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РАЗДЕЛ ХІ 
РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

РАЗДЕЛ ХІІ 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

 

РАЗДЕЛ ХІІІ 
ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

РАЗДЕЛ ХІV 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в 

процедурата на следния Интернет адрес: 

http://dppsk.org/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/     

Всички разяснения по документация ще бъдат публикувани на същият интернет адрес. 

Изтеглянето на документацията от посочения интернет адрес е безплатно.  

Възложителят предоставя документацията на всяко лице, поискало това, включително като му 

я изпрати за негова сметка. Същата е платима в размера, посочен в обявлението. 

Документацията за участие се публикува на следния интернет адрес: 

http://dppsk.org/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/ . 

Участниците могат сами да изберат реда за заплащане на екземпляр на документацията за 

участие, на каса при възложителя или с платежно нареждане по сметка. Сметката на възложителя 

за заплащане на документацията за участие е: "ОББ" - гр.Сливен, IBAN: 

BG17UBBS80023300128132 ; BIC:UBBSBGSF.  
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РАЗДЕЛ ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА И НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 

 

ІІ.І. КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА 

 

1. Обща информация: 

Настоящата обществена поръчка се финансира по Договор № DIR-5113326-С-009 за 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма  „Околна среда 2007-2013г., 
съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейската общност,  за 

проект № DIR-5113326-3-95 „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Сините 

камъни“, гр. Сливен. 

 

1.1. Цели на проекта: Проектът има за цел поддържането и възстановяването на 

местообитанията на защитени биологични видове – флора и фауна, намиращи се на територията 

на Природен парк „Сините камъни“,  изграждане на наблюдателна система към съществуващите 

природозщитни съоръжения и поставянето на специализирани цифрови камери за наблюдение по 

установени животински пътеки. На следващо място, проектът има за цел изграждане и 

поддържане на посетителска инфраструктура и капитално строителство, като ще бъдат изградени 

туристически пътеки, детски кътове, съпътстваща инфраструктура към  Информационен 

посетителски център, както и изграждане и оборудване на Природозащитен туристически център. 

Проектът включва и дейности по интерпретация, целящи обогатяване на информацията за 

туристически обекти, програми и маршрути, реализиране на образователни мероприятия. 

 

За изпълнение на проекта са предвидени следните дейности: 

 

1. Категория 1 Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи; 

2. Категория 2 Посетителска инфраструктура и капитално строителство; 

3. Категория 3 Интерпретация и образователни  програми; 

4. Категория 4 Планиране и оптимизация на управлението; 

5. Категория 5 Одит на проекта; 

6. Категория 6 Разходи организация и управление; 

7. Категория 7 Мерки за информация и публичност. 

 

Настоящата обществена поръчка е в изпълнение на Категория 3“ Интерпретация и 

образователни  програми“,  която обхваща следните дейности: 
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№ 3.3 „Разработване, изработка и тиражиране на мултимедийно представяне на 

туристическите маршрути в парка“, № 3.8„Изработка и тиражиране на рекламен клип за 

парка“, №3.9“ „Разработка и превод на 20 вида рекламно-информационни дипляни за парка“, 

 № 3.15 „Издаване на фотоалбум за безплатно разпространение с цел популяризиране на 

парка“, № 3.16 „Провеждане на мероприятия от образователната програма на парковата 

дирекция – конкурси, викторини, открити уроци, ден на парка, състезания, походи и занимания 

на открито“, № 3.6. „Разработване на образователна поредица от 6 вида печатни издания за 

деца“,  №3.13„ Разработване на образователна детска книга“ и №3.17“ Разработване на 2 

вида книги за парка за безплатно разпространение с цел популяризиране на парка“, № 3.7- 

„Издаване на образователна поредица от 6 вида печатни издания“, 3.10 – „Издаване на 19 вида 

рекламно-информационни дипляни за парка“, 3.11 –„Издаване на дипляна на парка на брайлово 

писмо“, 3.12 – „Изработка на 6 вида плакати“, 3.14 – „Издаване на образователна детска 

книга“, 3.18 – „Издаване на 2 вида  книги за парка за безплатно разпространение с цел 

популяризиране на парка„ и 3.19 - „Изработване на 15 бр. винилови табла за популяризация на 

парка“. 

 

1.2. Финансирането на проекта ще бъде осигурено, както следва:  

Финасирането на проекта е осигурено по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

Договор № DIR-5113326-С-009 за безвъзмезна финансова помощ по Оперативна програма. 

Околна среда 2007-2013г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на 

Европейската общност за проект № DIR-5113326-3-95, проект „Устойчиво управление и 

устройство на Природен парк „Сините камъни" гр. Сливен". 

 

Схема на плащане: 
 

     1. Авансово плащане е в размер до 20% /двадесет на сто/ от стойността на договора и се 

осъществява до 30 (тридесет) дни от подписването на този договор и издаване на фактура от 

изпълнителя; 

2. Окончателно плащане е в размер на разликата между общата стойност на поръчката и 

изплатеното авансово плащане, дължимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от 

датата на двустранното подписване без забележки на окончателния приемо-предавателен 

протокол за приемането на извършените работи от Изпълнителя и издаване на оригинална 

фактура с пропорционално приспаднат аванс. 

 

1.3. Условия и начин на плащане 
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Предвиденият финансов ресурс за изпълнението на поръчката е в  общ размер на    

85 484,00 лв. /осемдесет и пет хиляди четиристотин осемдесет и четири/, без вкл. ДДС, от 

които по дейности, както следва: 

Обособена позиция 1: 

 

№ 
Наименование 
Параметри 

 

Прогнозна 

стойност  без 
ДДС 

 

3.3 „Разработване, изработка и тиражиране 

на мултимедийно представяне на 

туристическите маршрути в парка“ 

1000,00 

3.8 „Изработка и тиражиране на рекламен 

клип за парка“ 
4917,00 

3.9 “Разработка и превод на 20 вида 

рекламно-информационни дипляни за 

парка“ 

3840,00 

3.12 „Изработка на 6 вида плакати“ 3 600, 00 

3.16 „Провеждане на мероприятия от 

образователната програма на парковата 

дирекция – конкурси, викторини, 

открити уроци, ден на парка, 

състезания, походи и занимания на 

открито 

13547,00 

3.19 „Изработване на 15 бр. винилови табла 

за популяризация на парка“. 
2 505,00 

ОБЩО: 29409,00 
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Обособена позиция 2: 

 

№ 
Наименование 
Параметри 

 

Прогнозна 

стойност  без 
ДДС 

 

3.6 „Разработване на образователна 

поредица от 6 вида печатни издания за 

деца“ 

3000,00 

3.13 “Разработване на образователна детска 

книга“ 
1000,00 

3.17 „Разработване на 2 вида книги за парка 

за безплатно разпространение с цел 

популяризиране на парка“ 

6000,00 

ОБЩО: 10 000,00 

 

Обособена позиция 3: 

 

№ 
Наименование 
Параметри 

 

Прогнозна 

стойност  без 
ДДС 

 

3.7 „Издаване на образователна поредица 

от 6 вида печатни издания за деца“ 
9 500,00 

3.10 „Издаване на 19 вида рекламно-

информационни дипляни за парка“ 
16 200,00 

3.11 „Издаване на дипляна на парка на 

брайлово писмо“ 
2 000,00 

3.14 „Издаване на образователна детска 

книга“ 
2 100,00 

 3.15 „Издаване на фотоалбум за безплатно 

разпространение с цел популяризиране 

на парка“ 

4 875,00 

3.18 „Издаване на 2 вида  книги за парка за 

безплатно разпространение с цел 
11 400,00 
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популяризиране на парка„ 

ОБЩО: 46075,00 

 

 

Цените трябва да бъдат посочени в български лева без ДДС, с точност до втория знак 

след десетичната запетая и изписани с цифри и с думи. 

При разминаване в изписаното с цифри и с думи за достоверно ще се приема изписаното 

с думи.  

В случай, че участник, който е подал оферта по настоящата обществена поръчка, 

предложи цена за изпълнение, която надхвърля определеният от възложителя пределен 

финансов ресурс общо за поръчката, как и за някоя от поддейностите, офертата му  няма да 

бъде разглеждана и класирана в  процедурата. 

 

 

2. Описание на предмета на поръчката. Цели и очаквани резултати.  

