  
Комисията може да приеме писмената обосновка представена от участника и да не 
предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани 
с: 
1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка; 
2. предложеното техническо решение; 
3. наличието на изключително благоприятни условия за участника; 
4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка; 
5. получаване на държавна помощ. 
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Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че 
посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване 
от процедурата. 
 
5. Отваряне на ценовите предложения. 
След като разгледа офертите и извърши оценка по реда на т. 4, комисията пристъпва към 
отваряне пликовете с предлагана цена само на допуснатите участници, чиито технически 
предложения съответстват на изискванията. Пликът с предлаганата цена на участник, чиято 
оферта не отговаря на изискванията на Възложителя и е отстранен от участие, не се отваря.  
Възложителят обявява датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите 
оферти на официалната си интернет страница. При отварянето на плика с предлаганата цена 
имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени 
представители, както и представители на средствата за масова информация и на 
юридически лица с нестопанска цел. Присъствието на тези лица се допуска след 
удостоверяване на тяхната самоличност и представяне на съответните пълномощни или 
други документи удостоверяващи горните качества и законното им право да присъстват. 
Неприсъствието на някой участник при отваряне на пликовете с ценовата оферта не е 
основание за отлагане на процедурата.  
Преди да отвори ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица резултатите 
от оценяването на офертите по другите показатели. След това пристъпва към публично 
отваряне и оповестяване на ценовите предложения на оценените оферти и продължава 
своята работа в закрито заседание. 
Ако някой участник е предложил цена, която е по-ниска с повече от 20 на сто от средната 
цена на останалите оферти, комисията изисква от него подробна писмена обосновка за 
предложената цена, като определя разумен срок за представяне на обосновката, който не 
може да бъде по-кратък от три работни дин след получаване на искането за това.  
Комисията може да приеме писмената обосновка представена от участника и да не 
предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани 
с: 
1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка; 
2. предложеното техническо решение; 
3. наличието на изключително благоприятни условия за участника; 
4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка; 
5. получаване на държавна помощ. 
Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че 
посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване 
от процедурата. 
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Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради 
получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в 
определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се 
отстрани. 
 
6. Окончателна оценка и класиране на офертите. 
Комисията разглежда допуснатите оферти като ги оценява и класира в съответствие с 
методиката от настоящата документация. На първо място се класира участникът, чието 
предложение е получило най-голям брой точки при оценяването му. 
Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участника, 
определен за изпълнител на обществената поръчка, в срок от 5 работни дни след 
приключване работата на комисията. В решението се посочват и отстранените от участие в 
процедурата участници и оферти, както и мотивите за отстраняването им. Възложителят 
изпраща на участниците решението за класиране в тридневен срок от издаването му. 
 
7. Сключване на договор за обществена поръчка 
7.1. Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, класиран от 
комисията на първо място и определен за изпълнител.  
7.2. Договорът се сключва в съответствие с проекта на договор представен в 
документацията за участие и включва задължително всички предложения от офертата на 
участника, определен за изпълнител. За всички неуредени въпроси във връзка със 
сключването, изпълнението и прекратяването на договора за обществена поръчка се 
прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите. 
7.3. При подписване на договора участникът, определен за изпълнител, е длъжен да 
представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на 
обстоятелствата по чл.47, ал.1 и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, 
т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП.  
Когато участникът, определен за изпълнител, е чуждестранно юридическо лице или 
обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, същият удостоверява 
обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и 2 чрез документи, издадени от компетентен орган, или 
извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или 
административен орган от държавата, в която е установен. Когато в съответната чужда 
държава не се издават такива документи, участникът представя клетвена декларация, ако 
такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. 
Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, 
участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен 
орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която 
той е установен. 
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Документите се представят в оригинал или нотариално заверено копие и трябва да бъдат в 
срок на валидност. 
7.4. При подписване на договора за обществена поръчка участникът определен за 
изпълнител, е длъжен да представи гаранция за изпълнение. 
7.5. Договор не се сключва с участник, определен за изпълнител, който: 
7.5.1. при подписване на договора не представи документ за гаранция за изпълнение;  
7.5.2. не изпълни задължението по чл. 47, ал.10 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП. Това изискване не се 
прилага в случаите на чл.47, ал.11 от ЗОП.  
При тези обстоятелства, както и при отказ на участника, определен за изпълнител да сключи 
договор, или не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП, не отговаря на 
изискванията на чл. 47, ал. 1, ал. 5 от ЗОП или на посочените в обявлението изисквания на 
чл. 47, ал. 2 от ЗОП, възложителят може да определи за изпълнител следващия класиран 
участник и да сключи договор с него.   
Ако и вторият класиран участник не представи необходимите документи или откаже да 
подпише договора, то Възложителят прекратява процедурата. 
7.6. Ако определеният за изпълнител участник е обединение от две или повече лица, всяко 
лице трябва да подпише договора и всички лица ще бъдат съвместно и по отделно 
обвързани с офертата и последващия договор съгласно българското законодателство. 
Участникът трябва да определи едно от всичките лица за представител с отговорността да 
се обвърза от името на обединението. Съставът на обединението не могат да бъдат 
променяни. 
7.7.Сключеният договор не подлежи на изменение освен по изключение, в случаите по чл. 
43, ал. 2 от ЗОП. 
 
8. Гаранции 
Участниците представят гаранция за участие в процедурата в размер на 2 000 /две хиляди/ 
лева, а участникът, определен за изпълнител, внася гаранция за изпълнение в размер на 2 % 
/два процента/ от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за участие в процедурата и 
гаранцията за изпълнение на договора се представят по избор на участника като парична 
сума или като банкова гаранция. Когато участникът или избраният изпълнител е 
обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е 
наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Когато 
участникът представя банкова гаранция за участие тя трябва да покрива периода на 
валидност на офертата, а банковата гаранция за изпълнение следва да е издадена както 
следва: да бъде със срок на валидност 25 (двадесет и пет) работни дни след изтичане на 
срока за изпълнение на договора. Банковата гаранция се издава в полза на Възложителя. 
Когато участникът представя гаранция под формата на парична сума тя следва да бъде 
внесена по сметка на Дирекция Национален парк „Пирин”:  
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Банка: УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК Банско IBAN: BG 41 UNCR 70003319 6830 03  BIC: 
UNCRBGSF 
 
Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участника. Участникът 
трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, 
че размерът на получената от Възложителя гаранция да не е по-малък от определения в 
настоящата процедура. 
Когато участникът представя банкова гаранция, то условията по нея трябва да съответстват 
на тези по приложения в документацията образец. Ако условията на представената от 
участника гаранция се различават от тези на представения образец и са по-неблагоприятни 
за Възложителя, то Възложителят следва да поиска нейната корекция. Корекция на 
представената гаранция за участие е възможна само при прилагане на хипотезата на чл. 68, 
ал. 8 и ал. 9 ЗОП. Участникът е длъжен да се съобрази с искането на Възложителят, в 
противен случай се счита, че не е представена изискуемата банкова гаранция. 
 
Гаранциите за участие в процедурата се задържат или усвояват, респективно освобождават 
от възложителя при спазване условията и реда на чл.61 и чл.62 от ЗОП. 
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се 
уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. 
Възложителят не дължи лихва върху сумата, представена като гаранция, за периода, през 
който средствата са престояли у него законосъобразно. 
 
9. Изчисляване на срокове 
Сроковете, посочени в тази документацията, са в календарни дни и се изчисляват както 
следва: 
- когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период; 
- когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на 
който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия 
работен ден, следващ почивния; 
- когато срокът е в работни дни, това е изрично указано при посочването на съответния 
срок. 
 
10. Етични клаузи 
Всеки опит на участник да се сдобие с поверителна информация, да сключи незаконно 
споразумение с конкуренти или да окаже влияние върху комисията или възложителя по 
време на процеса на разглеждане, изясняване и оценка на офертите може да доведе до 
отстраняване на участника от процедурата или до административни наказания. 
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Когато предлага оферта, участникът трябва да не е повлиян от възможен конфликт на 
интереси и да няма равностойни взаимоотношения в тази връзка с други участници в 
процедурата за възлагане на обществената поръчка или страни, ангажирани в проекта. Ако 
по време на изпълнение на договора възникне такава ситуация, изпълнителят трябва 
незабавно да уведоми възложителя. 
Изпълнителят трябва да действа във всеки един момент професионално, безпристрастно и в 
съответствие с кодекса за етично поведение на професията си. Той трябва да се въздържа от 
всякакви публични изявления във връзка с обществената поръчка, проекта като цяло или 
услугите, направени без предварителното одобрение на възложителя.  
Изпълнителят и неговите служители не трябва да упражняват каквато и да било дейност или 
да получават облага, която е в разрез с техните задължения към възложителя. 
Изпълнителят и неговите служители са задължени да запазят професионална тайна за целия 
срок на договора, както и след неговото завършване. Всички доклади и документи, 
изготвени или получени от изпълнителя, са конфиденциални.  
Изпълнителят ще се въздържа от всички взаимоотношения, които могат да компрометират 
неговата независимост или независимостта на служителите му.  
 
11. Комуникация между възложителя и участниците 
Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата 
процедура, са в писмен вид. Обменът на информация между Възложителя и участниците се 
извършва по един от следните начини:  

 Лично -  срещу подпис; 
 По пощата – чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от 

участника адрес; 
 Чрез куриерска служба с обратна разписка; 
 По всеки друг допустим от закона начин; 
 Чрез комбинация от тези средства. 

За получено уведомление по време на процедурата се счита това, което е достигнало до 
адресата, на посочения от него адрес/факс номер или получено на ръка лично или от 
законният представител на юридическото лице или от лицето, посочено за контакти в 
офертата на участника. Когато участникът е променил своя адрес или факс номер и не е 
информирал своевременно за това ответната страна, или адресатът не желае да приеме 
уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса/факса, 
известен на изпращача. 
 
12. Други указания 
Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците за 
въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилага Законът за 
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обществените поръчки, правилникът за прилагането му и приложимото законодателство на 
Република България. 
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РАЗДЕЛ VIII 
ОБРАЗЦИ 

 
Образец № 1 Оферта; 
Образец № 2 Списък на документите, съдържащи се в офертата; 
Образец № 3 Информация за оборота от сходни с предмета на поръчката услуги 

за последните 3 (три) приключили финансови години (2010, 2011 и 
2012г.); 

Образец № 4 Справка - декларация на основните договори с предмет сходен с 
предмета на поръчката за последните 3 години, считано до срока за 
подаване на оферти в настоящата процедура;  

Образец № 5 Списък с експертите на участника, които ще бъдат ангажирани при 
изпълнение на поръчката; 

Образец № 6 Декларация по 47, ал. 1, т.1, б. „а – д”, ал.2, т. 5 и ал.5, т.1 от ЗОП 
Образец № 7 Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т.3 и ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 

2 от ЗОП; 
Образец № 8 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП; 
Образец № 9 Декларация за съгласие за участие на подизпълнител; 
Образец № 10 Образец на автобиография на експертите на участника, които ще 

бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката; 
Образец № 11 Банкова гаранция за участие; 
Образец № 12 Банкова гаранция за изпълнение; 
Образец № 13 Техническа оферта; 
Образец № 14 Ценово предложение; 
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

               

79

Образец № 1 
 

До ДНП „Пирин” 
гр. Банско 
ул. „България” № 4 

 
ОФЕРТА 

 
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
„Осъществяване на строителен надзор, геодезическо заснемане и вписване в кадастрален 
регистър и изготвяне на доклади за оценка на съответствието на изготвените проекти и 
окончателни доклади за въвеждане на обектите в експлоатация при изпълнение на 
строително-монтажните работи по проект „Устойчиво управление на Национален парк 
„Пирин” и резерват „Тисата” 

________________________________________________________________ 
Наименование на участника 

 
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 
Седалище и адрес на управление: 
• Страна, код, град, община 
• Квартал, ул., №,  
• Телефон, факс,  
• E-mail: 

 

Единен идентификационен код  
БУЛСТАТ  
Инд. № по ЗДДС  
Банкови сметки 
Обслужваща банка 
• Град, клон, офис 
• Титуляр на сметката 
• Банкова сметка (IBAN) 
• Банков код (BIC) 

 

Данни за подателя /законния 
представител/ пълномощника: 
• Трите имена 
• Л.к. №, дата, изд. от, ЕГН 
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• Длъжност 
• Телефон / факс / e-mail: 

 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
1. Заявяваме, че желаем да участваме в открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка с горепосоченият предмет и сме готови да я изпълним изцяло в съответствие с 
изискванията на възложителя и при условията, обявени в документацията и приети от нас. 
2. Декларираме, че сме получили документацията за участие и сме запознати с условията и 
указанията в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП. Запознати сме и приемаме 
условията на проекта на договор.  
3. Декларираме, че при изпълнение на поръчката ще ползваме / няма да ползваме  
(ненужното се зачертава) подизпълнители:  
 
 

Подизпълнител 
избройте имената и 
адресите на 
подизпълнителите 

Видове работи,  
които ще изпълнява 
посочете  кои услуги от 
общата поръчка ще 
изпълнява

Дял в проценти (%) 
от общата стойност 
на обекта на поръчка, 
който ще бъде изпълнен 
от подизпълнителя 

   
   

*Таблицата се попълва само в случай, че участникът ще ползва подизпълнители. 
Подизпълнителите са запознати с предмета на поръчката и са дали писмено съгласие 
за участие в процедурата, които прилагаме към  настоящата оферта  и посочени в 
„Списък на документите в офертата”.  
 
Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата, за срок 
от 180 дни, считано от крайния срок за подаване на офертите. 
Заявяваме, че ако процедурата по възлагане бъде спечелена от нас, в законоустановения 
срок след получаване на поканата за подписване на договор ще внесем гаранцията за 
изпълнение в размер на 2 % /два процента/ от стойността на договора и ще представим 
документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата по 
чл.47, ал.1 и ал.2 от ЗОП (в случаите на чл.47, ал.11 от ЗОП тези документи не се изискват), 
както и документи съгласно условията на документацията за участие. 
Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнители на обществената поръчка, ще сключим 
договор в законоустановения срок, а до подписването му настоящото ще представлява 
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споразумение между нас и възложителя, което ще бъде безусловно гарантирано от 
внесената гаранция за участие. 
 
Прилагаме подписан списък на документите, съдържащи се в офертата и съставляващи 
неразделна част от нея. 
 
Дата: _________2013 г.              Име и фамилия:_____________________ 

                            Длъжност:__________________________  
                  Подпис и печат:_____________________ 
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Образец № 2 
 

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА 
 
За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на 
строителен надзор, геодезическо заснемане и вписване в кадастрален регистър и изготвяне 
на доклади за оценка на съответствието на изготвените проекти и окончателни доклади за 
въвеждане на обектите в експлоатация при изпълнение на строително-монтажните работи 
по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” 

_____________________________________________________ 
(наименование на участника) 

 
 На основание чл.56, ал.1, т. 14 от ЗОП представяме списък на документите, приложени 
към офертата ни за участие. 
№ Съдържание 

 ПЛИК № 1 
1 Оферта за участие (образец) 
2 Копие на документа за регистрация или ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за 

търговския регистър 
3 Документ за регистрация (в случай, че е  приложимо) 
4 Доказателства за икономическото и финансовото състояние: 
4.1 Информация за оборота от сходни с предмета на поръчката услуги за 

последните 3 (три) приключили финансови години (2010, 2011 и 2012 г.); 
4.2 Заверено копие от валидна застраховка професионална отговорност по чл. 

171, ал. 1 от ЗУТ за извършване на оценка за съответствие на проектите със 
съществените изисквания към строежите и за упражняване на строителен 
надзор, покриваща минималната застрахователна сума с лимит на 
отговорност, съответстващ на строеж от трета категория.  Застраховката 
трябва да отговаря на изискванията на Наредбата за условията и реда за 
задължително застраховане в проектирането и строителството (ДВ бр. 17/2004 
г.) 

5 Доказателства за техническите възможности и квалификация: 
5.1 Списък на основните договори с предмет сходен с предмета на поръчката за 

последните три години, считано до срока за подаване на оферти в настоящата 
процедура, придружен с препоръки за добро изпълнение 
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5.2 Списък с експертите на участника, които ще бъдат ангажирани при 
изпълнение на поръчката. Списъкът трябва да бъде придружен с документи, 
удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опита на 
тези лица (автобиография по образец № 17, копия на трудови/осигурителни 
книжки,  копия на дипломи и референции, доказващи съответствието с 
изискванията на възложителя, декларация за ангажираност от всеки един 
експерт, съдържаща се в автобиографията). 

5.3 Копие от лиценз за извършване на дейността – Строителен надзор, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за издаване на 
лицензии на консултанти за упражняване на Строителен надзор и/или оценка 
на съответствието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 99/2003г.). 

5.4 Сертификат за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 
или еквивалентен – представя се заверено от участника копие. Съгласно чл. 
53, ал. 4 от ЗОП, Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни 
мерки за осигуряване на качеството, с обхват отговарящ на предмета на 
поръчката. 

6 Декларация по 47, ал. 1, т.1, б. „а - д” ал.2, т. 5 и ал.5, т.1 от ЗОП 

7 Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т.3 и ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП; 

8 Декларация по чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП 

9 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител  (в случай, че е 
приложимо) 

10 Документ за внесена гаранция за участие  

11 Пълномощно на лицето, подписващо офертата (когато не е подписана от 
управляващия участника) 

12 Други документи: ...................................... 

 ПЛИК № 2 

 Техническо предложение в отделен запечатан непрозрачен плик; 
 

 ПЛИК № 3 

 Ценово предложение в отделен запечатан непрозрачен плик с приложение, 
съдържащо единични цени; 

 
*Направеното от възложителя изброяване е основно и неизчерпателно. Участникът 
трябва да впише в списъка всички документи, които прилага към офертата си. 
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Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия       __________________________ 
Длъжност __________________________ 

Подпис и печат __________________________ 
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Образец № 3 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБОРОТА ОТ СХОДНИ С ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 
УСЛУГИ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ (2010, 2011, 2012 година) 

 
Подписаният/ата…………………………………………………..……… (трите имена) 
………………………………………………………………………………………................ 

(данните от документа за самоличност) 
в качеството си на ……………………………………..………………………………….......... 

(длъжност) 
на участник:…………………………………………………………………………..........……..
    (наименование и данни на участника) 
 
Във връзка с участието на _______________________________ (наименование на участника) 
в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на 
строителен надзор, геодезическо заснемане и вписване в кадастрален регистър и изготвяне 
на доклади за оценка на съответствието на изготвените проекти и окончателни доклади за 
въвеждане на обектите в експлоатация при изпълнение на строително-монтажните работи 
по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” и на 
основание чл.50, ал.1, т.3 от ЗОП и в изпълнение на изискването от документацията за 
участие, Ви уведомявам, че оборота от сходни с предмета на поръчката услуги на 
представлявания от мен участник за последните три години е както следва: 
 

Година Оборот от сходни с предмета 
на поръчката услуги 

2010г.  
2011г.  
2012г.  
ОБЩО  

 
* Под „сходни” с предмета на поръчката услуги следва да се разбират дейности по 
осъществяване на строителен надзор и/или геодезическо заснемане и/или вписване в 
кадастрален регистър и/или изготвяне на доклади за оценка на съответствието на 
изготвени проекти и/или окончателни доклади за въвеждане на обекти в експлоатация при 
изпълнение на строително- монтажните работи 
 
Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация, подлежа на 
наказателна отговорност, съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 
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Дата  ________/ _________ / ______ 
Име и фамилия       __________________________ 

Длъжност __________________________ 
Подпис и печат __________________________ 

 
*ЗАБЕЛЕЖКА: Настоящата декларация служи за доказване на икономическите 
възможности на участника за изпълнение на поръчката. 
Такава декларация се представя също така от: 
- Посочените от участника подизпълнители. 
- В случай, че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 
декларацията се попълва само от лицата, чрез които обединението доказва 
съответствието си с  изискванията на Възложителя като цяло. 
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Образец № 4 
 

 
СПИСЪК НА ОСНОВНИТЕ ДОГОВОРИ  

 
 

Подписаният/ата…………………………………………………..……… (трите имена) 
………………………………………………………………………………………................ 

(данните от документа за самоличност) 
в качеството си на ……………………………………..………………………………….......... 

(длъжност) 
на участник:…………………………………………………………………………..........……..
    (наименование и данни на участника) 
 
Във връзка с участието ни в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Осъществяване на строителен надзор, геодезическо заснемане и вписване в 
кадастрален регистър и изготвяне на доклади за оценка на съответствието на 
изготвените проекти и окончателни доклади за въвеждане на обектите в експлоатация 
при изпълнение на строително-монтажните работи по проект „Устойчиво управление 
на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” 
 
Декларирам, че в последните три години сме сключили и изпълнили следните договори с 
предмет сходен с предмета на поръчката: 
 

 
№
п
о  
р
ед 

 
Предмет на 
договора 

 
   Договор  

/№ дата, клиент/ 

 
Стойност 

на 
договора 
в лв. без 
ДДС 

Срок за 
изпълнение  
(начална и 
крайна 
дата) 

Член на 
обединениет
о изпълнил 
договора 

 
 
Последната колона се попълва само от участник обединение. 
 
За доказване на доброто изпълнение по договорите прилагаме ...... броя препоръки от 
възложители. 
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Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация, подлежа на 
наказателна отговорност, съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 
* Под договори „сходни” с предмета на поръчката следва да се разбират договори за 
осъществяване на строителен надзор и/или геодезическо заснемане и/или вписване в 
кадастрален регистър и/или изготвяне на доклади за оценка на съответствието на 
изготвени проекти и/или окончателни доклади за въвеждане на обекти в експлоатация при 
изпълнение на строително- монтажните работи 
Участникът може да посочи различни договори, в които се съдържат една или повече от 
изброените дейности.  
 
 
Дата: _________2013 г.               Име и фамилия:_____________________ 

               Длъжност:_____________________ 
                                                                      Подпис и печат:____________________ 
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Образец № 5 
  

СПИСЪК С ЕКСПЕРТИТЕ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ АНГАЖИРАНИ ПРИ 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Подписаният/ата…………………………………………………..……… (трите имена) 
………………………………………………………………………………………............. 

(данните от документа за самоличност) 
в качеството си на ……………………………………..………………………………….......... 

(длъжност) 
на участник:…………………………………………………………………………..........……..
    (наименование и данни на участника) 
в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване 
на строителен надзор, геодезическо заснемане и вписване в кадастрален регистър и 
изготвяне на доклади за оценка на съответствието на изготвените проекти и окончателни 
доклади за въвеждане на обектите в експлоатация при изпълнение на строително-
монтажните работи по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и 
резерват „Тисата” и на основание чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП, декларираме, че към датата на 
представяне на офертата разполагам с нужния екип от експерти и квалифицирани 
специалисти, които ще участват в изпълнението на договора, а именно:  
Име, презиме и фамилия на членовете 
на екипа 

Специалност и 
образователно-
квалификацио
нна степен 

Години  
проф. 
стаж: 

Години 
стаж / 
опит в 
съотв. с 
изискван
ията 

(НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА НА ЕКСПЕРТА) 
    

(НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА НА ЕКСПЕРТА) 
    

(НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА НА ЕКСПЕРТА) 
    

(НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА НА ЕКСПЕРТА) 
    
 
 
Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от 
Наказателния кодекс. 
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Прилагаме: 
___________________ 
___________________ 
(описват се документите за образование, професионална квалификация, стаж и опит, 
съгласно изискванията на документацията за участие) 
 
 
Дата: _________2013 г.                                                 Име и фамилия:_____________________ 

                                                                                Длъжност:_____________________ 
                                                                                        Подпис и печат:____________________ 

 
*ЗАБЕЛЕЖКА: За всеки от посочените по-горе служители трябва да се представят 
документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация, 
включително и професионални автобиографии по образец № 10. 
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Образец № 6 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

По чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а – д”, ал. 2, т. 5 и ал.5, т.1 от ЗОП 
 
Долуподписаният ______________________________________, 
с постоянен адрес ___________________________________________, 
притежаващ лична карта № _______________, издадена от МВР - ......  
_____________ г., ЕГН ______________, в качеството си на ........................  
представляващ ________________________________  
      /наименование на участника/ 
с ЕИК____________ 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за: 
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 
изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;  
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;  
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;  
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;  
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;  
2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния 
кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; 
3. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в 
неговата организация. 
 
Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на 
чл.313 от Наказателния кодекс. 
 
Дата ___________2013 г.  
гр....................    ДЕКЛАРАТОР: __________________ 
* Декларацията се попълва от участника съгласно чл.47, ал.4 от ЗОП, включително и от 
подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от 
членовете на обединението. 



 

              

 

92

Образец № 7 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

По чл. 47, ал. 1, т. 2 и т.3 и ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП; 
 

Долуподписаният ______________________________________, 
с постоянен адрес ___________________________________________, 
притежаващ лична карта № _______________, издадена от МВР - ......  
_____________ г., ЕГН ______________, в качеството си на ........................  
представляващ ________________________________  
      /наименование на участника/ 
с ЕИК____________ 
 

 
ДЕКЛАРИРАМ, че: 

_____________________________________:                                                                
/наименование на участника в процедурата/ 

1. Не е обявен в несъстоятелност; 
2. Не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните 
закони и подзаконови актове; 
3. Не се намира в открито производство по несъстоятелност; няма сключено 
извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и 
не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; 
дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си; 
4. Няма задължения по смисъла на чл.162, ал. 2, т.1 от Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на 
компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, 
няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен. 
5. Няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно 
пребиваващи чужденци през последните до 5 години; 
6. Не е в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси.  
 
Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на 
чл.313 от Наказателния кодекс. 
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Дата __________2013 г.   ДЕКЛАРАТОР:__________ 
гр. ........  
* Декларацията се попълва от представляващия участника, включително и от 
подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от 
членовете на обединението. 
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Образец № 8 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП 
 

Долуподписаният ______________________________________, 
с постоянен адрес ___________________________________________, 
притежаващ лична карта № _______________, издадена от МВР - ......  
_____________ г., ЕГН ______________, в качеството си на ........................  
представляващ ________________________________  
      /наименование на участника/ 
с ЕИК____________  
като участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„......................................................................................................................................” 
 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

Приемам условията и клаузите заложени в проекта на договора, неразделна част от 
документацията за участие. 
 
Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на 
чл.313 от Наказателния кодекс. 
 

Дата  ________/_________/____ 
Име и фамилия       _____________________ 

Длъжност ______________________ 
Подпис и печат ______________________ 

 
 

Забележка: Когато участникът е юридическо лице е достатъчно подаване на декларация 
от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.  
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Образец № 9 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за съгласие за участие като подизпълнител 
 
Долуподписаният ______________________________________, 
с постоянен адрес ___________________________________________, 
притежаващ лична карта № _______________, издадена от МВР - ......  
_____________ г., ЕГН ______________, в качеството си на ........................  
представляващ ________________________________  
      /наименование на участника/ 
с ЕИК____________  
 
Във връзка с участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„..............................................................................” 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

1. Съгласен съм при изпълнение на горепосочената обществена поръчка представляваното 
от мен дружество ___________________________ /наименование на подизпълнителя/                      
да участва като подизпълнител на участника ______________________ /наименование на 
участника в процедурата/ 
2. Участието на дружеството като подизпълнител ще възлиза на _______ на сто от общата 
цена, предложена за изпълнение на поръчката от участника. 
3. Конкретна част от предмета на обществената поръчка, която ще изпълня като 
подизпълнител е както следва:______________________ 
4. Съгласно изискванията на чл.55, ал.5 от ЗОП, представляваното от мен дружество няма 
да участва със самостоятелна оферта в посочената процедура. 
5. Представените от нас документи са подробно описани в списъка към офертата на 
участника и са надлежно приложени към нея.  
 
Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от 
Наказателния кодекс. 
      