 

2.1. Предмет на настоящата поръчка е „Извършване на услуги  по реализиране на 

Категория 3 “Интерпретация и образователни програми“ по проект:  „Устойчиво 

управление и устройство на природен парк „Сините камъни“, гр. Сливен в три Обособени 

позиции“, финансирана по Договор № DIR-5113326-С-009 за безвъзмездна финансова помощ по 

Оперативна програма  „Околна среда 2007-2013г., съфинансирана от Европейския фонд за 

регионално развитие на Европейската общност,  за проект № DIR-5113326-3-95 „Устойчиво 

управление и устройство на Природен парк „Сините камъни“, гр. Сливен. 

 

2.2. Поръчката включва следните дейности: 

 Пълно описание на предмета на поръчката се съдържа в приложената към настоящите 

указания Техническа спецификация. 
 

3. Изисквания към изпълнението на поръчката 

Дизайнът на всички материали подлежи на предварително съгласуване и одобрение от 

страна на Възложителя. 

 

4. Място и срок на изпълнение на поръчката  

Мястото за изпълнение на поръчката е гр. Сливен. 

При изготвяне на своите предложения участниците следва задължително да се 
съобразят с така посочения максимален срок за изпълнение на поръчката. 
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РАЗДЕЛ III 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

Настоящата обществена поръчка се финансира по Договор № DIR-5113326-С-009 за 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма  „Околна среда 2007-2013г., 
съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейската общност,  за 

проект № DIR-5113326-3-95 „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Сините 

камъни“, гр. Сливен. 

 

1.1. Цели на проекта: Проектът има за цел поддържането и възстановяването на 

местообитанията на защитени биологични видове – флора и фауна, намиращи се на територията 

на Природен парк „Сините камъни“,  изграждане на наблюдателна система към съществуващите 

природозщитни съоръжения и поставянето на специализирани цифрови камери за наблюдение по 

установени животински пътеки. На следващо място проектът има за цел изграждане и 

поддържане на посетителска инфраструктура и капитално строителство, като ще бъдат изградени 

туристически пътеки, детски кътове, съпътстваща инфраструктура към  Информационен 

посетителски център, както и изграждане и оборудване на Природозащитен туристически център. 

Проектът включва и дейности по интерпретация, целящи обогатяване на информацията за 

туристически обекти, програми и маршрути, реализиране на образователни мероприятия. 

 

За изпълнение на проекта са предвидени следните дейности: 

1. Категория 1 Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи; 

2. Категория 2 Посетителска инфраструктура и капитално строителство; 

3. Категория 3 Интерпретация и образователни  програми; 

4. Категория 4 Планиране и оптимизация на управлението; 

5. Категория 5 Одит на проекта; 

6. Категория 6 Разходи организация и управление; 

7. Категория 7 Мерки за информация и публичност. 

 

Настоящата обществена поръчка е в изпълнение на Категория 3“ Интерпретация и 

образователни  програми“,  която обхваща следните дейности: 

№ 3.3 „Разработване, изработка и тиражиране на мултимедийно представяне на 

туристическите маршрути в парка“, № 3.8„Изработка и тиражиране на рекламен клип за 
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парка“, №3.9“ „Разработка и превод на 20 вида рекламно-информационни дипляни за парка“, 

 № 3.15 „Издаване на фотоалбум за безплатно разпространение с цел популяризиране на 

парка“, № 3.16 „Провеждане на мероприятия от образователната програма на парковата 

дирекция – конкурси, викторини, открити уроци, ден на парка, състезания, походи и занимания 

на открито“, № 3.6. „Разработване на образователна поредица от 6 вида печатни издания за 

деца“,  №3.13„ Разработване на образователна детска книга“ и №3.17“ Разработване на 2 

вида книги за парка за безплатно разпространение с цел популяризиране на парка“, № 3.7- 

„Издаване на образователна поредица от 6 вида печатни издания“, 3.10 – „Издаване на 19 вида 

рекламно-информационни дипляни за парка“, 3.11 –„Издаване на дипляна на парка на брайлово 

писмо“, 3.12 – „Изработка на 6 вида плакати“, 3.14 – „Издаване на образователна детска 

книга“, 3.18 – „Издаване на 2 вида  книги за парка за безплатно разпространение с цел 

популяризиране на парка„ и 3.19 - „Изработване на 15 бр. винилови табла за популяризация на 

парка“. 

 

Описание на дейностите, които  се включват в предмета на поръчката: 

 
*„Разработване, изработка и тиражиране на мултимедийно представяне на туристическите 
маршрути в парка”,  Дейност 3.3 по проект: Устойчиво управление и устройство на 

Природен парк „Сините камъни”   

 

Срок на изпълнение: 30.09.2015 г. 
 

Целта на дейността е да бъде изработено и тиражирано мултимедийно представяне на 

туристически маршрути в Природен парк „Сините камъни”. Мултимедийното представяне ще 

бъде разпространявано сред туристически агенции и туроператори, училища, читалища и други 

образователни институции, природозащитни организации, туристически сдружения, медии, 

информационни центрове и др.  

Мултимедийното представяне трябва да включва комбинация от визуални материали и 

писмена информация за всеки от маршрутите. Мултимедийното представяне трябва да изглежда 

по следния начин: Представянето стартира с обща карта на Природен парк «Сините камъни» с 

отбелязани туристически маршрути. При избор на конкретен туристически маршрут да се отваря 

подробна информация за маршрута: кратко описание; начална и крайна точка на маршрута; 

туристическа маркировка и насоченост; надморска височина в началото и в края на маршрута; 

най-висока точка; продължителност на прехода; забележителности по маршрута (скални 

образувания, пещери, водопади, извори и чешми, кътове за отдих, обекти от културно-

историческото наследство, възможности за настаняване); представители на флората и фауната, 
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които могат да бъдат наблюдавани по протежение на маршрута. Мултимедийното представяне 

трябва да бъде озвучено с подходящ музикален фон, който не е обект на авторски права. 

 Маршрутите, които трябва да бъдат включени в мултимедийното представяне, са както 

следва: 

1. Сливен – Селището – манастир «Свети Спас» - Бялата вода – Марино градище – 

Селището – Сливен; 

2. Информационен посетителски център – Природна забележителност Халката – Хайдушка 

пътека – Карандила – Кушбунар – горна лифтена станция – долна лифтена станция – 

Сливен; 

3. Информационен посетителски център – долна лифтена станция – горна лифтена станция – 

Футула – чешмата на Златко чорбаджи – Голяма Чаталка – Белите извори – Тютюнлюка – 

долна лифтена станция – Сливен; 

4. Сливен – м. Моллова кория – Образователна екологична пътека; 

5. Сливен – Долапите; 

6. Сливен – Андреева чешма – пещера Змееви дупки; 

7. Информационен посетителски център – долна лифтена станция – горна лифтена станция – 

Карандила – Песченик – Бъчвата – Моллова кория – Сливен; 

8. Специализиран маршрут за велотуризъм Абланово – Кироолу; 

9. Панорамен маршрут с автомобил Сливен – Абланово – Каракютюк –  вр. Българка – 

Даулите – вр. Българка - Драгиева чешма – Харамията – Меча поляна – Карандила – Меча 

поляна – Чуката – Моллова кория – Информационен посетителски център – Сливен. 

Компактдискове за тиражиране на мултимедийното представяне ще бъдат предоставени на 

Изпълнителя от ДПП „Сините камъни”.  

Доставката и окомплектоването на дисковете с мултимедийното представяне с подходяща 

обложка е ангажимент на Изпълнителя.  

Тираж на представянето:  

  - 1000  бр. дискове 12 см; 

 -  1000 бр. дискове 8 см.  

Изпълнителят следва да представи на Възложителя разработения проект на мултимедийното 

представяне за предварително одобрение. 

 

Стриктно спазване на насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от 

бенефициентите на ОПОС 2007-2013 г., публикувани на сайта на програмата - 

http://ope.moew.government.bg/bg.  
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*„Изработка и тиражиране на рекламен клип за парка“, дейност 3.8. по проект „Устойчиво 

управление и устройство на Природен парк „Сините камъни“. 

Срок на изпълнение: 31.08.2015 г. 

 Целта на дейността е да бъде изработен и тиражиран рекламен видеоклип за Природен парк 

„Сините камъни“.  

 Видеоклипът трябва да бъде с продължителност 5 – 10 минути и да включва динамични кадри 

от парка, представящи емблематични скални феномени, извори, богатство на флората и фауната, 

популярни туристически маршрути  и др. 