Дата  ________/ _________ / ______ 
Име и фамилия       __________________________ 

Длъжност __________________________ 
Подпис и печат __________________________ 
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* Декларацията се представя само в случай, че участника ползва подизпълнител и се 
попълва от законният представител на всеки един подизпълнител. 
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Образец № 10 

АВТОБИОГРАФИЯ 
 
1. Фамилия:  
2. Име:  
3. Дата на раждане:  
4. Националност:  
5. Образование:  
 

Учебно заведение 
(От дата – до дата) 

Получени степен(и) или 
диплома(и): 

  
  

 
6. Езикови умения: Посочете степента на владеене по скала от 1 до 5 (1 - отлично; 5 - 
слабо) 
 

Език      Четене    
Говоримо 

      Писмено 

    
    
    
    

7. Членство в професионални организации: 
 
8. Други умения: (например компютърна грамотност и т.н.) 
  
9. Понастоящем заемана длъжност:  
 
10.  Трудов стаж във фирмата:  
11.  Основни квалификации: (свързани с проекта) 
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12. Професионален опит  
От дата – 
до 
 Дата 

   Място  
Компани
я 

   
Длъжност 

  
Описание 

     

     

     

     

 
13.  Друга информация от практическо значение (доказателства за професионалните 
квалификация и опит, публикации и др.) 
 
14.  Доказателства, подкрепящи професионалния опит (изброяват се в автобиографията 
и се прилагат, като самостоятелни документи към нея): 
............…… 
15. Декларирам, че ще бъда на разположение да изпълнявам задълженията си 
съгласно настоящата обществена поръчка, през целия срок на действие на договора.  
 
 
Дата: ………………….       Подпис:………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

               

99

 
Образец № 11 

До .................... 
гр. .................... 
ул. „......................” N ........  

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ 
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка 

 
Ние, ________________________________________________ /банка/ със седалище и 
адрес________________________________________ сме информирани, че нашият клиент 
фирма _____________________, ще участва със свое предложение в обявената от Вас  
процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с 
предмет:……………………………………………………………………………………………
………………….,  
В съответствие с изготвените от Вас условия е необходимо издаване на банкова гаранция, 
обезпечаваща изпълнението на задълженията на фирмата, произтичащи от участието ù в 
откритата процедура. 
Във връзка с гореизложеното и по искане на фирма ____________________ ние, 
________________________________ /банка/ се задължаваме неотменяемо да Ви изплатим, 
независимо от възраженията на нашия клиент, сумата в размер на ___________лв. 
(_________________), след получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано 
искане за заплащане, деклариращо, че фирма __________________________-: 
1. е оттеглила офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите, или 
2. е определена за Изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за 
обществена поръчка 
Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството 
на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са 
автентични и Ви задължават съгласно закона. 
Настоящата гаранция е валидна до ___________ /дата/ и изтича изцяло и автоматично в 
случай, че до ________ часа на _______ /дата/ искането ви, предявено при горепосочените 
условия не е постъпило в __________________________________ /банка/. След тази дата 
ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е 
върнат или не. 
Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността и само след 
връщане на оригинала на същата в _______________________________ /банка/. 
Подписи: 
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Образец №12 
До ................. 
гр. ................ 
ул. „......................” N ........ 

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ 
за изпълнение на договор за обществена поръчка 

 
Ние, ______________________________________________________ /банка/ със седалище и 
адрес_________________________________ сме информирани, че на _______________ 
/дата/ между Вас,_________________ /наименование на Възложителя/, като Възложител и 
фирма _______________________________________, със седалище и адрес 
______________________________________ , БУЛСТАТ _______________, като 
Изпълнител, предстои да бъде сключен за Възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„.........................................................”, на обща стойност ____________________ /цифром/. 
 
В съответствие с условията по договора Изпълнителят следва да представи във Ваша полза 
банкова гаранция за изпълнение на същия за сумата _______________ /цифром/, 
/________________/словом/. 
Във връзка с гореизложеното и по искане на _________________, ние, 
______________________________ /банка/ се задължаваме неотменяемо, независимо от 
валидността и действието на горепосочения договор, да Ви заплатим всяка сума максимум 
до ________________/цифром/ ________________________/словом/ при получаване на 
Ваше надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че фирма 
_________________________ не е изпълнила частично или изцяло задълженията си по 
договора. 
Нашият ангажимент по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко плащане, 
извършено по нея. 
Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството 
на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от вас подписи са 
автентични и ви задължават съгласно закона. 
Настоящата гаранция е валидна до __________ /дата/ и изтича изцяло и автоматично в 
случай, че до _________ часа на _____________ /дата/ искането Ви, предявено при 
горепосочените условия не е постъпило в _____________________ /банка/. След тази дата 
ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е 
върнат или не. 
Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността и само след 
връщане на оригинала на същата в ________________________ /банка/. 
Подписи:  
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Образец № 13 
 

До ДНП „Пирин” 
гр. Банско 
ул. „България” № 4  

 
 

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА 
 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА  
ПОРЪЧКА  С ПРЕДМЕТ: 

„...................................................................................................................................................” 
Долуподписаният ______________________________________, 
с постоянен адрес ___________________________________________, 
притежаващ лична карта № _______________, издадена от МВР - ......  
_____________ г., ЕГН ______________, в качеството си на ........................  
представляващ ________________________________  
      /наименование на участника/ 
с ЕИК____________  

 
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА: 
Седалище и адрес на 
управление: 
• Страна, код, град, община 
• Квартал, ул., №,  
• Телефон, факс,  
• E-mail: 

 

 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената 
поръчка по обявената от Вас процедура с предмет: „Осъществяване на строителен надзор, 
геодезическо заснемане и вписване в кадастрален регистър и изготвяне на доклади за 
оценка на съответствието на изготвените проекти и окончателни доклади за въвеждане на 
обектите в експлоатация при изпълнение на строително-монтажните работи по проект 
„Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” 
1. Потвърждаваме, че ще изпълним необходимите дейности за осъществяване на строителен 
надзор, геодезическо заснемане и вписване в кадастрален регистър и изготвяне на доклади 
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за оценка на съответствието на изготвените проекти и окончателни доклади за въвеждане на 
обектите в експлоатация при изпълнение на строително-монтажните работи по проект 
„Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, във връзка с 
реализацията на проекта, в съответствие с изискванията на Възложителя  за предвидено 
отчитане на извършената дейност чрез изготвянето на доклади и при точно спазване на 
техническата спецификация и правилата на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 
г.” за такъв вид дейности.  
2. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до 
изтичане на 180 /сто и осемдесет/ календарни дни включително от крайния срок за 
получаване на оферти. 
3. Ако бъдем избрани за изпълнител, поемаме ангажимент да изпълним дейностите, 
предмет на настоящата обществена поръчката, а именно, срокът за изпълнение на поръчката 
е от датата на започване на изпълнението на договора след уведомление от Възложителя по 
всеки един обект и е до приключване на всички дейности по проекта, но не по-късно от 
30.11.2014 г. 
4. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката и в срок в пълно 
съответствие с гореописаното техническо предложение. 
5. Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора за 
изпълнение, настоящото техническо предложение ще представлява споразумение между нас 
и възложителя. 
6. По показателя „(Тп) Техническо предложение за изпълнение на поръчката в 
съответствие с изискванията на Възложителя, заложени в Техническата 
спецификация”, представете в свободен текст предложението си: 
 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................  
/моля попълнете тук/ 

*Техническото предложение следва да е съобразено с насоките, дадени в настоящата 
документация и методиката  за оценяване на офертите. 
 
7. Допълнителна информация: 
 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
(предоставя се по преценка на участника). 
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 Забележка: Техническото предложение поставете в ПЛИК №2 
 

Дата  ________/ _________ / ______ 
Име и фамилия       __________________________ 

Длъжност __________________________ 
Подпис и печат __________________________ 
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Образец № 14 
 
До ДНП „Пирин” 
гр. Банско 
ул. „България” № 4  
 

Ц Е Н О В О    П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
 
Долуподписаният ______________________________________, 
с постоянен адрес ___________________________________________, 
притежаващ лична карта № _______________, издадена от МВР - ......  
_____________ г., ЕГН ______________, в качеството си на ........................  
представляващ ________________________________  
      /наименование на участника/ 
с ЕИК____________  

 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
 След проучване и запознаване с документацията за участие в настоящата процедура 
предлагаме да изпълним обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на строителен 
надзор, геодезическо заснемане и вписване в кадастрален регистър и изготвяне на доклади 
за оценка на съответствието на изготвените проекти и окончателни доклади за въвеждане на 
обектите в експлоатация при изпълнение на строително-монтажните работи по проект 
„Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, както следва: 
 
Общата цена на нашата оферта възлиза на:  
 
............................................ лева без включен ДДС  
/словом: …...............................................………………….../.  
или  
.......................................... лева с включен ДДС  
/словом: ………………................................................……….../. 
     
Предложената от нас цена е формирана правилно и точно, в пълно съответствие с  
Техническата спецификация на Възложителя и включва всички разходи, свързани с 
качественото изпълнение на поръчката. 
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При разминаване в изписаното с цифри и с думи за достоверно ще се приема изписаното с 
думи.  
При несъответствие между сумите без и с Данък добавена стойност, за меродавна се приема 
сумата без начислен ДДС.  
 
Известно ми е, че нося отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в 
изчисленията на предложените цени.         

 
Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до 
изтичане на сто и осемдесет (180) календарни дни включително от датата на отваряне на 
офертите. 
 
До подготвянето на договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и 
известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение между двете 
страни. 
 
Декларирам, че предлаганата цена за извършване на услугата е в лева без ДДС/съответно с 
ДДС и включва всички разходи за качественото изпълнение на обществената поръчка. 
 
От участие в процедурата се отстранява всеки участник, в чиято ценова оферта е 
налице разлика в сборът между единичните цени и крайната цена за изпълнение на 
поръчката. 
 
* Приложения № 1 Единични цени за изпълнение на поръчката 
       
 Забележка: Ценовото предложение и Приложение № 1 към него поставете в ПЛИК №3 
 
Дата:..............                                                Подпис и печат на участника..................... 
 
 

Дата  ________/ _________ / ______ 
Име и фамилия       __________________________ 

Длъжност __________________________ 
Подпис и печат __________________________ 
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Приложение 1 
 

 

Обекти  Дейности на 
консултанта 

Стойност 
на 

услугите 
/лева без 
ДДС/ 

Дейност 1   

1.1. Изграждане и оборудване на Посетителско - 
информационен център на Национален парк 
“Пирин” в гр. Сандански. 

Строителен надзор + 
заснемане + вписване + 
окончателeн доклад 
за въвеждане на 

обектa в 
експлоатация  

12. Проектиране, изграждане и оборудване на 
Посетителско - информационен център на 
Национален парк “Пирин” в гр. Банско (на 
територията на НП „Пирин”, при основния подход 
към парка  от гр. Банско). 

Строителен надзор + 
заснемане + вписване + 
изготвяне на доклади 

за 
оценка на 

съответствието + 
окончателeн доклад 
за въвеждане на 

обектa в 
експлоатация  

1.3. Ремонт на ПИЦ „Добринище” и ПИЦ „Кресна”. 

Строителен надзор + 
заснемане + вписване 

+ окончателeн 
доклад за въвеждане 

на обектa в 
експлоатация 

  

1.4. Проучване, проектиране и изграждане на 
туристически заслони съгл. т. 77.9 от ПУ 2004 – 
2013 г. в м. Черната вода, м. Корнишки езера, 
одобрени по съответния ред проекти, авторски и 
строителен надзор, оборудване. 

Строителен надзор + 
заснемане + вписване + 
изготвяне на доклади 

за 
оценка на 

съответствието +  
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окончателeн доклад 
за въвеждане на 

обектa в 
експлоатация 

Дейност 2   
2.1. Ремонт, оборудване, заснемане и вписване в КК 
и КР на съществуващите опорни пунктове – КИП 
„Драгостинов чарк”, КИП х. „Беговица", КИП м. 
Бетоловото, КИП м. Бъндеришка поляна, КИП м. 
Ширинето - Пещерата, бунгало в м. Върбите, КИП 
м. Спано поле. 

Строителен надзор + 
заснемане + вписване 

 

 

2.2. Ремонт, оборудване, заснемане и вписването в 
КК и КР на съществуващите туристически заслони 
- "Кончето", "Казана", "Караманица", "Бункера "  

Строителен надзор + 
заснемане + вписване 

  

2.3. Ремонт, заснемане и вписване в КК и КР на 
съществуващите  пастирски заслони - ПЗ "Черната 
вода", ПЗ "Зиденицата", ПЗ "Безбог", ПЗ 
"Беговица", ПЗ "Баш мандра", ПЗ "Башлийца".  

Строителен надзор + 
заснемане + вписване 

 
 

Дейност 3   

3.1. Проучване, изработване и поставяне на пътна 
маркировка, обозначаваща основните подходи към 
парка, информационните центрове и пунктове.  

Строителен надзор + 
заснемане + вписване 

  

3.2. Възстановяване на дървени мостове - 3 бр. в ПР 
"Каменица", 4бр. в ПР "Синаница", 2бр. в  ПР 
"Вихрен" на територията на парка, проектиране, 
съгласуване на проектите и изпълнение на 
мостовете. 

Строителен надзор + 
заснемане + вписване + 
изготвяне на доклади 

за 
оценка на 

съответствието  
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3.3. Заснемане, проектиране и ремонт на пътната 
мрежа и прилежащата й инфраструктура в следните 
паркови райони - ПР "Каменица": м. Разкола - х. 
"Беговица" - 4,2км; м. Трите реки - х. "Пирин" - 2 
км; ПР "Баюви дупки - Джинджирица": м. 
Бетоловото - х. "Яворов" - 10км, м. Янкулова 
колиба - м. Циганска колиба - 5 км; ПР "Безбог": м. 
Оджеко - х. "Безбог" - 9км;  ПР "Вихрен": от ПС на 
МС до м. Армане - 6 км, м. Босово бърдо - м. 
Елиова поляна - 2,7км, м. Усипо - м. Караманица - 5 
км с подпорна стена откъм реката - 50м дължина;  
ПР "Синаница": м. Крайни поляни - х. "Загаза" - 
13км. 

Строителен надзор + 
заснемане + вписване + 
изготвяне на доклади 

за 
оценка на 

съответствието 

 

3.4. Обезопасяване на доказано опасни участъци от 
туристически пътеки по официалните маршрути: на 
Премката 350м; на Типиците 25м; м. Буката 
отвесно 40м; на вр. Джано 200м. Ремонт и 
възстановяване на металния парапет по Кончето - 
400м нов по наклона и ремонт и укрепване на 
останалия  -  проучване, проектиране, изпълнение. 

Строителен надзор + 
изготвяне на доклади 

за 
оценка на 

съответствието + 
окончателeн доклад 
за въвеждане на 

обектa в 
експлоатация 

  
Дейност 4   

4.1. Ремонт и възстановяване на туристическа 
пътека  в местността Драгостинов чарк - Ролбан. 

Строителен надзор 
  

4.2. Ремонт на наличната земна и вертикална 
маркировка, ремонт  на съществуващи и 
изграждане на нови места за отдих и 
информационни табла. Ремонт на изградените 
досега образователни екопътеки на територията на 
парка. 

Строителен надзор + 
заснемане + вписване+ 

 

 
Дейност 5   
1. Проучване, проектиране и изграждане на  КИП-
ове 
 на парковата охрана в следните точки: х. “Вихрен”, 
х. “Демяница”, х. “Яворов”, м. Кулиното, х. 
“Синаница”; х. “Пирин”; м. Дългата поляна, заслон 
Тевно езеро, х. “Безбог”, м. Сухото езеро (над 
с.Брезница). 

Строителен надзор + 
заснемане + вписване + 
изготвяне на доклади 

за оценка на 
съответствието + 

окончателeн доклад 
за въвеждане на  



 

               

109

обектa в 
експлоатация 

 

2. Изграждане на Система за противолавинна 
защита по западния склон на вр. Тодорка в четири 
от улеите, спускащи се над туристическия маршрут 
от х. "Бъндерица" до м. Шилигарника. 

Строителен надзор + 
заснемане + вписване + 
изготвяне на доклади 

за оценка на 
съответствието + 

окончателeн доклад 
за въвеждане на 

обектa в 
експлоатация 

  

 ОБЩО:  
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РАЗДЕЛ IX 
 

ПРОЕКТО – ДОГОВОР 
за възлагане и изпълнение  

на обществена поръчка с предмет: 
„Осъществяване на строителен надзор, геодезическо заснемане и вписване в 
кадастрален регистър и изготвяне на доклади за оценка на съответствието на 

изготвените проекти и окончателни доклади за въвеждане на обектите в експлоатация 
при изпълнение на строително-монтажните работи по проект „Устойчиво управление 

на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” 
№ ............................/................... г. 

 
Днес, ...................... г. в гр. Банско между: 

 
 
Дирекция “Национален парк  Пирин”, гр. Банско, седалище: гр. Банско, ул. ”България” 
№4, представлявана от инж. Валери Димитров Мечев – директор и Даниела Даниела 
Крумова Бергова – нач. отдел “АСД  ЧР”, наричани по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
 
и  
…………………………ЕИК/БУЛСТАТ ……………………, с адрес ………………………, 
представлявано от …………………., Обслужваща банка:............................, IBAN:.................., 
BIC:............................, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,  
 
 
на основание чл. 41 от ЗОП и Решение № ……/………на директора на Дирекция 
“Национален парк Пирин” за определяне на изпълнител на обществената поръчка с 
предмет: „Осъществяване на строителен надзор, геодезическо заснемане и вписване в 
кадастрален регистър и изготвяне на доклади за оценка на съответствието на изготвените 
проекти и окончателни доклади за въвеждане на обектите в експлоатация при изпълнение 
на строително-монтажните работи по проект „Устойчиво управление на Национален парк 
„Пирин” и резерват „Тисата”, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на 
Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 3 „Опазване на 
биологичното разнообразие в Република България”, одобрен със заповед № РД-
532/02.07.2012 г., се сключи настоящият договор за следното:  
 

 
 



 

               

111

 
 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни срещу 
заплащане дейностите включени в обществената поръчка с предмет: „Осъществяване на 
строителен надзор, геодезическо заснемане и вписване в кадастрален регистър и изготвяне 
на доклади за оценка на съответствието на изготвените проекти и окончателни доклади за 
въвеждане на обектите в експлоатация при изпълнение на строително-монтажните работи 
по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, 
осъществяван с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма “Околна среда 
2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие, съгласно Техническата спецификация и описанието на обекта на обществената 
поръчка, Техническото и Ценовото предложение на Изпълнителя, представляващи 
Приложения №1, №2 и №3, неразделна част от договора. 
(2) Качеството, очакваните резултати за изпълнение на дейностите по предмета на 
договора, трябва да съответстват на изискванията на настоящия договор, на Техническата 
спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
(3) При изпълнението на договора следва да се спазват изискванията на действащото 
общностно и национално законодателство и актовете в областта на Структурните фондове 
на ЕС и правилата на Оперативна програма ”Околна Среда” 2007 – 2013 г.”  (ОПОС). 
Чл. 2.  С подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с 
действащите правила на ОПОС. 
 
 

II. ЦЕНА НА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ 
 

Чл. 3. (1) Общата цена на договора е ………… (……..............………................….) лв. без 
ДДС и ………….. (………………........….........…….) лв. с включен ДДС, съгласно Ценовата 
оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Приложение № 3, неразделна част от настоящия договор. 
(2) Цената включва всички разходи по изпълнение на дейностите и постигане на 
резултатите по предмета на поръчката съгласно чл. 1 от настоящия договор. 
(3)  Плащанията се извършват в български лева, с банков превод по банковата сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ....................................................................................... 
както следва: 
1. Авансово плащане в размер на 10 % (десет процента) от общата стойност по договора в 
срок до 30  работни дни след сключване на Договора и представена фактура от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
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2. МЕЖДИННИ ПЛАЩАНИЯ в общ размер до 80 % (осемдесет процента). Междинно 
плащане се извършва след приемане с констативен протокол на всеки един тримесечен 
доклад за напредък. Междинно плащане се извършва в срок от 14 дни след датата на 
одобрение на междинния доклад от възложителя и представяне на фактура от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
3. ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ се извършва в срок от 14 дни след датата на приемане с 
констативен протокол на окончателния доклад за изпълнение на договора и представена 
фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Размерът на окончателното плащане се изчислява 
като от цената на договора се приспадне авансовото и междинните плащания. 
Сборът от стойностите на авансовото, междинните и окончателното плащане не може да 
надхвърля общата стойност на договора. 
 
 

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 

Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на изпълнената услуга при условията и 
сроковете, определени в настоящия договор; 
2. Да получи уговореното възнаграждение за изпълнената услуга в размера и по реда, 
определени в настоящия договор. 
3. Да изисква от възложителя необходимото съдействие и информация за изпълнение на  
този договор. 
 
 
Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
1. да извършва своевременно всички съгласувания и други дейности, необходими за 
изпълнението на този договор работи, като дължимите такси са за сметка на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
2. да оформя документите за разплащане. 
3. да представи и поддържа за срока на договора задължително застраховка професионална 
отговорност по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за извършване на оценка за съответствие на проектите 
със съществените изисквания към строежите и за упражняване на строителен надзор, 
покриваща минималната застрахователна сума с лимит на отговорност, съответстващ на 
строеж от трета категория.  Застраховката трябва да отговаря на изискванията на Наредбата 
за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (ДВ бр. 
17/2004 г.) 
4. Преди подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯ представя банкова или парична гаранция 
за изпълнение в размер на два процента от стойността на договора без вкл. ДДС.  
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5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за изработване на докладите за оценка за съответствието 
на проектите, както и за осъществяване на контрола върху възложените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
СМР по проект „Устойчиво управление на Национален парк «Пирин» и резерват «Тисата»“ 
обекти. 
6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ упражнява пълен контрол по време на строителството в следния 
минимален задължителен обхват: 
6.1. Законосъобразно започване на строежа;  
6.2. Пълното и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, 
съгласно Наредба № 3 /обн. ДВ бр. 72 от 2003 год.;  
6.3. Изпълнение на строежа, съобразно одобрения инвестиционен проект и изискванията на 
чл. 169, ал.1 и 2 от ЗУТ; 
6.4. Спазване на условията за безопасност на труда, в т.ч. съгласно проекта за организация и 
изпълнение на строителството; 
6.5. Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; 
6.6. Обследване на годността на строежа за въвеждане в експлоатация; 
6.7. Извършване на оценката за достъпност на строежа от лица с увреждания; 
6.8. Изготвяне на окончателен доклад до възложителя, след приключване на строително- 
монтажните работи и съставяне технически паспорт на строежа.  
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съставя редовно отчетната документация за приемане в 
качествено отношение всички видове СМР. 
8. Всяка промяна на материали, машини, съоръжения и др. за обекта става след писмено 
разрешение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да подменя  Проектно сметната документация на обектите и 
да възлага допълнителни видове СМР на обекта, както и технологията на изпълнението му, 
без изричното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява присъствието на свои представители на обектите. 
11. Представителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на обекта подписват всички актове и протоколи по 
време на строителството, съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството (обн. ДВ. Бр. 72/2003 г., посл. Изм. ДВ бр. 29/2006 г.).  
12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ удостоверява изпълненото строителство с необходимата 
документация, съгласно Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на 
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти /ДВ бр.72/2003 г/. 
13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ информира при поискване ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на 
строителството и изпълнението на възложените му дейности, ресурсното обезпечаване, 
както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответните 
разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
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14. При завършване на строежа/ите ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя и представя окончателен 
доклад с приложени съгласувателни писма, разрешения, становища на специализираните 
държавни контролни органи и документи в съответствие с чл. 4, ал. 2 от Наредба № 
2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения 
и строителни обекти /ДВ бр.72/2003 г./, необходими за издаване на разрешение за ползване 
на строежа/ите и технически паспорт за строежа/ите. 
15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставя технически паспорт на строежа в два оригинални екземпляра 
на хартиен носител, както и на магнитен носител, съгласно чл. 10 от Наредба № 5 от 
28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите. 
16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява всички необходими разрешения, становища на 
специализираните държавни контролни органи, необходими за комплектоване на 
техническата документация, като таксите, дължими за тяхното издаване са за сметка на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми в процеса на 
изпълнение на СМР и при необходимост уведомява ДНСК. 
18. Представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ участват в изготвянето на екзекутивна 
документация, съгласно чл.175 от ЗУТ. 
19. Да изпълни задълженията си по договора точно (в количествено, качествено и времево 
отношение), в съответствие с Техническата спецификация, Приложение №1 и Офертата и 
Техническото си предложение, Приложение №2 и да упражнява всичките си права, с оглед 
защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
20. Да представя видовете доклади, съгласно изискванията и в сроковете, посочени в 
Техническата спецификация, Приложение №1 от договора. 
21. Всички доклади се представят на български език на електронен или магнитен носител, 
или флаш памет и на хартиен носител. Приемането и одобряването на докладите се 
извършва по реда на чл. 13. 
22. Да представя при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода на 
изпълнението на договора. 
23. При наличие на обективна невъзможност на експерт, включен в офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява възложената му дейност, то той може да бъде заменен от 
експерт, чиито опит, образование и квалификация са аналогични на предложения в офертата 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след писмено одобрение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
24. Да изпълнява указанията и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изразени при съгласуване, 
одобряване и приемане изпълнението на отделните дейности по договора, да отстранява 
недостатъци и пропуски и да внася исканите поправки, съответно – да извършва преработка 
за своя сметка, в срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
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25. Да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички възникнали трудности при 
изпълнение на дейностите по договора, които могат да осуетят постигането на крайните 
резултати, както и за мерките които са взети за отстраняването им. 
26. Да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като я разгласява 
пред трети лица, каквато и да било информация, станала му известна при или по повод 
изпълнението на този договор, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма интерес да бъде разкривана. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължение да осигури тези действия от всяко лице от екипа си. 
27. Да се съобразява с изискванията за информация и публичност на ОПОС. 
28. Изпълнителят се задължава да спазва всички приложими законови и подзаконови 
нормативни актове, имащи пряко отношение към изпълнението на този договор. 
29. Изпълнителят се задължава да издава фактури на възложителя в български лева, като се 
съобрази с изискванията му за форма и съдържание, и по-специално фактурите да съдържат 
следния текст: Разходът е по договор №……/……., финансиран от ОП “Околна среда 2007-
2013 г.”, по проект № DIR-5113325-3-91 “Устойчиво управление на Национален парк 
“Пирин” и резерват “Тисата”,  одобрен със заповед № РД-532/02.07.2012 г. и към тях да 
прилага и документ, удостоверяващ начина на образуване на общата стойност на 
фактурирания разход.  
30. Изпълнителят се задължава да не разкрива каквато и да е информация, отнасяща се до 
предоставяните услуги, без предварителното писмено съгласие на възложителя, в т. ч. и 
след прекратяването на настоящия договор. 
31. Изпълнителят се задължава да проучи и прилага стриктно всички правила на 
Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” г. и приложимите нормативни актове, 
указания и ръководства на Управляващия орган. 
32. Изпълнителят се задължава да спазва принципите на независимост, компетентност, 
конфиденциалност, почтеност и обективност. 
33. Изпълнителят се задължава да осигурява свой представител при проверки на място от 
страна на възложителя, Управляващия орган на ОПОС, Сертифициращия орган, 
Одитиращия орган, както и органи и представители на Европейската комисия. 
34. Изпълнителят се задължава да осигурява достъп до помещения, документи и др., 
свързани с изпълнението на възложените дейности, при проверките по предходната точка. 
35. Изпълнителят се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в 
докладите от проверките на място. 
36. Изпълнителят се задължава незабавно да докладва на възложителя за всички 
заподозрени и/или доказани случаи на измама или нередност. В случай на установена 
нередност, изпълнителят е длъжен да възстанови на възложителя всички неправомерно 
изплатени суми, заедно с дължимите лихви. 
37. Изпълнителят се задължава да съхранява всички документи по изпълнението на 
договора, в съответствие с изискванията на чл. 88 от Регламент 1083/2006 г. 
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38. Изпълнителят се задължава да спазва изискванията на европейското и национално 
законодателството във връзка с предоставянето на безвъзмездната финансова помощ. 
39. Изпълнителят се задължава да прилага към всеки от разходооправдателните документи 
(фактури или документи с еквивалентна доказателствена стойност)/ документ, 
удостоверяващ начина на образуване на общата стойност на разходите, предвидени в тези 
документи, въз основа на посочени от него единични цени и количества. 
40. Изпълнителят се задължава да спазва изискванията за изпълнение на мерките за 
информация и публичност по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013, налични на 
страницата на Управляващия орган на ОПОС http://ope.moew.government.bg/. 
41. При изпълнение на задълженията си по договора да спазва следните принципи – 
професионална компетентност, конфиденциалност, почтеност и отговорност.  
42. При изпълнение на поръчката да спазва всички приложими към предмета на 
обществената поръчка нормативни изисквания, международните стандарти и изискванията 
на ОПОС. 
 