 Клипът трябва да служи за реклама на природния парк и същевременно да представя 

необходимостта от опазване на природното богатство на защитената територия. Клипът е 

предназначен за разпространение сред максимално широк спектър от заинтересовани страни – 

туристически агенции и туроператори, туристически сдружения, образователни и културни 

институции, неправителствени организации, информационни центрове, медии и др. 

В рамките на поръчката клипът трябва да бъде заснет, монтиран, озвучен и тиражиран. 

Сценарият за изработването на клипа е ангажимент на Изпълнителя и следва да бъде 

представен на Възложителя за съгласуване преди започване на работата по заснимането.  

 Видеоматериалът ще бъде изготвен със средства по Оперативна програма „Околна среда 

2007-2013“ и трябва да съдържа необходимите задължителни реквизити, описани в Мерките за 

информация и публичност на програмата. 

 Тираж на видеоклипа: 1000 бр.  

  Доставката и окомплектоването на дисковете с видеоклипа в подходящи кутии (размери 

минимум 135 х 190 х 13 мм)  с обложка  (пълноцветна 4+0) е ангажимент на Изпълнителя. 

 Подборът на музикален фон на видеоклипа е отговорност на Изпълнителя, както и 

осигуряването на правата за използване на музиката.  

Възложителят придобива изключителни авторски права да използва произведенията, 

изготвени от Изпълнителя, съгласно Закона за авторското право и сродните му права. 

 Изпълнителят следва да представи на Възложителя разработения сценарий на видеоклипа за 

одобрение и съгласуване. 

 Изпълнителят следва да представи на Възложителя завършен вариант на видеоклипа преди 

тиражиране за одобрение и съгласуване. 

 Изпълнителят следва да спазва стриктно Насоките за осъществяване на мерки за информация 

и публичност от бенефициентите на ОПОС 2007-2013 г., публикувани на сайта на програмата - 

http://ope.moew.government.bg. 
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*„Разработка и превод на 20 вида рекламно-информационни дипляни за парка”, Дейност 

3.9. по проект: Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Сините камъни”   

 

Срок на изпълнение: 30.06.2015 г. 

 В рамките на поръчката трябва да бъдат разработени съдържанието и дизайна на 20 вида 

рекламно-информационни дипляни за парка, както следва: 

1. Дипляна с информация за дървесните видове в парка. 

2. Дипляна с информация за орхидеите в парка. 

3. Дипляна с информация за птиците в парка.  

4. Дипляна с информация за гъбите в парка.  

5. Дипляна с информация за бозайниците в парка.  

6. Дипляна с информация за насекомите в парка.  

7. Дипляна с обща информация за ПП „Сините камъни”.  

8. Дипляна с обща информация за  ПП „Сините камъни”, приспособена за издаване на 

Брайлово писмо.  

9. Дипляна с информация за дървесните видове в парка на английски език. 

10. Дипляна с информация за дървесните видове в парка на руски език. 

11. Дипляна с информация за орхидеите в парка на английски език.  

12. Дипляна с информация за орхидеите в парка на руски език.  

13. Дипляна с информация за птиците в парка на английски език.  

14. Дипляна с информация за птиците в парка на руски език.   

15. Дипляна с информация за бозайниците в парка на английски език. 

16. Дипляна с информация за бозайниците в парка на руски език. 

17. Дипляна с информация за насекомите в парка на английски език. 

18. Дипляна с информация за насекомите в парка на руски език.  

19. Дипляна с обща информация за ПП „Сините камъни” на английски език. 

20. Дипляна с обща информация за ПП „Сините камъни” на руски език.  

 

Дипляните се изработват по 1 /един/ брой за всяка. 

  

  Дипляната с обща информация за ПП „Сините камъни“, приспособена за издаване на 

Брайлово писмо, трябва да бъде подготвена от специалист с опит в работата с хора с увредено 

зрение. Дипляната следва да включва информация за парка – площ на защитената територия, 

създаване на парка, причини за обявяване на защитената територия, най-популярни 

туристически маршрути, защитени растения и животни, природни забележителности, скални 
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феномени и др. Дипляната, приспособена за издаване на Брайлово писмо, трябва да бъде с 

формат А 4, едностранна. 

  Изданията (с изключение на дипляната на Брайлово писмо) трябва да бъдат във формат 30 

см х 21 см, двустранни, пълноцветни (4+4), с две прегъвания.  

  Ангажимент на Възложителя е да предостави необходимата информация и снимков 

материал за разработването на дипляните. 

Изпълнителят следва да представи на Възложителя за предварително съгласуване 

разработените проекти за дипляни. 

 

Стриктно следва да се спазват на насоките за осъществяване на мерки за информация и 

публичност от бенефициентите на ОПОС 2007-2013 г., публикувани на сайта на програмата - 

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

 

* „Изработка на 6 вида плакати”, Дейност 3.12. по проект: Устойчиво управление и 

устройство на Природен парк „Сините камъни” 

 

Срок на изпълнение: 31.05.2015 г. 
 

В рамките на дейността трябва да бъдат подготвени за печат, издадени и доставени 6 вида 

плакати, популяризиращи Природен парк „Сините камъни“. Плакатите трябва да бъдат 

обединени по подходящ начин, така че да бъдат разпознаваеми като част от поредица. 

Плакатите трябва да бъдат с размери 50 / 70 см, изработени на хартия хром, гланц, минимум 

250 g/m², пълноцветен печат 4+0. Плакатите трябва включват илюстрации (снимки, рисунки) 

и кратка текстова част (наименования на обекти и др.). Ангажимент на Възложителя е да 

предостави на Изпълнителя снимков и информативен материал за разработване дизайна на 

плакатите. Плакатите трябва да бъдат тематични, както следва: 

1. Дървесни видове в Природен парк „Сините камъни“ – 1000 бр. 

2. Орхидеи в Природен парк „Сините камъни“ – 1000 бр. 

3. Птици в Природен парк „Сините камъни“ – 1000 бр. 

4. Бозайници в Природен парк „Сините камъни“ – 1000 бр. 

5. Насекоми в Природен парк „Сините камъни“ – 1000 бр. 

6. Карта на Природен парк „Сините камъни“ с туристически маршрути, 

забележителности, флора, фауна и др. – 1000 бр. 

   

 Изпълнителят следва да представи на Възложителя разработените проекти на плакатите за 

предварително одобрение и съгласуване. 
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 Стриктно следва да се спазват на насоките за осъществяване на мерки за информация и 

публичност от бенефициентите на ОПОС 2007-2013 г., публикувани на сайта на програмата - 

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

 

 

 

 

*Провеждане на мероприятия от образователната програма на парковата дирекция-

конкурси, викторини, открити уроци, ден на парка, състезания, походи и занимания на 

открито, дейност 3.16. по проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк 

„Сините камъни“ 

 

Срок на изпълнение: 31.10.2015 г. 
 

 Предмет на настоящото задание е Провеждане на: 1. Конкурси – 2 бр.; 2. Викторини – 

2бр.; 3. Открити уроци – 2 бр. ; 4.  Ден на парка – 1 бр.; 5. Състезания – 2 бр.; 6. Походи – 2 бр.; 7. 

Занимания на открито – 2 бр. , разработване и отпечатване на информационни материали и 

осигуряване на публичност на събитията във връзка с реализирането на дейността.  

 

Предмет на заданието: 

1. Разработване, отпечатване и доставка на информационни материали за провеждането на  

мероприятия от образователната програма на парковата дирекция – конкурси, викторини, 

открити уроци, ден  на Природен парк „Сините камъни“, състезания, походи и  

занимания на открито. 

2. Организиране и провеждане на мероприятия от образователната програма на парковата 

дирекция – конкурси, викторини, открити уроци, ден  на Природен парк „Сините 

камъни“, състезания, походи и  занимания на открито, при спазване на предварително 

разработени от Изпълнителя  и одобрени от Възложителя програма и сценарий за 

събитията.  