 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получава информация за дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
и при необходимост да взема управленски решения, които са извън компетентността на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
2. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложените дейности по чл. 1, ал. 1 от 
настоящия договор в уговорените срокове, без недостатъци и отклонение от уговореното в 
условията на настоящия договор, Техническата спецификация, Приложение №1 и 
Техническото предложение, Приложение №2 
3. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ представяне на видовете доклади, съгласно 
изискванията и в сроковете, посочени в Техническата спецификация, Приложение №1 от 
настоящия договор. 
Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. да уведомява строителя и доставчиците на материали за възлагането на обекта по 
предмета на настоящия Договор и осигурява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до обекта, както и 
получаване на необходимата информация за изпълнение задълженията на надзора. 
2. да изплаща възложените и извършени работи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
3. да съгласува с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички отклонения от одобрените проекти в процеса на 
изпълнението на обекта. 
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4. да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за настъпили изменения или допълнителни 
споразумения по текущите договори с изпълнителите на СМР или други обстоятелства във 
връзка със строителството, касаещи задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ оправомощава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да го представлява пред всички 
държавни, общински и др. инстанции във връзка с изграждането на обектите и получаване 
на Разрешение/я за ползване. 
6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до цялата документация за 
обекта. 
 
 

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при подписване на договора да представи в 
полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на задълженията си по него, 
включително и за гарантиране на качеството на извършените дейности, в размер на 2 % (два 
процента) от общата цена на договора по чл. 3, ал. 1, без ДДС или ….. (……) лева. 
(2) Гаранцията следва да бъде представени най-късно в деня на подписване на договора в 
една от двете форми: 
1. парична сума, внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или 
2. неотменима и безусловна банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(3) Гаранцията за изпълнение трябва да бъде с валидност 25 (двадесет и пет) работни дни 
след изтичане на срока за изпълнение на договора. 
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора, без да дължи 
лихви, в срок до 25 (двадесет и пет) работни дни, след подписване без забележки на 
констативния протокол за приемане на извършената и отчетена в окончателния доклад 
работа и постигнатите резултати, както и след уреждане на всички финансови претенции 
между страните. 
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако: 
1. в констативния протокол за приемане на извършената и отчетена в окончателния доклад 
работа и постигнатите резултати е посочено, че изпълнението е неточно, некачествено и/или 
не отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
2. в процеса на неговото изпълнение, възникне спор между страните, който е внесен за 
решаване от компетентен съд; 
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на договора или договорът бъде 
развален по негова вина. В този случай, задържаната гаранция не изчерпва правата на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обезщетение; 
4. в други случаи, уредени в настоящия договор. 
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(6) Гаранцията може да служи и за изплащане на суми по начислени неустойки за 
неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 
 

VІ. УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 

Чл. 9. Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка започва от датата на 
подписване на договор за изпълнението й и предоставяне на писменно уведомление за 
започване работа по всеки един обект поотделно и приключва с издаване на последното 
Разрешение за ползване или разрешението за въвеждане в експлоатация, но  не по-късно от 
30.11.2014 г.  
Чл. 10. Мястото за изпълнението на договора е на територията на Република България. 
 
 

VІІ. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ 
 

Чл. 11. (1) Всяка от страните носи имуществена отговорност за нанесените щети или 
пропуснатите ползи, резултат на виновно, лошо, забавено или неизпълнено задължение по 
този договор. 
 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за причинените щети или забавени срокове по 
причини, независещи от него. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласно чл.168, ал. 7 от ЗУТ носи отговорност за щети, които е 
нанесъл на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на другите участници в строителството, и солидарна 
отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и 
нормативи и одобрените проекти. Отговорността по договора за изпълнение на услугата е 
със срокове не по-малки от гаранционните срокове в строителството. 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за действията на трети лица – допуснати от него до 
обекта на надзора (без контролните органи), като за свои действия. 
Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност гаранционните срокове да бъдат не по-малки от 
гаранционните срокове за строителството, предмет на строителния надзор, определени в 
съответствие с Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 
 
 

VIІІ. ОТЧЕТНОСТ И ПРИЕМАНЕ НА ВЪЗЛОЖЕНАТА РАБОТА 
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Чл. 13. (1) Резултатите от извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа/дейност по чл. 1, ал. 1 
от договора се представят за приемане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в поставените за изпълнение 
срокове, с доклади. Докладите са описани по вид и срокове за представянето им в 
Техническата спецификация, Приложение №1. 
(2) Всички доклади с приложени резултати се приемат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез подписване 
на двустранни приемателно-предавателни протоколи, подписани за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – от 
ръководителя на проекта и за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – от упълномощено от него лице. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разглежда представените доклади и в срок до 7 (седем)  работни дни 
уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за приемането им, или ги връща за преработване, допълване 
или комплектуване, ако не отговарят на изискванията, като чрез ръководителя на проекта 
дава указания и определя срок за отстраняване на констатираните недостатъци и пропуски. 
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема отчитаното със съответния доклад изпълнение със 
съставянето на двустранен констативен протокол, подписан за възложителя – от 
ръководителя на проекта, а за изпълнителя – от упълномощено от него лице, както следва: 
1. Приема без забележки извършената работа и разпорежда междинното плащане, когато 
са постигнати качествено и в срок договорените крайни резултати. 
2. Отказва приемането на извършеното, когато има несъответствия на изпълнението с 
уговореното или бъдат констатирани недостатъци, до отстраняването им от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Констатираните отклонения и недостатъци се описват в двустранен 
констативен протокол, в който се посочва и подходящ срок за отстраняването им за негова 
сметка. 
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема окончателното изпълнение на договора, като съставя и 
подписва окончателен двустранен констативен протокол за приемането на окончателния 
доклад за изпълнение на договора. В протокола се констатира изпълнението или 
неизпълнението на договора, каква част от гаранцията за изпълнение подлежи на връщане 
или на задържане, размера на окончателното плащане и др., ако е налице основание за 
заплащане на някое от гореизброените. 
Чл. 14. Всички подлежащи на одобрение от страна на Възложителя документи, свързани с 
изпълнението на договора, се предоставят на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на хартиен носител 
(оригинал и копие) на български език и на магнитен носител. 
Чл. 15. За всички дейности, когато е приложимо, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да осигурява 
публичност и информираност по финансирането на този договор, като следва условията на 
Техническата оферта – Приложение №1. В изготвените доклади ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва 
да използва емблемата (флага) на Европейски съюз /ЕС/, името и номера на проекта, в 
рамките на който се изпълнява договора; логото и слогана  на ОПОС; логото и слогана на 
Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). 
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ІХ. СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ 
 

Чл. 16. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да води точна и редовна документация и 
счетоводна отчетност, отразяващи изпълнението на договора, използвайки подходяща 
система за регистрация на документацията. Счетоводните отчети и разходите, свързани с 
изпълнението на договора, трябва да са в съответствие с изискванията на законодателството 
и да подлежат на ясно идентифициране и проверка. 
Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да му предоставя 
достъп до финансовата документация и до документацията, касаеща изпълнението на 
договора, както и достъп до помещенията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в които последната се 
съхранява. Задължение по предходното изречение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има и при поискване 
на проверки от страна на компетентните органи. 
Чл. 18. Срокът за съхранение на всички документи, свързани с изпълнението на договора е 
три години след закриването на оперативната програма или за период от три години след 
годината, през която е извършено частично закриване. Сроковете спират да текат в случай 
на съдебни процедури или по надлежно обосновано искане на Европейската комисия. 

 
 

Х. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
 

Чл. 19. Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на 
задълженията си при настъпването на  непредвидени обстоятелства по смисъла на §14б от 
Допълнителните разпоредби на ЗОП. Срокът за изпълнение на задължението се продължава 
съобразно периода, през който изпълнението е било спряно от непредвиденото 
обстоятелство. Клаузата не засяга права или задължения на Страните, които са възникнали 
и са били дължими преди настъпването на непредвиденото обстоятелство, включително и 
възникнали задължения за плащане, чийто падеж настъпва след възникването на 
непредвиденото обстоятелство. 
Чл. 20. Страната, която е засегната от непредвиденото обстоятелство, следва в срок до 10 
(десет) дни след установяване на събитието, да уведоми другата страна за неговото 
настъпване.  
Чл. 21. Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, 
претърпени като последица от непредвидено обстоятелство. 
Чл. 22. (1) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от Страните е 
възпрепятствано от непредвидено обстоятелство, за което е дадено известие в съответствие 
с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието на непредвиденото 
обстоятелство, Страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или 
смекчат въздействието на непредвиденото обстоятелство и доколкото е възможно, да 
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продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани 
непредвиденото обстоятелство. 
(2) Страните възобновяват изпълнението на задълженията си по настоящия договор веднага 
щом е възможно след отпадане на непредвиденото обстоятелство. Ако непредвиденото 
обстоятелство трае толкова, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ вече няма интерес от изпълнението, той 
има право да прекрати договора. Това право има и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ. 
(3) Под непредвидено обстоятелство се разбира обстоятелство от обективен характер, което 
е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от 
волята на страните, което прави изпълнението му невъзможно, като: пожар, производствени 
аварии, военни действия, природни бедствия - бури, проливни дъждове, земетресения, 
градушки, наводнения, заледявания и др. природни стихии, а така също и правителствени 
забрани, ембарго, стачки, бунтове, безредици и др. 
Чл. 23. Не е налице непредвидено обстоятелство, ако съответното събитие се е случило 
вследствие на неположена дължима грижа от Страна по настоящия договор или ако при 
полагане на дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно. 
 

 
ХІ. ОТГОВОРНОСТИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
Чл. 24. (1) В случай на забава на изпълнението на която и да е от услугите по настоящия 
Договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер 
на 0,2 % (нула цяло и два процента) от цената на Договора за всеки ден от забавата, но не 
повече от 20 % от стойността на договора. Забава е налице и в случаите на чл. 13, ал. 3 
(хипотеза втора). 
(2) При пълно неизпълнение на поето с настоящия договор задължение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
не дължи съответното междинно и окончателно плащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да възстанови по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ усвоеното 
авансово плащане и дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет процента) от стойността на 
договора. Пълно неизпълнение е налице и когато и в срока по чл. 13, ал. 3 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани направените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ забележки.  
(3) При частично неизпълнение или частично некачествено изпълнение, в случай, че в срока 
по чл. 13, ал. 3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани констатираните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
забележки, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане, в размер, съобразно стойността на 
неизпълнените или некачествено изпълнените работи. В тези случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет процента) от стойността на неизпълнените или 
некачествено изпълнените работи. 
 (4) При забава на плащанията по настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.2 % (нула цяло и два процента) за всеки 
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просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет процента) от стойността на съответното 
забавено плащане. 
(5) Всяка страна има право да развали настоящия договор с двуседмично писмено 
предизвестие при забавено, частично, лошо или пълно неизпълнение на ответната страна и 
да търси обезщетение за нанесените вреди. 
(6) Страната, която е понесла вреди, надвишаващи размера на неустойката, може да търси 
обезщетение по общия исков ред. 
Чл. 25. Сумите на неустойките по чл. 24, ал. 1, 2 и 3 дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се 
прихващат от средствата за междинните и окончателното плащания. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ по 
своя преценка има право да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение когато 
начислява неустойки по реда на този раздел. 
Чл. 26. Субектите ………….са солидарно отговорни за финансовите задължения на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Обединение………….  в следствие на реализирана отговорност за 
неизпълнение на задължения по настоящия договор. (Текстът се вписва, когато 
изпълнителят е обединение, като в клаузата се изброяват всички участници в 
обединението) 
 
 

ХІІ. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ ИЛИ РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 
 

Чл. 27. (1)  Настоящият договор се прекратява: 
1. с извършване и предаване на договорената работа; 
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма, като страните не си 
дължат неустойки, но ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените до 
прекратяването и приети без забележки дейности; 
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа, за 
което обстоятелство страните си дължат надлежно уведомяване в едноседмичен срок от 
настъпване на обективната невъзможност, която следва да се докаже от страната, твърдяща, 
че такава невъзможност е налице; 
4. Договорът се прекратява, в случай че по време на изпълнението му Лицензът на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на дейностите, съгласно Наредба за условията и реда за 
издаване на лицензи на консултанти за оценка на съответствието на инвестиционните 
проекти и/или упражняване на строителен надзор, приета с ПМС № 247 от 31.10.2003 г., 
съгласно чл. 166 от ЗУТ, изтече и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не го поднови. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 30-дневно писмено 
предизвестие по реда на чл. 43, ал. 4 от ЗОП. 
(3) Договорът може да бъде изменян единствено по реда на чл. 43 от ЗОП. 
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Чл. 28. Настоящият договор може да бъде развален по реда на чл. 24, ал. 4 от настоящия 
договор. 
 
 

ХІІІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
 

Чл. 29. Във връзка с изпълнението на договора, страните се задължават да спазват 
изискванията за защита на личните данни съобразно разпоредбите на Закона за защита на 
личните данни. 
Чл. 30. Страните ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на 
договора или свързани с договора или с неговото тълкуване, недействителност, 
неизпълнение или прекратяване, по взаимно съгласие, а при непостигане на съгласие – 
въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република 
България по реда на Гражданския процесуален кодекс. 
Чл. 31. За неуредените по настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
законодателството на Република България – ЗОП, ЗЗД, Търговския закон и др. 
Чл. 32. Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на договора са 
валидни ако са направени в писмена форма и са връчени лично срещу подпис, изпратени с 
препоръчано писмо с обратна разписка, или по факс. Изпратените по факс материали се 
приемат за редовно връчени, ако са изпратени на посочения от адресата номер на факс и е 
получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането. 
Чл. 33. За валидни адреси на приемане на съобщения и уведомления, свързани с настоящия 
договор се смятат: 
За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ –  
адрес....................................................................факс.............................ел. поща......... 
 
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ –  
адрес....................................................................факс.............................ел.поща.......... 
Чл. 34. Всяка страна се задължава при промяна на адреса, телефонни номера, факсове и 
банковите си сметки да уведоми незабавно другата страна в 3 дневен срок. 
(1) За дата на съобщението/уведомлението се смята: 
• датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението/ уведомлението 
• датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 
• датата на приемането – при изпращане по факс. 
Чл. 35. Лица за контакти: 
От страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ_______________________________________ 
Тел.________________________факс_____________________________________ 
e-mail _________________________________________________________________ 
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от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
Тел.________________________факс_____________________________________ 
e-mail _________________________________________________________________ 
Чл. 36. Настоящият договор може да бъде изменян само на основанията за това, предвидени 
в чл. 43 от Закона за обществените поръчки. 
 
Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 
Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 
 
1. Приложение № 1 – Техническа спецификация и описание на обекта на обществената 
поръчка;  
2. Приложение № 2 – Техническо предложение на Изпълнителя; 
3. Приложение № 3 – Ценово предложение на Изпълнителя. 
4. Приложение № 4 - Декларация по чл. 5, т. 36 от настоящия договор; 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Възложителят ще съобрази договорните клаузи с офертата на участника, 
избран за изпълнител. 
 
 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:       ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
 
                 ДИРЕКТОР:      УПРАВИТЕЛ:   
 
СЧЕТОВОДИТЕЛ: 
Евгения Захари     
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
  

Д Е КЛА Р АЦИЯ  
Аз, долуподписаният/а 
........................................................................ 
(трите имена) 
 
Изпълнител по договор №...........2013 г., по проект № DIR-511-3325-3-91 “Устойчиво 
управление на Национален парк “Пирин” и резерват “Тисата”, финансиран по ОП “Околна 
среда 2007-2013 г.”, одобрен със заповед № РД-532/02.07.2012 г.  
декларирам, че: 
1. Запознат съм с определението за нередност, съгласно член 2 от Регламент (EO) № 
1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 година, а именно:  
„Нередност“: всяко нарушение на разпоредба на Общностното право, произтичащо от 
действие или бездействие на стопански субект, което има или би имало като последица 
нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз, като отчете неоправдан разход 
в общия бюджет. 
2. Запознат съм с определението за измама, съгласно чл.1 от Конвенцията за защита на 
финансовите интереси на Европейските общности, а именно:  
Под измама следва да се разбира всяко умишлено действие, свързано с: 
o Използването или представянето на грешни, неточни или непълни декларации или 
документи, което води до злоупотреба или неоправдано използване на средства от общия 
бюджет на Европейските общности или бюджетите, управлявани от Европейските 
общности или от тяхно име; 
o прикриване на информация в нарушение на конкретно задължение, водещо до 
резултатите, споменати в предходната подточка; 
o разходване на такива средства за цели, различни от тези, за които са отпуснати 
първоначално. 
3. Запознат съм, че съгласно одобрената Процедура за администриране на нередности в 
рамките на оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013г.”, следва да подавам сигнали 
за наличие на нередности и измами или подозрение за нередности и измами на служителя 
по нередности на бенефициента; 
4. Запознат съм, че при наличие или съмнение за връзка на някое от лицата, на които 
следва да се подават сигналите за нередности със случая на нередност, информацията се 
подава директно до един или няколко от следните органи:  
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o Ръководителя на структурата, администрираща оперативната програма; 
o Ресорния заместник-министър или ръководител на ведомството;  
o Председателя на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи 
финансовите интереси на Европейския съюз (Съвета) и до ръководителя на дирекция 
„Координация на борбата с измамите със средства на Европейския съюз (АФКОС)” в 
Министерството на вътрешните работи;  
o Европейската служба за борба с измамите към Европейската комисия в Брюксел 
(ОЛАФ). 
5. Запознат съм с Наредбата за определяне на процедурите за администриране на 
нередности по фондове и програми, съфинансирани от ЕС, приета с Постановление № 285 
на Министерски съвет от 2009г. 
Настоящата декларация е изготвена в два екземпляра - по един за деклариращия и за 
служителя по нередности на бенефициента.  
 
Дата ...........2013 г.     Подпис на деклариращия: ................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ X 
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І. ВЪВЕДЕНИЕ  

 

В Насоките за информация и публичност на проекти, финансирани по ОП „Околна среда 

2007 – 2013 г.” /ОПОС/, са отразени изискванията, заложени в Регламент на Съвета № 

1083/2006 от 11 юли 2006 г., определящ общите разпоредби за Европейския фонд за 

регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и Регламент на 

Комисията № 1828/2006, определящ правила за изпълнението на Регламент на Съвета 

1083/2006 и Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета за Европейския 

фонд за регионално развитие. Горецитираните три Регламента определят минималните 

изисквания по отношение на прозрачността и публичността на проекти, съфинансирани от 

Структурните и Кохезионния фондове на ЕС. Документът е подготвен в съответствие с 

Комуникационния план на ОП “Околна среда 2007 – 2013 г.”, Комуникационната стратегия 

на Националната стратегическа референтна рамка на Р България /НСРР/, както и с Насоките 

за визуална идентичност на НСРР.  

Целта на Насоките е да подпомогне бенефициентите на ОП “Околна среда 2007 – 2013 г.” 

при подготовката, изпълнението и отчитането на мерките за информация и публичност и да 

въведе единни стандарти за визуализация на помощта от Европейския фонд за регионално 

развитие /ЕФРР/ или Кохезионния фонд на ЕС /КФ/, предоставена на бенефициентите чрез 
ОПОС.  

Бенефициентите, сключили договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

ОПОС, са отговорни за изпълнението на мерките за информация и публичност на ниво 

проект. 

 

 

Неспазването на изискванията за информация и публичност на проектите се третира 

като нередност и може да доведе до финансови корекции. Като общо правило, в случай 

че предприетите от бенефициента действия за информация и публичност се оценят 

като недостатъчни или неотговарящи на основните изисквания, Междинното звено 

или Управляващият орган на ОПОС незабавно ще информира за това бенефициента и 

ще изиска спешно да се предприемат коригиращи действия. Повторното неспазване 

или неприлагане на мерките за информация и публичност от страна на бенефициента 

може да доведе до прекратяване на плащанията. 
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ІІ. ЦЕЛ И ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И 

ПУБЛИЧНОСТ 

 

1. Цел  

Информирането на широката общественост за съфинансирането, предоставяно от 

Европейския съюз по ОП “Околна среда 2007 – 2013 г.”, е отговорност на бенефициента, 

който е подписал договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПОС. 

Мерките за информация и публичност имат за цел: 

�  да повишат обществената осведоменост по отношение на съфинансирането на проекта 

по ОПОС; 

�  да информират широката общественост за ролята, която играе Европейският съюз 
съвместно с държавите-членки при отпускането на помощта и за резултатите от нея; 

�  да гарантират прозрачността в процеса на усвояване на европейските фондове и 

изпълнението на финансираните проекти; 

�  да информира за източника на европейско съфинансиране – наименование на фонда 

/Европейски фонд за регионално развитие или Кохезионен фонд/.  

 

2. Обхват 

Мерките за информация и публичност са задължителни за всички бенефициенти и обхващат 

всички проекти, финансирани по ОПОС, независимо от приоритетната ос, по която е 

отпусната помощта.  

Планираните мерки за информация и публичност и финансовият ресурс за тяхното 

изпълнение трябва да кореспондират както с мащаба и значението на проекта в регионален 

и/или национален мащаб, така и с общия бюджет на проектното предложение. Допустимите 

разходи за изпълнение на комуникационните дейности не трябва да надвишават 5% от 

общата стойност на одобрената безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на целия 

проект. По отношение на големите инфраструктурни проекти на стойност над 50 млн. евро 

ограничението е в рамките до 1% от общия бюджет на проекта.  

Горецитираните ограничения не се отнасят до проекти, които се реализират в изпълнение на 

Комуникационния план на ОПОС или до такива, чиито основни цели и дейности са 

свързани с рекламата, маркетинга и връзките с обществеността.  

 

�    Общи принципи 

 Съгласно чл. 8 от Регламент на Европейската комисия 1828/2006, всеки бенефициент, 

който получава финансиране от КФ или от ЕФРР в рамките на ОП „Околна среда 2007 – 
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2013 г.”, е задължен да изпълнява определени мерки за информация и публичност, 

предназначени за широката общественост.  

 Бенефициентът следва да: 

- предприеме мерки за ефективно информиране на обществото в 

сътрудничество с Междинното звено (МЗ) на ОПОС относно всички 

въпроси, свързани с осигуряването на информация и публичност на ниво 

проект; 

- предварително да информира и да се консултира с МЗ за всички медийни 

дейности преди започването на проекта, както и по време на основните фази 

от изпълнението му;  

- да информира по подходящ начин национални и/или местни медии, когато 

проектите, съфинансирани от КФ или от ЕФРР в рамките на ОПОС, са 

стартирали (напр. чрез прессъобщения, пресконференции, радио и 

телевизионни реклами, статии и притурки към най-подходящите вестници и 

списания и посещения на място). 
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ІІІ. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МЕРКИТЕ ЗА 

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 

 

1. Описание  

Бенефициентите, изпълняващи проекти по оперативна програма “Околна среда 2007 – 

2013 г.”, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие или от 

Кохезионния фонд, трябва да информират широката общественост, целевите групи и 

участниците в него, че: 

- проектът се финансира по ОП “Околна среда 2007 – 2013 г. ” 

- проектът се съфинансира от ЕФРР или КФ /в зависимост от 

съфинансиращия фонд/.  

 

За изпълнението на това изискване е необходимо да бъдат визуализирани следните 
задължителни елементи: 

 

• Флагът на Европейския съюз (ЕС) в съответствие с графичните стандарти, (включени 

и в Анекс 1 към Регламент (ЕО) № 1828/2006);  

• Названието “Европейски съюз"; 

• Пълното наименование на ЕФРР – “Европейски фонд за регионално развитие” 

/прилага се за проектите, съфинансирани от ЕФРР/;  

• Пълното наименование на КФ – “Кохезионен фонд” /прилага се за проектите, 

съфинансирани от КФ/;  

• Логото и слогана на ОПОС - Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” и 

“Решения за по-добър живот”; 

• Логото на “Национална стратегическа референтна рамка 2007 – 2013”. 

 

При изпълнението на всички действия за осигуряване на информация и публичност 

на техните проекти, бенефициентите ще спазват следните технически правила:  

 

a) Флагът на ЕС 

Образът на ЕС се представя графично чрез флага на ЕС, придружен от думите 

"Европейски съюз", изписани изцяло, както и от името на съответния фонд, съфинансиращ 

проекта – “Европейски фонд за регионално развитие” и/или “Кохезионен фонд”. 

 

Основни правила за създаването на флага и определяне на стандартизирани 

цветове: 
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Описание на символиката 

На син фон са разположени дванадесет златни звезди с пет върха, които образуват 

кръг, изобразяващ съюза на народите на Европа. Броят на звездите е постоянен, като 

дванадесет е символ на съвършенството и единството. 

 

Описание на хералдиката 

На син фон е изобразен кръг от дванадесет златни звезди, чиито върхове не се 

допират. 

 

 

Описание на геометрията 

 

 
 

Официалният флаг на ЕС има формата на син правоъгълен флаг, чиято основа е един 

път и половина височината на флага. Дванадесетте златни звезди, отстоящи на равни 

разстояния една от друга, оформят неописана окръжност, чийто център съвпада с 

пресечната точка на диагоналите на правоъгълника. Радиусът на окръжността, е равен на 

една трета от височината на флага. Всяка от звездите има по пет лъча, чиито върхове лежат 

на неописана окръжност с радиус, равен на една осемнайсета от дължината на височината. 

Всички звезди са в изправено положение, т.е. един лъч сочи вертикално, право нагоре, а 

двата съседни лежат на една права, сключвайки прав ъгъл с вертикала. Звездите са 

разположени в кръг, така че да наподобяват разположението на цифрите върху циферблата 

на часовника. Техният брой е непроменлив. 

Регламентирани цветове 
 

Цветовете на флага са следните: 

- PANTONE REFLEX BLUE за повърхността на флага; 

- PANTONE YELLOW за звездите. 
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Възпроизвеждане по четирицветната технология 

 

Когато се използва печатна четирицветна технология, двата стандартизирани цвята 

трябва да се възпроизведат с използването на четирите цвята от четирицветната технология: 

- PANTONE YELLOW се получава като се използва 100% “Process Yellow”; 

- PANTONE REFLEX BLUE се получава при смесването на 100 % “Process Cyan” и 

80 % “Process Magenta”. 

 

Интернет 

В Интернет палитрата PANTONE REFLEX BLUE съответства на цвета RGB:0/0/153 

(шестдесетично: 000099) и PANTONE YELLOW на цвят RGB:255/204/0 (шестдесетично: 

FFCC00). 

 

Възпроизвеждане по монохромна технология  

С черно: да се очертае повърхността на правоъгълника с черна линия и да се 

включат звездите, също в черно на бял фон.  

 

 

 
Със синьо (Reflex Blue): този цвят се използва 100 % за фон, а звездите се оставят 

като бял негатив. 
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Възпроизвеждане на цветен фон 

Когато е невъзможно да се избегне цветният фон, правоъгълникът се очертава с бяла 

линия с дебелина равна на една двадесет и пета част от височината на правоъгълника. 