3. Осигуряване на публичност на мероприятия от образователната програма на парковата 

дирекция – конкурси, викторини, открити уроци, ден  на Природен парк „Сините 

камъни“, състезания, походи и  занимания на открито чрез публикации в печатни и 

електронни медии за информиране на широката общественост за провеждането на 

събитието.  
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 Обем и съдържание на дейностите: 

1. Разработване, отпечатване и доставка на информационни материали за провеждането на 

мероприятия от образователната програма на парковата дирекция – конкурси, викторини, 

открити уроци, ден  на Природен парк „Сините камъни“, състезания, походи и  занимания на 

открито, както следва: 

1.1. Афиши – за всяко мероприятие по минимум 20 броя. Афишите следва да съдържат 

информация за предстоящото събитие – програма за предвидените мероприятия и 

покана за участие. Афишите следва да са с формат минимум А2, пълноцветни 4+0,  

хартия минимум 180 г/м2
. Афишите следва да съдържат всички реквизити, съгласно 

насоките за осъществяване на мерки за информация и публичност от бенефициентите 

на ОПОС 2007-2013 г., публикувани на сайта на програмата - 

http://ope.moew.government.bg 

1.2. Стикери – за всяко мероприятие по 1000 бр. Стикерите следва да съдържат снимки 

на защитени растения и защитени животни, срещащи се на територията на Природен 

парк „Сините камъни“. Стикерите следва да бъдат изработени върху самозалепваща 

хартия, пълноцветни 4+0, кръгли, с диаметър минимум 8 см, максимум 12 см. 

Стикерите следва да съдържат всички реквизити, съгласно насоките за осъществяване 

на мерки за информация и публичност от бенефициентите на ОПОС 2007-2013 г., 
публикувани на сайта на програмата – http://ope.moew.government.bg  

1.3. За деня на парка : информационно табло – стопер, с размери 120/80 см, изработено 

от подходящ материал за използване на открито, с информация за събитието. 

Дизайнът на всички информационни материали следва да бъде предоставен на Възложителя за 

одобрение в срок от 14 дни след подписване на договора. 

2. Канцеларски материали- пластелин, цветна хартия, моливи, ножици, лепило и др. 

необходими за провеждане на мероприятията  да бъдат осигурени от Изпълнителя. 

3. Организиране и провеждане на мероприятията от образователната програма на Природен 

парк „Сините камъни“. Датите и местата на провеждане  на мероприятията ще бъдат 

определени съвместно от Изпълнителя и Възложителя в срок от 14 дни след подписване 

на договора.  

3.1. Разработване и съгласуване на сценарий и програма за събитията .  

Темите и програмата на мероприятията трябва да бъдат свързани с дейността на 

Природен парк „Сините камъни“ , която е: научни, образователни и пропагандни 

дейности, мероприятия по опазване и възстановяване на природата, биологичното и 

ландшафтно разнообразие и организация на туризма и рекреацията на територията на 

Природен Парк “Сините камъни”,  
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Програмите следва да бъде съгласувани с Възложителя в срок от 14 дни след 

подписване на договора.  

3.2. Разгласяване на събитието сред местната общественост, създаване на контакти с 

образователни и културни институции в града, с цел осигуряване на интерес и 

посещаемост на събитията. Ангажимент на Изпълнителя е разпространението на 

материали за популяризиране на събитията.   

    3.3.Ангажимент на Изпълнителя е да документира събитията със снимков материал 

(минимум 30 фотографии). Снимковият материал и списък с участващите в събитието лица да се 

предостави на ДПП „Сините камъни“ в срок до 1 седмица след приключването на събитието.  

  3.4. Да се определят и ангажират потенциалните участници и/или водещи – лектори, 

артисти, педагози, аниматори и др., в зависимост от вида на мероприятията. Списък с последните 

да бъде предоставен за одобрение от възложителя в срок до 14 дни след подписване на договора. 

  3.5.  Възложителят ще предостави на Изпълнителя следните материали и оборудване за 

изпълнение на дейността: 

  3.5.1 Оборудване: маса-3бр.; стол-сгъваем-30бр.; шатра-3бр.; банер стойки-3бр.;   

 3.5.2 Материали / награди на класиралите се на първите три места в проведените 

мероприятия /: Палатка-6бр.;   Раница-13бр.;Строители и конструктори-4бр.; спален чувал-8бр.; 

Моливи /кутии/-66бр.;  Книги- /за възраст от 7 до 18год./  - 78 бр.; 

 Осигуряване на публичност чрез публикации в печатни и електронни медии за информиране 

на широката общественост за провеждането на събитията. Преди провеждането на събитията 

Изпълнителят следва да осигури тяхното предварително анонсиране минимум чрез 2 платени 

публикации (по една в печатна и в електронна медия).  

 

V. Срокове на изпълнение и представяне на резултатите 

 1. Разработеното оформление на информационните материали следва да се предостави на 

Възложителя за одобрение в срок от 20 дни след подписване на договора.  

 Информационните материали следва да бъдат доставени в срок от 7 дни преди провеждането 

на мероприятията от образователната програма на парковата дирекция. 

       2. Датите за провеждане на мероприятията  на Природен парк „Сините камъни“ ще бъдат 

определени съвместно от Възложителя и Изпълнителя, в срок от 7 дни след подписване на 

договора. Събитията би следвало да се осъществят не по-късно от 30.10.2015 г. 
 Снимков материал от събитията и списък на участниците (ученици, училища, учители, 

лектори, артисти и др.) да се предоставят на ДПП „Сините камъни” в срок до една седмица след 

приключване на събитието.  
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 3. Изпълнителят следва да осигури минимум 2 платени публикации за анонсиране на 

събитието в 3-дневен срок преди провеждането . 

 

 Изпълнителят следва да спазва стриктно Насоките за осъществяване на мерки за информация 

и публичност от бенефициентите на ОПОС 2007-2013 г., публикувани на сайта на програмата - 

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

 

 

* „Изработване на 15 броя винилови табла за популяризация на парка”,  Дейност 

3.19. по проект: Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Сините камъни” 

  

Срок на изпълнение: 30.06.2015 г. 
  

  В рамките на поръчката трябва да бъдат осъществени разработването, отпечатването и 

доставката на 15 броя винилови табла, които ще бъдат използвани с цел популяризация на 

Природен парк „Сините камъни“ – работа с деца, уреждане на временни изложби, участие в 

туристически изложения и др.  

 Таблата трябва да представят със снимки и кратък текст информация за парка, както следва: 

1. Обща информация за ПП „Сините камъни“  

2. Обща информация за ПП „Сините камъни“ на английски  език. 

3. Правила за поведение и за безопасност в планината. 

4. Защитени растения в ПП „Сините камъни“ – 4 бр. 

5. Защитени животни в ПП „Сините камъни“ – 4 бр. 

6. Скални феномени в ПП „Сините камъни“ – 4 бр. 

 Виниловите табла трябва да отговарят на следните характеристики: 

  Размери: минимум 85 х 200 см. 

  Печат: едностранен, пълноцветен. 

  Предвид предназначението на таблата, те следва да бъдат лесни за обслужване при 

многократна употреба и пренасяне (да бъдат окомплектовани с подходяща стойка, чанта и 

др.) 

  За разработването на виниловите табла Изпълнителят може да използва информативен и 

снимков материал от архива на Възложителя – ДПП „Сините камъни“.  

  Предоставените от Възложителя материали могат да бъдат използвани единствено за 

нуждите на настоящите разработки. 
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  Изпълнителят следва да представи на Възложителя разработените проекти на виниловите 

табла за предварително одобрение и съгласуване. 

Стриктно следва да спазват на насоките за осъществяване на мерки за информация и публичност 

от бенефициентите на ОПОС 2007-2013 г., публикувани на сайта на програмата - 

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

 

Разработване на образователна поредица от 6 вида печатни издания за деца”, дейност 

3.6. по проект: Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Сините камъни” 

 

Срок на изпълнение: 30.06.2015 г. 
 

Предмет е изпълнението на Дейност 3.6. „Разработване на образователна поредица от 6 

вида печатни издания за деца”, в рамките на проект Устойчиво управление и устройство на 

Природен парк „Сините камъни”, финансиран от ОП «Околна среда», договор № DIR-5113326-C-

009, и обхваща изискванията на Възложителя – ДПП „Сините камъни” във връзка с 

реализирането на дейността. 

В рамките на поръчката трябва да бъде разработена поредица от 6 вида печатни издания за 

деца, както следва: 

1. Дървесни видове в Природен парк „Сините камъни“ – 1000 бр. 

2. Орхидеи в Природен парк „Сините камъни“ – 1000 бр. 

3. Птици в Природен парк „Сините камъни“ – 1000 бр. 

4. Гъби в Природен парк „Сините камъни“ – 1000 бр. 