 
 

Тези флагове могат да бъдат изтеглени за употреба в .eps и .jpg формати от интернет 

адрес: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/graph/embleme_en.htm  

Задължително е флагът на ЕС да бъде поставян на всички рекламни и информационни 

материали. Флагът на ЕС трябва да бъде разположен на същото ниво, както и националният 

флаг. Най-добре е по възможност той да бъде отпечатван на бял фон. 

б) Лого на Европейския фонд за регионално развитие 

Образът на ЕФРР се представя чрез следното лого: 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

Използва се следното лого на английски език: 

 

EUROPEAN UNION 

EUROPEAN REGIONAL 

DEVELOPMENT FUND 
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в) Лого на Кохезионен фонд 

Образът на КФ се представя чрез следното лого : 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

КОХЕЗИОНЕН ФОНД 

Използва се следното лого на английски език: 

 

EUROPEAN UNION 

COHESION FUND 

Наименованията и на двата фонда се изписват изцяло. 

г) Възпроизвеждане на черно-бял фон: 

За Европейския фонд за регионално развитие: 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

Използва се следното лого на английски език: 

 

EUROPEAN UNION 

EUROPEAN REGIONAL  

DEVELOPMENT FUND 
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За Кохезионния фонд: 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

КОХЕЗИОНЕН ФОНД 

 

Използва се следното лого на английски език: 

 

EUROPEAN UNION 

COHESION FUND 

 

д) Лого и слоган на ОПОС 

Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” се представя чрез следното лого 

и слоган на български език: 

 

 

 
 

Използва се следното лого и слоган на английски език: 
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“Околна среда 2007 – 2013 г.”, съ-финансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на ЕС. 

Възпроизвеждане на черно-бял фон: използва се в случаите, когато печатът не е 

цветен. 

 

 

 

Използва се следното лого и слоган на английски език: 

 

 

 

 

е) Лого на НСРР 

Националната стратегическа референтна рамка 2007 – 2013 се представя чрез 
следното лого на български език: 

 

 

 

 

Използва се следното лого на английски език: 
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Този документ е разработен във връзка с оперативна програма 

“Околна среда 2007 – 2013 г.”, съ-финансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на ЕС. 

Възпроизвеждане на черно-бял фон: използва се в случаите, когато печатът не е 

цветен: 
 

 

 

 

 

Използва се следното лого на английски език: 

 

 

 

 

 

 Наименованието на ЕФРР и/или на КФ, логото на НСРР и на ОПОС се придружават 

от следната информация:  

“Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от 

държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 

2007 – 2013 г.” или  

“Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от 

държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 

2007 – 2013 г.” 

Логото на ЕФРР или на КФ, на НСРР и на ОПОС могат да бъдат свалени от  секция 

Бенефициенти/Графични стандарти на интернет страницата на ОПОС: 

http://ope.moew.government.bg/bg/logos. 
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Този документ е разработен във връзка с оперативна програма 

“Околна среда 2007 – 2013 г.”, съ-финансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на ЕС. 

ІV. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ  
 

a) Билбордове 

Бенефициентът следва да издигне билборд на строителната площадка, ако проектът 

отговаря на следните условия:  

 - общото публично финансиране на проекта надвишава 500 000 евро; 

 - проектът включва финансиране на инфраструктура или строителни работи. 

На билборда задължително трябва да бъде отбелязан приносът на Европейския съюз 
и на държавния бюджет и следната текстова и визуална информация: 

 

� Наименованието на проекта; 

� Флагът на ЕС и названията “Европейски съюз”, “Европейски фонд за регионално 

развитие” или “Кохезионен фонд” (в зависимост от финансиращия фонд) – тази 

информация трябва да заема минимум 25% от площта на билборда; 

� Логото и слоганът на ОПОС; 

� Логото на НСРР; 

� Общата стойност на проекта, представена в български лева; 

� Информация за размера на европейското и националното съфинансиране, представени 

в български лева; 

� Начална и крайна дата на изпълнение на проекта. 

 Допустимо е на билборда да бъде визуализирано и логото/емблемата/гербът на 

бенефициента, както и стойността на съфинансирането, осигурено от бенефициента, в 

случай че има такова.  

 

Примерна визия на  

билборда: 
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Билбордът следва да бъде поставен на подходящо място на или в близост до 

строителната площадка, където може лесно да се забележи от обществеността. Монтажът 

трябва да бъде извършен преди официалната церемония “Първа копка”. 

Дизайнът на билборда трябва да бъде съгласуван с МЗ на ОПОС. При големи 

инфраструктурни проекти на стойност над 50 млн. евро съгласуването се извършва от УО 

на ОПОС.  

Монтирането на един билборд е минимално изискване. При линейни обекти, чието 

финансиране надхвърля 50 млн. евро, е необходимо да се монтират минимум два билборда 

на различни точки. 

Билбордовете се отстраняват не по-късно от шест месеца след приключване на 

работата по проекта и се заменят с постоянни обяснителни табели. 

      б) Постоянни обяснителни табели 

Бенефициентите трябва да поставят постоянна обяснителна табела на видно място, 

достъпно за широката общественост (съобразно размера на сградата или мястото), ако 

проектът отговаря на следните условия: 

- общото публично финансиране на проекта надвишава 500 000 евро; 

- проектът включва финансиране на инфраструктура или строителни работи. 

Табелите трябва да съдържат същите основни елементи, които са указани по-горе по 

отношение на билбордовете, но без датите за начало и край на проекта.  

Монтажът на табелата трябва да се извърши в рамките на една седмица след датата 

на отстраняване на билборда. 

Дизайнът на табелата трябва да бъде съгласуван с МЗ на ОПОС. При големи 

инфраструктурни проекти на стойност над 50 млн. евро съгласуването се извършва от УО 

на ОПОС. 

Монтирането на една обяснителна табела е минимално изискване. При линейни 

обекти, чието финансиране надхвърля 50 млн. евро, е необходимо да се монтират минимум 

две табели на различни точки. 

в) Информационни табели 

Бенефициентите трябва да поставят информационна табела на видно място, достъпно 

за широката общественост (съобразно размера на сградата или мястото), в случаите когато 

стойността на проекта е по-малка от 500 000 евро. Минималният допустим размер на 

табелата е 70 х 50 см.  

Табелите трябва да съдържат същите основни елементи, които са указани по-горе по 

отношение на билбордовете. 

Монтажът на табелата трябва да се извърши в рамките на един месец след датата на 

сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ по ОПОС. 
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г) Публични събития 

Бенефициентът следва да организира минимум две публични събития, ако 

стойността на общото публично финансиране надвишава 100 000 евро. Подходящи формати 

са организирането на пресконференции и/или информационни дни за представяне на 

проекта.  

Публичните събития трябва да бъдат предварително анонсирани по подходящ начин 

чрез разпространение на прессъобщение до средствата за масово осведомяване и/или 

публикуване на рекламно-информационно каре в регионална или национална печатна 

медия. Изборът на обхват на медията /регионално или национално покритие/ се 

предопределя от спецификата на проекта и дали е от местно или национално значение. 

Предварителна информация за събитието трябва да бъде публикувана и на интернет-

страницата на бенефициента. 

В залата на подходящо място трябва да бъдат поставени плакати и/или да бъде 

монтиран информационен банер /транспарант/, които да информират за наименованието на 

проекта, общия бюджет, стойността на помощта от ЕС чрез съответния фонд и 

съфинансирането от държавния бюджет. Следва да се използва възможността в залата да 

бъдат поставени знамената на Европейския съюз и на Република България. 

За проекти на стойност над 50 млн. евро, бенефициентът ежегодно организира 

публично събитие /информационен ден или пресконференция/ с участие на представители 

на медиите, на което се предоставя информация за напредъка на проекта. След приключване 

на събитието се изготвя и разпространява прессъобщение, в което резюмирано се представя 

напредъка на проекта. Текстът се публикува и на интернет страницата на бенефициента.   

Датата на провеждането на публичното събитие се координира с УО на ОПОС. 

Всички документи, публикации и рекламно-информационни материали, свързани със 

събитието, трябва да отговарят на изискванията за визуализация, заложени в настоящите 

Насоки, /напр.: прессъобщения, сертификати за участие, рекламно-информационни карета, 

мултимедийни презентации, плакати и др./. 

Примерна визия за прессъобщение: 

/Бланка на бенефициента/ 

 

Уважаеми колеги, 

 

/Текст на съобщението до средствата за масово осведомяване/ 

 

С уважение, 

 

/Име и подпис/ 

 

За контакти: 

/име, телефон и електронен адрес/ 

 

Дата 
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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма 

„Околна среда 2007 – 2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 

/изписва се наименованието на бенефициента/ и при никакви обстоятелства не може да се приема, 

че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на 

Република България, представлявано от Министерство на околната среда и водите. 

       
        ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

                                      КОХЕЗИОНЕН ФОНД 

 

  

 

д) Официални церемонии 

Бенефициентът организира официални церемонни за ефективния старт на проекта – 

“първа копка” и за откриване на обекта, ако проектът отговаря на следните условия: 

- общото публично финансиране на проекта надвишава 500 000 евро; 

- проектът включва финансиране на инфраструктура или строителни работи. 

Подготовката и организацията на церемонните трябва да се извършват координирано с МЗ 

на ОПОС. При големите проекти на стойност над 50 млн. евро, дейностите, програмата и 

списъкът с официалните гости се съгласуват предварително с УО на ОПОС.  

е) Интернет 

Бенефициентът е длъжен да публикува на подходящо място на своята интернет 

страница подробна информация за одобрения за финансиране по ОПОС проект. 

Публикацията трябва да бъде направена в рамките на два дни от датата на сключване на 

договора за безвъзмездна помощ. Материалът трябва да съдържа минимум следната 

информация:  

���� наименование на проекта; 

���� стойност на проекта;  

���� стойност на европейското и национално съфинансиране;  

���� цел на проекта;  

���� основни дейности и етапи за изпълнение на проекта;  

���� очаквани резултати; 

���� срок за изпълнение; 

���� информация за контакти с ръководителя на проекта,  

както и друга информация по преценка на бенефициента.   

Публикацията трябва да съдържа всички задължителни елементи за визуализацията 

на проекти, финансирани по ОПОС. 

Бенефициентът следва да публикува на своята интернет страница и всички 

съобщения до средствата за масово осведомяване, които е разпространил във връзка с 

проекта. 
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Публикуването на интернет банер с линк към официалната интернет страница на 

ОПОС е задължително изискване. Банерът, визуализиращ логото на ОПОС, може да бъде 

изтеглен от интернет страницата на програмата: http://ope.moew.government.bg/. 

Препоръчително е банерът да бъде позициониран на подходящо място на заглавната 

страница. Банерът трябва да бъде активен през целия период на изпълнение на проекта.  

ж) Печатни информационни материали 

Бенефициентът следва да изработи печатни информационни материали /дипляни или 

брошури/, ако стойността на общото публично финансиране надвишава 100 000 евро. 

Минималното изискване е да се отпечата и разпространи минимум един вид брошура или 

дипляна в тираж 200 бр. 

Дизайнът на печатните информационни материали трябва да включва всички 

задължителни елементи за визуализацията на проекти, финансирани по ОПОС. 

Допълнително изискване е да бъде отпечатан и адресът на официалната страница на ОПОС: 

http://ope.moew.government.bg/. 

з) Промоционални филми 

Бенефициентът следва да организира заснемането и производството на 

промоционален филм за строителството на обекта, ако проектът отговаря на следните 

условия: 

- общото публично финансиране на проекта надвишава 50 000 000 евро; 

- проектът включва финансиране на инфраструктура или строителни работи. 

В началото и в края на филма, със заставка или чрез друга подходяща форма, трябва 

да се изпише и озвучи текст, разясняващ, че продукцията е заснета с финансиране от ЕФРР 

или КФ, осигурено чрез ОПОС. Визията трябва да включва символа на ЕС и надписа 

Европейски съюз, наименованието на фонда, логото и слогана на ОПОС и логото на НСРР. 

Минималното времетраене за излъчване на всяка заставка е 5 секунди. Препоръчително е 
бенефициентът да организира излъчване на готовата продукция в регионална или 

национална телевизия. За съдействие при организиране на излъчването на промоционалния 

филм, бенефициентът може да се обръща към УО на ОПОС.  

и) Информационни стикери 

При закупуване на машини и/или оборудване, предназначено за постоянно 

инсталиране във връзка с изпълнението на проекта или в резултат от него, бенефициентът 

следва да постави стикер (лепенка) на подходящо място на повърхността на оборудването. 

На стикера трябва да бъдат визуализирани флагът на ЕС, надписът Европейски съюз, името 

на съфинансиращия фонд , логото и слогана на ОПОС и номера на договора за безвъзмездна 

финансова помощ по ОПОС. 

Примерна визия на стикера: 
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Този документ е разработен във връзка с оперативна програма 

“Околна среда 2007 – 2013 г.”, съ-финансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на ЕС. 

ІV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА 

ПРОЗРАЧНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ , 

ФИНАНСИРАНИ ПО ОПОС 

Прозрачното управление на средствата от ЕС е основно изискване на Европейската 

комисия, което в голяма степен гарантира обществената подкрепа за реализирането на 

даден проект. В този смисъл своевременното предоставяне по достъпен начин на 

информация за един проект е значим фактор за неговото успешно изпълнение. 

А) Прозрачност при провеждане на открити процедури съгласно ЗОП 

Ключов етап от реализирането на един проект е подготовката и провеждането на 

процедура за избор на изпълнител. При отчитане на европейските и национални норми в 

областта на обществените поръчки, бенефициентите трябва да изпълнят следните 

минимални изисквания  по отношение на публичността и прозрачността при провеждане на 

откритите процедури по ЗОП: 

1. Публикуване на обявлението в Официалния печатен орган на ЕС /Official journal/, 

съгласно определените в ЗОП прагове. 

2. Публикуване на обявлението в Държавен вестник и на интернет страницата на 

Агенцията за обществени поръчки. 

3. Публикуване на обявлението на интернет-страницата на бенефициента. 