5. Бозайници в Природен парк „Сините камъни“ – 1000 бр. 

6. Насекоми в Природен парк „Сините камъни“ – 1000 бр. 

  

Изданията трябва да бъдат обединени по подходящ начин, така че да бъдат разпознаваеми, 

като част от поредица. Всяко от изданията от поредицата трябва да представлява мини 

определител, включващ текст и снимки. Текстът следва да съдържа:  информация за съответния 

вид, белези за разпознаването му, местообитание, значение на вида, разпространение на вида в 

Природен парк „Сините камъни“. Текстът трябва да е адаптиран за работа с деца. Снимките 

трябва да илюстрират по подходящ начин информацията от текстовата част. Всяко от изданията 

от поредицата трябва да бъде пълноцветно, 4+4. Всяко отделно издание от поредицата трябва да 

включва: заглавна страница; финална страница; вътрешни страници: 20 картички с двустранен 

печат, с размери: минимум – 7 х 10 см, максимум – 10 х 15 см, обединени по подходящ начин (с 

метален пръстен, с верижка и др.). Материалът, от който ще бъдат изработени изданията, е по 

преценка на Изпълнителя, като се отчита тяхното предназначение – работа с деца, честа 

употреба, възможност за използване при различни условия (употреба на открито). 
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Ангажимент на Възложителя е да предостави на Изпълнителя информация и снимки за 

разработването на всяко отделно издание от поредицата. Предоставените от Възложителя 

материали могат да бъдат използвани единствено за нуждите на настоящата разработка. 

Изпълнителят следва да представи на Възложителя разработените варианти на всяко едно 

издание от поредицата за одобрение и съгласуване. 

Стриктно  следва да спазват на насоките за осъществяване на мерки за информация и 

публичност от бенефициентите на ОПОС 2007-2013 г., публикувани на сайта на програмата - 

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

 

*„Разработване на образователна детска книга”, дейност 3.13. по проект: Устойчиво 

управление и устройство на Природен парк „Сините камъни” 

 

Срок на изпълнение: 30.06.2015 г. 
 

Предмет на настоящото задание е изпълнението на Дейност 3.13. „Разработване на образователна 

детска книга”, в рамките на проект Устойчиво управление и устройство на Природен парк 

„Сините камъни”, финансиран от ОП «Околна среда», договор № DIR-5113326-C-009, и обхваща 

изискванията на Възложителя – ДПП „Сините камъни” във връзка с реализирането на дейността. 

 В рамките на поръчката трябва да бъде разработена образователна детска книга, предназначена 

да се разпространява сред деца в училищна възраст, основна образователна степен (7-15 години). 

По начин, подходящ за възрастовите особености на целевата група, следва да бъдат представени 

защитените територии в България, Природен парк „Сините камъни“ с най-характерните за него 

забележителности (местности, скални феномени, извори и чешми, представители на флората и 

фауната и др.), правилата за поведение при излет или поход в гората. Книгата може да включва 

игри, кръстословици, ребуси, шаради и други забавни и познавателни задачи. Книгата трябва да 

съдържа текст и илюстрации (снимки, рисунки, карти, схеми). Книгата трябва да бъде с мека 

корица, във формат А 5 (148 х 210 мм),  да съдържа 20 вътрешни страници, и да включва 

вътрешна двойна страница, изработена от стикерна хартия, щанцована, със стикери за залепване 

на подходящи места в изданието.  

За разработването на книгата Изпълнителят може да използва информативен и снимков материал 

от архива на Възложителя – ДПП „Сините камъни“. Предоставените от Възложителя материали 

могат да бъдат използвани единствено за нуждите на настоящата разработка. 

Изпълнителят следва да представи на Възложителя разработения проект на образователната 

детска книга за предварително одобрение и съгласуване. 

Стриктно следва да спазват насоките за осъществяване на мерки за информация и публичност от 

бенефициентите на ОПОС 2007-2013 г., публикувани на сайта на програмата - 

http://ope.moew.government.bg/bg.  
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 *„Разработване на 2 вида книги за парка за безплатно разпространение с цел 

популяризиране на парка”, дейност 3.17. по проект: Устойчиво управление и устройство на 

Природен парк „Сините камъни“ 

 

Срок на изпълнение: 30.06.2015 г. 
 

Предмет на настоящото задание е изпълнението на Дейност 3.17. „Разработване на 2 вида 

книги за парка за безплатно разпространение с цел популяризиране на парка”, в рамките на 

проект Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Сините камъни”, финансиран от 

ОП «Околна среда», договор № DIR-5113326-C-009, и обхваща изискванията на Възложителя – 

ДПП „Сините камъни” във връзка с реализирането на дейността. 

В рамките на поръчката трябва да бъдат разработени 2 вида книги за Природен парк 

„Сините камъни“, предназначени за безплатно разпространение сред посетители на парка и 

природолюбители от различни възрасти, с различни професионални и лични интереси. Целта на 

изданията е да насочат вниманието и да представят по увлекателен и атрактивен начин отделни 

аспекти от спецификата на парка като защитена природна територия. 

   Първа книга 

  Книгата трябва да бъде с меки корици, с формат А5 (148 х 210 мм), да съдържа 60 

вътрешни страници и да включва текст и илюстрации (снимки, рисунки, схеми, карти). Книгата 

трябва да представя накратко Природен парк „Сините камъни“ като защитена територия и да е с 

насоченост към възможностите за туризъм в парка. В книгата следва бъде включена информация 

за интересни и представителни за парка обекти: скални феномени, извори и чешми, местности, 

обекти от културно-историческото наследство. Акцентът трябва да бъде поставен върху 

възможностите за развитие и практикуване на различни видове туризъм: да бъдат представени 

съществуващите туристически маршрути, като се обърне специално внимание и на 

новосъздадените по настоящия проект. В книгата следва да бъдат отразени: възможностите за 

настаняване на територията на парка; изградените кътове за отдих; погледни места; образователни 

кътове за деца. Специално внимание следва да бъде отделено на правилата за поведение в 

защитената територия и правилата за безопасност при излети и походи в планината. 

  Втора книга 

             Книгата трябва да бъде с меки корици, с формат А5 (148 х 210 мм), да съдържа 40 

вътрешни страници и да включва текст и илюстрации (снимки, рисунки, схеми, карти). Книгата 

трябва да представя накратко Природен парк „Сините камъни“ и да е с насоченост към историята 

на защитената територия – от създаването на първия горски разсадник в м. Абланово и първите в 

България изследвания върху пеперудите от района на Сливенския балкан, през обявяването на 

Народен парк и промените в законовия му статут, до съвременното състояние и дейността на 
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парковата дирекция. В книгата следва да бъдат представени и включените в територията на 

природния парк резерват, територии с временен статут на забрана и природни забележителности. 

Документалната фактология трябва да бъде представена увлекателно, да показва усилията на 

поколения природозащитници  и да обяснява нуждата от опазване на природното богатство на 

територията на парка. 

  За разработването на книгите Изпълнителят може да използва информативен и снимков 

материал от архива на Възложителя – ДПП „Сините камъни“. Предоставените от Възложителя 

материали могат да бъдат използвани единствено за нуждите на настоящите разработки. 

         Изпълнителят следва да представи на Възложителя разработените проекти на книгите за 

предварително одобрение и съгласуване. 

 Стриктно следва да спазват насоките за осъществяване на мерки за информация и публичност 

от бенефициентите на ОПОС 2007-2013 г., публикувани на сайта на програмата - 

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

 

 

* „Издаване на образователна поредица от 6 вида печатни издания за деца”,  дейност 

3.7 по проект: Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Сините камъни” 

 

Срок на изпълнение: 30.09.2015 г. 
 

В рамките на дейността трябва да бъде подготвена за печат и издадена поредица от 6 вида 

печатни издания за деца, чието съдържание е разработено в рамките на проекта, както следва: 

 

1. Дървесни видове в Природен парк „Сините камъни“; 

2. Орхидеи в Природен парк „Сините камъни“; 

3. Птици в Природен парк „Сините камъни“; 

4. Гъби в Природен парк „Сините камъни“; 

5. Бозайници в Природен парк „Сините камъни“; 

6. Насекоми в Природен парк „Сините камъни“. 

  

 Изданията трябва да бъдат обединени по подходящ начин, така че да бъдат разпознаваеми 

като част от поредица. Всяко от изданията от поредицата трябва да представлява мини 

определител, включващ текст и снимки. Всяко отделно издание от поредицата трябва да 

включва: заглавна страница; финална страница; вътрешни страници: 20 картички с двустранен 

пълноцветен печат (4+4), с размери: минимум – 7 х 10 см, максимум – 10 х 15 см, обединени по 

подходящ начин (с метален или пластмасов пръстен, с верижка и др.). Материалът, от който ще 

бъдат изработени изданията, е по преценка на Изпълнителя, като се отчита тяхното 



 

 

 

 

Име на проекта:   „Устойчиво управление и устройство на Природен парк          „Сините камъни“ 

Бенефициент:    Дирекция Природен парк „Сините камъни” 

Референтен номер:BG 161PO005/11/3/3.2/06/27 

Идентификационен № на проекта: DIR-5113326-3-95 

Договор №DIR-5113326-C-009 

Адрес   : 8800 гр. Сливен, бул. „Цар Симеон“ 1Б 

Тел./факс: 044/66 29 61    тел.: 044/62 46 32 

e-mail :  dppsinite_kamani@abv.bg, dppsinite_kamani@iag.bg 

www.dppsk.org 

 

  

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

Решения за  

       по-добър живот 

НАЦИОНАЛНА 

СТРАТЕГИЧЕСКА 

РЕФЕРЕНТНА РАМКА 

 

2007 - 2013 

ПРИРОДЕН ПАРК 

“СИНИТЕ КАМЪНИ” 

24 

предназначение – работа с деца, честа употреба, възможност за използване при различни условия 

(употреба на открито). 

 Всяко издание от поредицата е с тираж 1000 бр. 

 Изпълнителят следва да представи на Възложителя разработените проекти на всяко едно 

издание от поредицата за одобрение и съгласуване. 

 

  Стриктно следва да се спазват насоките за осъществяване на мерки за информация и 

публичност от бенефициентите на ОПОС 2007-2013 г., публикувани на сайта на програмата - 

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

 

* Издаване на 19 вида рекламно - информационни дипляни за парка”, дейност 3.10 по 

проект: Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Сините камъни”.   

 

Срок на изпълнение: 30.09.2015 г. 
 

В рамките на дейността трябва да бъдат подготвени за печат, издадени и доставени 19 

вида рекламно-информационни дипляни, чието съдържание и дизайн са разработени в 

рамките на проекта.  

Дипляните трябва да бъдат във формат 30 х 21 см, двустранни, пълноцветни 4+4, хром, 

гланц, с две прегъвания, изработени на хартия минимум 170 g/m².  Изданията са, както следва: 

1. Дипляна с информация за дървесните видове в парка. Тираж: 1000 бр. 

2. Дипляна с информация за орхидеите в парка. Тираж: 1000 бр. 

3. Дипляна с информация за птиците в парка. Тираж: 1000 бр. 

4. Дипляна с информация за гъбите в парка. Тираж: 1000 бр. 

5. Дипляна с информация за бозайниците в парка. Тираж: 1000 бр. 

6. Дипляна с информация за насекомите в парка. Тираж: 1000 бр. 

7. Дипляна с обща информация за ПП „Сините камъни”. Тираж: 1000 бр. 

8. Дипляна с информация за дървесните видове в парка на английски език. Тираж: 1000 бр. 

9. Дипляна с информация за дървесните видове в парка на руски език. Тираж: 1000 бр. 

10. Дипляна с информация за орхидеите в парка на английски език. Тираж: 1000 бр. 

11. Дипляна с информация за орхидеите в парка на руски език. Тираж: 1000 бр. 

12. Дипляна с информация за птиците в парка на английски език. Тираж: 1000 бр. 

13. Дипляна с информация за птиците в парка на руски език.  Тираж: 1000 бр. 

14. Дипляна с информация за бозайниците в парка на английски език. Тираж: 1000 бр. 

15. Дипляна с информация за бозайниците в парка на руски език. Тираж: 1000 бр. 

16. Дипляна с информация за насекомите в парка на английски език. Тираж: 1000 бр. 
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17. Дипляна с информация за насекомите в парка на руски език. Тираж: 1000 бр. 

18. Дипляна с обща информация за ПП „Сините камъни” на английски език. Тираж: 1000 бр. 

19. Дипляна с обща информация за ПП „Сините камъни” на руски език. Тираж: 1000 бр. 

 

Изпълнителят следва да предостави на Възложителя разработените проекти на дипляните 

преди печат за предварително одобрение и съгласуване. 

Стриктно  следва да се спазват насоките за осъществяване на мерки за информация и 

публичност от бенефициентите на ОПОС 2007-2013 г., публикувани на сайта на програмата - 

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

 

* „Издаване на дипляна за парка на брайлово писмо”, дейност 3.11. по проект: 

Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Сините камъни” 

 

Срок на изпълнение: 30.09.2015 г. 
 

 В рамките на поръчката трябва да бъдат осъществени издаване и доставка на разработената в 

рамките на проекта дипляна, съдържаща обща информация за Природен парк „Сините 

камъни“.  

- Формат на изданието: А4 (210 х 297 мм). 

- Хартия: 200 г/м² 

- Печат: специализиран. 

- Тираж: 500 бр. 

 Стриктно следва да се  спазват на насоките за осъществяване на мерки за информация и 

публичност от бенефициентите на ОПОС 2007-2013 г., публикувани на сайта на програмата - 

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

  

 

* „Издаване на образователна детска книга”,  Дейност 3.14. по проект: Устойчиво 

управление и устройство на Природен парк „Сините камъни”   

 
Срок на изпълнение: 30.09.2015г. 
  

 В рамките на поръчката трябва да бъдат осъществени предпечат, издаване и доставка на 

разработената в рамките на проекта, дейност 3.13., детска образователна книга.  

Формат на изданието: А5 (148 х 210 мм). 
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Обем на изданието: 20 вътрешни страници, включващи вътрешна двойна страница, 

изработена на стикерна хартия със стикери за залепване на подходящи места в изданието. 

Хартия: минимум 170 г/м². 

Корица: хартия минимум 250 г/м². 

Двустранен пълноцветен печат 4+4. 

Печат вътрешна двойна страница: самозалепваща хартия или PVC, със щанцовани фигури. 

Сглобяване на книгата: с телбод. 

Тираж на изданието: 1000 бр. 

      Изпълнителят следва да представи на Възложителя разработения проект на образователната 

детска книга за предварително одобрение и съгласуване. 

Стриктно следва да се спазват насоките за осъществяване на мерки за информация и 

публичност от бенефициентите на ОПОС 2007-2013 г., публикувани на сайта на програмата - 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

*„Издаване на фотоалбум за безплатно разпространение с цел популяризиране на парка.”,  

Дейност 3.15. по проект: Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Сините 
камъни”   

 

Срок на изпълнение: 31.07.2015г. 

  В рамките на поръчката трябва да бъде разработен, издаден и доставен фотоалбум за 

популяризиране на парка. Фотоалбумът трябва да представлява представително книжно 

издание, включващо илюстративни (снимки, рисунки, схеми, карти) и текстови елементи. 

Целта на разпространението на фотоалбума е да представи Природен парк „Сините камъни“ с  

неговото богатство и многообразие като изключително ценна природна територия, да 

предизвика интерес към посещения и стремеж към опазване. 

Формат на изданието: минимум 24 х 22 см (размер на корицата). 

Брой вътрешни страници: 50. 

Хартия вътрешни страници: хром, гланц, минимум 170 г/м² 

Твърда външна корица, пълноцветен печат, минимум 4+0 и лакиране. 
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Печат вътрешни страници: двустранен, пълноцветен, минимум 4+4. 

Книжно тяло и корица: шити и лепени. 

Тираж на изданието: 500 бр. 

  За разработването на фотоалбума Изпълнителят може да използва информативен и 

снимков материал от архива на Възложителя – ДПП „Сините камъни“. Предоставените от 

Възложителя материали могат да бъдат използвани единствено за нуждите на настоящата 

разработка. 

  Изпълнителят следва да представи на Възложителя разработения проект на фотоалбума за 

предварително одобрение и съгласуване. 

 Стриктно следва да се спазват на насоките за осъществяване на мерки за информация и 

публичност от бенефициентите на ОПОС 2007-2013 г., публикувани на сайта на програмата - 

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

  

 

* „Издаване на 2 вида книги за парка за безплатно разпространение с цел популяризиране 
на парка”,   Дейност 3.18. по проект: Устойчиво управление и устройство на Природен парк 

„Сините камъни”   

   

Срок на изпълнение: 30.09.2015г. 
 