4. Публикуване на тръжната документация на интернет страницата на бенефициента. 

5. За проекти на стойност над 50 млн. евро, изпращане на линк към тръжната 

документация, публикувана на интернет страницата на бенефициента, на УО на ОПОС за 

публикуване на интернет страницата на ОПОС: http://ope.moew.government.bg/.  

5. Публикуване на интернет страницата на бенефициента на информация за датата, 

часа и мястото на отваряне на постъпилите оферти. 

6. След изтичане на законоустановените срокове, публикуване на интернет страницата 

на бенефициента на информация за: предмета на поръчката, броя на подадените оферти, 

наименованието на избрания изпълнител, стойността на поръчката и срока за изпълнение. В 

случай че избраният изпълнител се явява като консорциум от две или повече дружества, се 

включват наименованията и на отделните членове на обединението. 

7. За проекти на стойност над 50 млн. евро се организира официално подписване на 

договора с избрания изпълнител, за което се отправя покана за присъствие и до 

представители на медиите. След приключване на събитието се изготвя и разпространява 

прессъобщение, в което се дава информация за предмета на договора, наименованието на 

избрания изпълнител, цената и срока за изпълнение на договора. Текстът се публикува и на 

интернет страницата на бенефициента. Дейностите по събитието се съгласуват 

предварително с УО на ОПОС. 

8. След приключване на изпълнението на договора от страна на избрания изпълнител, 

бенефициентът публикува на интернет страницата си кратка обобщена информация за 

извършените дейности и постигнатите резултати, както и стойността на изплатените 

средства по договора. 
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Б) Прозрачност при комуникация с представителите на средствата за масово 

осведомяване и неправителствените организации  

Представителите на средствата за масово осведомяване и неправителствените 

организации са основен гарант за публичността и прозрачността в процеса на усвояване на 

средствата от ЕС. Своевременното предоставяне на отговори на поставените от тях въпроси, 

свързани с проекта се възприема като положителен сигнал не само от европейските 

партньори, но и от широката общественост в България.  

В тази връзка при изпълнението на проектите е необходимо сътрудничество и 

партньорство с представителите на горецитираните целеви групи. Добрата комуникация с 

тях е гаранция за прозрачното усвояване на средствата от ОПОС. 

При работата с журналистите трябва да се отчита, че медиите са основният 

комуникационен канал за популяризиране на проекта и са ключов фактор за успешното 

изпълнение на мерките за информация и публичност.  

При работа с представители от неправителствения сектор трябва да се отчита, че 

принципът на партньорството е основополагащ при работа със средствата от Структурните 

и Кохезионния фондове. Партньорството повишава капацитета за развитие и ефективността 

на изпълнение на проектите и допринася за по-добрата информираност на целевите групи. 

Предвид гореизложеното, неоснователният отказ от страна на бенефициент за 

достъп до информация, свързана с проект, финансиран по ОПОС, ще се приема от УО 

на ОПОС като неспазване на изискванията за информация и публичност и ще се 

третира като нередност.    
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V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 

 

Изпълнението на комуникационни мерки за популяризиране на проекта, извън минимално 

изискуемите, се подкрепя от УО на ОПОС. При избора на комуникационните дейности, 

канали и инструменти е необходимо да се отчитат спецификите на проекта и нуждите на 

целевите групи, както и наличният бюджет. При изпълнението на допълнителните мерки за 

информация и публичност трябва да се спазват всички изисквания, заложени в настоящите 

Насоки.  

За улеснение на бенефициентите по-долу в обобщен вид са представени изискванията към 

най-често използваните в практиката рекламно-информационни материали и 

комуникационни инструменти. 

а) Печатни информационни материали:  

� Брошури, дипляни, листовки, информационни бюлетини, плакати, дипломи и 

сертификати от проведени обучения, следва да съдържат:  

- Флагът на ЕС; 

- Логото на ЕФРР и/или на КФ;  

- Логото и слогана на ОПОС;  

- Логото на НСРР; 

- Името на проекта, който се изпълнява;  

- Изречението –  

“Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие  и 

от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма 

“Околна среда 2007–2013 г.” 

 или  

“Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от 

държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна 

среда 2007–2013 г.” 

- Адресът на интернет страницата на ОПОС: http://ope.moew.government.bg/. 

� Покани, папки, тефтери, тетрадки, блок-листа и други продукти от вида на 

канцеларските материали, следва да съдържат: 

- Флагът на ЕС; 

- Надписът Европейски съюз; 

- Пълното наименованието на ЕФРР или на КФ;  

- Логото и слогана на ОПОС;  

- Интернет страницата на ОПОС: http://ope.moew.government.bg/. 
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Препоръка: Предвид спецификата на технологията за офсетов печат е 

препоръчително минималният тираж на печатните информационни материали да е 200 бр. 

При по-ниски тиражи стойността на единица продукт значително се завишава и не е 

икономически изгодна. 

б/ Промоционални материали 

� Чаши, фланелки, чадъри, конферентни чанти, CD и др., следва да съдържат: 

- Флагът на ЕС; 

- Надписът Европейски съюз; 

- Наименованието на ЕФРР и/или на КФ /при технологична възможност/;  

- Логото и слогана на ОПОС;  

 

� Химикалки, моливи, флаш памет /USB/, значки и други малки промоционални 

материали: 

- Флагът на ЕС и надписът Европейски съюз; 

и/или 

- Логото и слогана на ОПОС. 

Препоръка: Предвид спецификата на съответните технологии за печат е 

препоръчително минималният тираж на промоционалните материали да е 50 бр. при 

използване на ситопечат /за продукти от текстил и пластмаса/ и 100 бр. при използване на 

тампонен печат /за продукти от пластмаса, дърво и стъкло/. При по-ниски тиражи 

стойността на единица продукт значително се завишава и не е икономически изгодна. 

в/ Банери и рекламни пана 

Дизайнът на банерите и рекламните пана следва да съдържа: 

- Флагът на ЕС; 

- Логото на ЕФРР и/или на КФ;  

- Логото и слогана на ОПОС;  

- Логото на НСРР; 

- Името на проекта, който се изпълнява; 

- Стойността на проекта (включително европейското и националното 

съфинансиране) в български лева; 

- Наименованието  Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” 

изписано изцяло. 

Препоръка: Предвид възможността за многократна употреба на банерите и 

рекламните пана е препоръчително те да бъдат изработвани от винил и да се използва 

дигитален широкоформатен печат. 
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Представеният по-горе списък на рекламно-информационни материали и носители е 

примерен и не претендира за изчерпателност. Изборът на вида и тиража на рекламно-

информационни материали, извън минимално изискуемите съгласно настоящите Насоки, е 

изцяло на бенефициента. 

 

За информацията, разпространявана по електронен път (напр. интернет страници, 

електронни съобщения и т.н.) или чрез аудиовизуални материали, описаните принципи се 

прилагат аналогично. 

 

г) Публични изказвания, презентации и интервюта 

При публични изяви и интервюта на представители на бенефициента, свързани с 

проекта, в изказванията и словата е необходимо да се подчертаят ролята на Общността за 

осъществяването на проекта чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. 

Препоръчително е да се спомене и стойността на безвъзмездната финансова помощ по ОПОС.  

д/ Платени публикации и излъчвания 

Всички платени публикации и излъчвания /рекламни карета, рекламнии спотове, 

заставки, репортажи, филми, PR материали и др./ трябва да съдържат минимум следната 

информация: 

- наименованието на проекта;  

- наименованието на бенефициента;  

- общата стойност на проекта;  

- пълното наименование на ОПОС;  

- пълното наименование на съфинансиращия фонд.  

На печатните и видео-материали трябва да бъдат визуализирани минимум символът на 

ЕС и логото и слогана на ОПОС. 

 

Забележка: Всички гореописани препоръчителни мерки за осигуряване на публичност на 

проекти, финансирани по ОПОС, представляват индикативен набор от мерки, които могат 

да бъдат допълнени с други подходящи комуникационни инструменти, избрани от 

бенефициента и описани във формуляра за кандидатстване. 
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VІ. ОТЧИТАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ  

 

Всички възможни доказателства за изпълнението на мерките за информация и 

публичност трябва да бъдат запазени от бенефициента за целите на последващото отчитане 

и мониторинг на проекта. При отчитане изпълнението на проекта, бенефициентите ще 

предоставят на МЗ (като част от тримесечния доклад на ниво проект за последното годишно 

тримесечие, като част от доклада за напредък, когато бенефициентът е подготвил искане за 

средства и като част от окончателния доклад за изпълнение на проекта) попълнена таблица, 

включваща количествени индикатори за изпълнение на комуникационните дейности.  

При предаване на окончателния доклад е необходимо да се приложат 

доказателствени материали за предприетите  мерки за информация и публичност. Тук се 

включват: снимков материал на задължителните билбордове или табели, списък с 

участници, програма на събитието, мостри на рекламно-информационни материали, аудио 

или видео записи, пресклипинг и др., свързани с изпълнението на мерките за информация и 

публичност. Бенефициентът следва да запази и копия от всички доброволно направени 

печатни или аудио-визуални материали, изготвени във връзка с проекта. Това могат да 

бъдат снимки, копия на статии, линкове към интернет страници, екземпляри от произведени 

и разпространени информационни материали (брошури, листовки, плакати и др.) и друг 
подходящ доказателствен материал. Доказателствата за медийното отразяване на събитията 

трябва да бъдат събрани и запазени от бенефициента. Тук се включват копия от печатни 

издания, видео или аудио записи на телевизионни или радио предавания, линкове до 

архивите на новинарските интернет информационни агенции или поне Print Screen – снимка 

на новината в деня на публикуването й. 

 

Количественото отчитане на „големите проекти” по смисъла на Регламент 1083/2006 г., 
става с попълване на следната таблица, неразделна част от тримесечния доклад на ниво 

проект за последното годишно тримесечие, от доклада за напредък, когато бенефициентът е 

подготвил искане за средства и от окончателния доклад за изпълнение на проекта. 

 

Индикатор 

Заложен брой в 

проекта съгласно 

Апликационната 

форма 

Брой 

реализирани 
Целева група Източник на информация 

Публични събития 

Информационен ден   
 

/Програми, презентации, 

снимков материал/ 

Участници НЕПРИЛОЖИМО  НЕПРИЛОЖИМО /Списък на участниците/ 

Пресконференция   
 

/Копие на покана до медиите, 

пресклипинг, снимков 

материал/ 

Участници  НЕПРИЛОЖИМО  НЕПРИЛОЖИМО /Списък на участниците/ 

Семинар/форум/кръгла маса   
 

/Програми, презентации, 

снимков материал/ 

Участници  НЕПРИЛОЖИМО  НЕПРИЛОЖИМО /Списък на участниците/ 
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Друго1
    ... 

Участници в събитието/ята НЕПРИЛОЖИМО  НЕПРИЛОЖИМО ... 

Общо организирани събития   НЕПРИЛОЖИМО НЕПРИЛОЖИМО 

Общо участници в събитията НЕПРИЛОЖИМО  НЕПРИЛОЖИМО НЕПРИЛОЖИМО 

Печатни материали 

Брошури/дипляни 
 

  
/Екземпляр от 

брошура/дипляна/ 

Плакати    /Екземпляр от плакат/ 

Листовки    /Екземпляр от листовка/ 

Презентации    /Копие на презентации/ 

Ръководства/наръчници 
 

  
/Екзепляр от 

ръководство/наръчник/ 

Бюлетин    /Екземпляр от бюлетин/ 

Друго2
    ... 

Общ тираж на печатни 

материали 

 
 НЕПРИЛОЖИМО НЕПРИЛОЖИМО 

Рекламно-информационни материали 

Билбордове    /Снимков материал/ 

Информационни табели    /Снимков материал/ 

Банери/транспаранти    /Снимков материал/ 

Химикалки    /Снимков материал/ 

Папки    /Снимков материал/ 

Конферентни чанти    /Снимков материал/ 

Тефтери    /Снимков материал/ 

Фланелки    /Снимков материал/ 

Аудио/визуални материали3
    /CD със запис/ 

CD    /CD със запис/ 

USB    /Снимков материал/ 

Друго4
    ... 

Общо брой на рекламно 

информационни материали 

 
 НЕПРИЛОЖИМО НЕПРИЛОЖИМО 

Медиен мониторинг 

Публикации в печатни медии НЕПРИЛОЖИМО   /Пресклипинг/ 

Публикации в специализирани 

печатни медии 
НЕПРИЛОЖИМО   /Пресклипинг/ 

Публикации в интернет-

базирани медии 
НЕПРИЛОЖИМО   /Пресклипинг/ 

Публикации на интернет 

страницата на бенефициента 
НЕПРИЛОЖИМО   /Разпечатка/ 

Излъчвания в телевизионни 

канали 
НЕПРИЛОЖИМО   /Пресклипинг, запис/ 

                                                 
1
 Моля опишете 

2
 Моля опишете 

3
 Моля уточнете. Напр.: рекламни клипове, промоционални филми, заставки и др. 

4
 Моля опишете 
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Излъчвания в радиостанции НЕПРИЛОЖИМО   /Пресклипинг, запис/ 

Общ брой излъчвания и 

публикации в медиите 
НЕПРИЛОЖИМО  НЕПРИЛОЖИМО НЕПРИЛОЖИМО 

Платени публикации    /Копие/ 

Рекламни карета    /Копие/ 

Платени интернет-банери    /Разпечатка/ 

Платени рубрики в 

телевизионни канали 

 
  /CD със запис/ 

Платени излъчвания на 

рекламни спотове в 

телевизионни канали 

 

  
/CD със запис, сертификати за 

излъчване/ 

Платени рубрики в 

радиостанции 

 
  /CD със запис/ 

Платени излъчвания на 

рекламни спотове в 

радиостанции 

 

  
/CD със запис, сертификати за 

излъчване/ 

Друго5
    ... 

Общо платени публикации и 

излъчвания в медиите 

 
 НЕПРИЛОЖИМО НЕПРИЛОЖИМО 

 

                                                 
5
 Моля опишете 


	Nadzor.pdf
	Nasoki_Info-Publ_2011.pdf