  В рамките на дейността трябва да бъдат осъществени предпечат, издаване и доставка на  2 

вида книги за Природен парк „Сините камъни“, разработени в рамките на проекта  и 

предназначени за безплатно разпространение сред посетители на парка и природолюбители от 

различни възрасти, с различни професионални и лични интереси. Целта на изданията е да 

насочат вниманието и да представят по увлекателен и атрактивен начин отделни аспекти от 

спецификата на парка като защитена природна територия. 

   

  Първа книга 

  Формат на изданието: А5 (148 х 210 мм). 

  Обем на изданието: 60 вътрешни страници. 

  Вид на книжното тяло: лепено. 

  Хартия вътрешни страници: минимум 170 г/м². 

  Печат вътрешни страници: двустранен пълноцветен 4+4. 

  Корица: хартия минимум 250 г/м². 

  Печат на кориците: пълноцветен, минимум 4+0 и лакиране. 

  Тираж на изданието: 1000 бр. 
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  Втора книга 

  Формат на изданието: А5 (148 х 210 мм). 

  Обем на изданието: 40 вътрешни страници. 

  Вид на книжното тяло: лепено. 

  Хартия вътрешни страници: минимум 170 г/м². 

  Печат вътрешни страници: двустранен пълноцветен 4+4. 

  Корица: хартия минимум 250 г/м². 

  Печат на кориците: пълноцветен, минимум 4+0 и лакиране. 

  Тираж на изданието: 1000 бр. 

 

  Изпълнителят следва да представи на Възложителя разработените проекти на книгите за 

предварително одобрение и съгласуване. 

Стриктно следва да се спазват  

насоките за осъществяване на мерки за информация и публичност от бенефициентите на 

ОПОС 2007-2013 г., публикувани на сайта на програмата - http://ope.moew.government.bg/bg. 

 

  

 

 

РАЗДЕЛ IV 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

 

1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва, като подаде оферта, 

всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и обединение от 

такива лица. 

2. За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да 

съответства напълно на условията, съдържащи се в обявлението и в документацията за участие. 

3. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка 

участник, за който е налице поне едно от следните обстоятелства: 

а) осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: 

• престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 

изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 
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• подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

• участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;  

• престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;  

• престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;  

б) е обявен в несъстоятелност; 

в) е производство по ликвидация или се намира в подобна процедура, съгласно националните 

закони и подзаконови актове; 

г) 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 кандидатът 

или участникът е установен. 

д) 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; 

е) който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 

136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по 

чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците; 

ж) осъден е с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във 

връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. 

4. Изискванията на т. 3, б. "а", б. „е“ и б. "ж" 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;  
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• 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; 

• при едноличен търговец - за физическото лице - търговец; 

• в изброените по-горе случаи и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно 

лице има повече от един прокурист, изискването се отнася само за прокуриста, в чиято 

представителна власт е включена територията на Република България. 

5. Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници: 

а) при които лице по т. 4 е свързано лице с възложителя или със служители на ръководна 

длъжност в неговата организация; 

б) които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси. 

6. Когато се предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, 

изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП прилагат и за подизпълнителите. 

7. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 3 и 5 с 

декларация по образец (Приложение № 5). 

8. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно 

физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от 

обстоятелствата по т. 3. 

9. Всеки участник има право да представи само една оферта. 

10. Не се допускат варианти на офертата. 
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УСЛОВИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

 

1. Изпълнителят на обществената поръчка сключва договор за подизпълнение с 

подизпълнителите, посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не 

освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка. 

2. Изпълнителите нямат право да: 

2.1. сключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 

1 или 5 от ЗОП; 

2.2. възлагат изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на 

обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители; 

3.3. заменят посочен в офертата подизпълнител, освен когато: 

а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 

от ЗОП; 

б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение 

на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение; 

в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, включително в 

случаите, ако възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП, както и при превъзлгане от 

страна на подизпълнителя на една или повече от дейностите, които са включени в предмета на 

договора за подизпълнение; 

3. В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 

споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, 

изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на 

възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по т. 2. 

4. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са 

включени в предмета на договора за подизпълнение. 

5. Не е нарушение на забраната по т.2.2 и по т. 4 сключването на договори за услуги, които не 

са част от договора за обществената поръчка, съответно - от договора за подизпълнение. 

6. Изпълнителят прекратява договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му 

възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и при нарушаване на забраната по т. 

4 в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи изпълнителят сключва нов договор за 

подизпълнение при спазване на условията и изискванията на т. 1 - 5. 
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7. Възложителят приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, за 

която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на изпълнителя и на 

подизпълнителя. 

8. При приемането на работата изпълнителят може да представи на възложителя 

доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е 

извършена от подизпълнителя. 

9. Възложителят извършва окончателното плащане по договор за обществена поръчка, за 

който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от изпълнителя доказателства, 

че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на т. 7. 

10. Т. 9 не се прилага в случаите по т. 8. 

 

РАЗДЕЛ V 

ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ДОГОВОРА 

 

1. Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 294.00 лева (двеста деветдесет и четири 

лева) за Обособена позиция 1,  100.00 (сто лева) за Обособена позиция 2,  460.00 (четиристотин и 

шестдесет лева) за Обособена позиция 3. 

2. Гаранцията за участие се представя под формата на банкова гаранция – в оригинал или 

парична сума (платежно нареждане в оригинал), преведена по банковата сметка "ОББ" - 

гр.Сливен, IBAN: BG17UBBS80023300128132 ; BIC:UBBSBGSF. 

3. В случай, че гаранцията за участие е под формата на банкова гаранция, същата следва да 

съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо 

писмено искане на Възложителя със срок на валидност до изтичане на срока на валидност на 

офертата на участника при наличие условията на чл.61 от ЗОП. Банковите гаранции, издадени от 

чуждестранни банки следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща 

автентичността на съобщението, в превод на български език.  

4. Когато участникът 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. 

5. Участник, който не е приложил към оферта си гаранция за участие, се отстранява, съгласно 

чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 



 

 

 

 

Име на проекта:   „Устойчиво управление и устройство на Природен парк          „Сините камъни“ 

Бенефициент:    Дирекция Природен парк „Сините камъни” 

Референтен номер:BG 161PO005/11/3/3.2/06/27 

Идентификационен № на проекта: DIR-5113326-3-95 

Договор №DIR-5113326-C-009 

Адрес   : 8800 гр. Сливен, бул. „Цар Симеон“ 1Б 

Тел./факс: 044/66 29 61    тел.: 044/62 46 32 

e-mail :  dppsinite_kamani@abv.bg, dppsinite_kamani@iag.bg 

www.dppsk.org 

 

  

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

Решения за  

       по-добър живот 

НАЦИОНАЛНА 

СТРАТЕГИЧЕСКА 

РЕФЕРЕНТНА РАМКА 

 

2007 - 2013 

ПРИРОДЕН ПАРК 

“СИНИТЕ КАМЪНИ” 

33 

6. Възложителят има право до решаване на спора да задържи гаранцията за участие на 

участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка, който обжалва решението за 

определяне на изпълнител. 

7. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, 

когато участник: 

7.1. оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; 

7.2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за 

обществената поръчка. 

8. Възложителят освобождава гаранциите за участие на: 

8.1. отстранените участници в срок до 5 (пет) работни дни след изтичането на срока за 

обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител; 

8.2. класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за 

обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 (пет) работни дни след 

изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. 

9. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички 

участници се освобождават в срок 5 (пет) работни дни след изтичане на срока за обжалване на 

решението за прекратяване. 

10. Възложителят освобождава гаранциите по т. 8, без да дължи лихви за периода, през който 

средствата законно са престояли при него. 

11. При представяне на гаранциите с платежно нареждане или банкова гаранция, изрично се 

посочва предмета или номера на поръчката, за която се представя гаранцията. 

12. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за 

обществена поръчка в размер на 1% (едно на сто) от стойността на договора без ДДС. 

13. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител 

на поръчката при подписване на договора. Условието на т. 4 се прилага съответно и за 

представяне на гаранция за изпълнение на договора. 

14. Условията за освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение са определени в 

проекта на договор. 

15. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, 

съответно за изпълнение. 
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16. Гаранцията за изпълнение се представя под формата на банкова гаранция – в оригинал или 

парична сума (платежно нареждане в оригинал). Ако гаранцията за изпълнение на договора се 

представя под формата на парична сума, тя се превежда по банкова сметка "ОББ" - гр.Сливен, 

IBAN: BG17UBBS80023300128132 ; BIC:UBBSBGSF, като банковите такси по превода са за 

сметка на наредителя. В случай, че гаранцията за изпълнение на договора е под формата на 

банкова гаранция, същата следва да е с валидност съгласно условията на възложителя за 

освобождаването и, както и следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши 

безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя съдържащо 

изявление за договорно основание за усвояване на гаранцията за изпълнение. Банковите 

гаранции, издадени от чуждестранни банки следва да са авизирани чрез българска банка, 

потвърждаваща автентичността на съобщението, в превод на български език. 

17.  Паричната гаранция се внася по сметка на Възложителя и се освобождава не по-рано от 30 

дни след изтичане на срока за изпълнение на договора. 

Гаранцията трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или 

на части в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа 

задължение на банката гарант, да извърши безусловно плащане, при първо писмено искане от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по 

договора, в съответствие с определеното в него. 

18. Разходите по откриването и поддържането на гаранцията за участие и гаранцията за 

изпълнение са за сметка на участника, респективно изпълнителя. Изпълнителят следва да 

предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на 

получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата 

процедура. 

19. Когато с влязло в сила решение по чл. 122 г, ал. 1, т. 2 от ЗОП, Комисията за защита на 

конкуренцията отмени решението на възложителя и върне преписката за продължаване на 

процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение, 

възложителят кани участниците, на които гаранцията е възстановена в съответствие с чл. 62, ал. 

1, т. 2 от ЗОП отново да представят гаранция за участие. Участник, който след покана и в 

определения в нея срок не представи отново гаранция, се отстранява от участие. 
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РАЗДЕЛ VІ 

ИЗИСКВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И/ИЛИ 

КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

1. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И 

КВАЛИФИКАЦИЯ: 

1.1. Участникът в процедурата трябва да отговаря на минимални изисквания за технически 

възможности и квалификация, както следва: 

1.1.1. Участникът следва да е изпълнил през последните 3/три/ години, считано от датата на 

подаване на офертата, услуги, еднакви или сходни с предмета на поръчката.  

 

Обстоятелството се декларира със Списък по член 51, ал.1, т.1  от ЗОП за изпълнени услуги, 

еднакви или сходни с предмета на поръчката, през последните три години, считано от датата 

на подаване на офертата. Списъкът трябва да е придружен от доказателства за извършената 

услуга. Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, 

издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в 

който е публикувана информация за услугата. 

 

«Сходни» с предмета на поръчката са услуги, както следва: 

- Изработване на рекламни материали, изработка на рекламни клипове и услуги по 

провеждане на медийни кампании – за Обособена апозиция 1; 

- Разработване на образователни материали за деца и/или възрастни – за Обособена 

позиция 2; 

- Издаване на рекламни материали – за Обособена позиция 3. 

 

Важно: За съответствие на поставеното изискване ще се приема 1 /една/ или повече 
изпълнена услуга, за конкретната обособена позиция, еднаква или сходна с предмета на 

поръчката. 

 

Важно: Ако се участва за две или повече позиции следва да се представят едновремено 

(общо/сумарно) доказателства за извършени услуги съобразно изискванията по отделните 
позиции за всяка позиция, за която се участва. 

 

* При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 

критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В 
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случаите по чл. 49 от ЗОП изискването за регистрация се доказва от участника в 

обединението, който ще изпълни съответната дейност. 
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РАЗДЕЛ VІІ 

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерия „НАЙ-НИСКА ЦЕНА” 

съгласно чл.37 ал.1 т.1 от ЗОП. 

 

 

РАЗДЕЛ VІІІ 

ПРОМЕНИ В ОБЯВЛЕНИЕТО И/ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА. ОБМЕН НА 

ИНФОРМАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И 

УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

 

1. Възложителят може, по собствена инициатива или по сигнал за нередност, еднократно да 

направи промени в обявлението и/или документацията на обществена поръчка, свързани с 

осигуряване законосъобразност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа 

грешка, при условията и по реда на чл. 27а от ЗОП. 

2. Възложителят на обществената поръчка уведомява всяко лице, закупило документацията, 

съответно всеки участник, за всяко свое решение, имащо отношение към неговото участие в 

процедурата, за което е длъжен да го уведоми. 

3. Обменът на информация между възложителя и заинтересованите лица/участниците, е в 

писмен вид, на български език, и се извършва чрез: 

а) връчване лично срещу подпис; 

б) по електронен път с електронен подпис на посочените от възложителя и заинтересованите 

лица/участниците електронни адреси; 

в) по факс на посочения от възложителя и заинтересованите лица/участниците номера; 

г) по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от 

заинтересованото лице/участника адрес; 
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д) чрез комбинация от средствата по букви "а" – "г". 

4. Обменът на информация чрез връчването й лично срещу подпис се извършва от страна на 

възложителя чрез лицата за контакти, посочени в т. І.1) от обявлението. Информацията се приема 

от заинтересованото лице/участника чрез лицата за контакт, посочени в офертата на участника. 

5. При уведомяване по електронен път или по факс уведомлението е редовно, ако е изпратено 

на адресите в съответствие с т. 3 и е получено автоматично генерирано съобщение, 

потвърждаващо изпращането. 

6. При промяна в посочения адрес, факс и електронен адрес за кореспонденция лицата, 

закупили документация за участие, и участниците са длъжни в срок до 24 (двадесет и четири) часа 

надлежно да уведомят възложителя. 

7. Неправилно посочен адрес, факс и електронен адрес за кореспонденция или неуведомяване за 

промяна на същите освобождава възложителя от отговорност за неточно изпращане на 

уведомленията или информацията. 

8. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане 

на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и 

поверителността на информацията. 

9. При подаване на офертата си участникът може да посочи коя част от нея има 

конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива. Възложителят няма 

право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като 

конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по: 

9.1. Чл. 44 от ЗОП относно изпълнението от възложителя на задължението да изпрати 

информация за сключения договор до Регистъра за обществени поръчки; 
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РАЗДЕЛ ІХ 

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА 

 

Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. Не се допуска 

представяне на варианти на оферта. Срокът на валидност на офертите е времето, през което 

участниците са обвързани с представените от тях оферти, който срок се определя на 180 /сто и 

осемдесет/ дни. 

Участник предложил по-кратък срок на валидност на офертата си ще бъде отстранен от 

процедурата. 

Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до 

сключване на договора за обществена поръчка.  

 

1. Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да 

бъдат оформени по приложените към документацията образци (приложения).  

2. Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на участниците 

в процедурата. Възложителят не носи отговорност за извършените от участника разходи по 

подготовка на офертата, в случай че участникът не бъде класиран или в случай на прекратяване 

на процедурата, освен при наличието на предвидените в чл. 39, ал. 5 от ЗОП хипотези.  

3. Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания и 

условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП и другите нормативни актове, 

свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на различни от тези условия и 

изисквания от страна на участника може да доведе до отстраняването му. 

4. Офертата се представя в писмен вид на хартиен носител. 

5. Спрямо участниците трябва да не са налице обстоятелствата по 47, ал. 1, т. 1, б. „а“-„д“, т. 

2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2  от ЗОП. При подаване на офертата участникът 

удостоверява липсата на посочените в документацията обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 

от ЗОП с декларации. За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 4 и 5 от ЗОП, когато 

участникът е юридическо лице, се подава декларация, 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; 
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- 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 кандидата или участника; 

 

- в случаите по чл. 47, ал. 4 т. 1 - 7 от ЗОП - 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 

6. Всички документи в офертата трябва да бъдат на български език.  

6.1. Ако в офертата са включени документи на чужд език, те следва да са придружени с превод 

на български език.  

6.2. Когато участникът в процедурата е чуждестранно юридическо лице или техни обединения, 

офертата се подава на български език, документът по т. 1.4 и т. 1.5 от раздел X по-долу се 

представя в официален превод, а останалите изискуеми документи, които са на чужд език, се 

представят и в превод. Ако участникът е обединение от чуждестранни юридически лица, 

документите се представят от всяко юридическо лице, включено в обединението. 

7.  Всички документи, които не са оригинали, и за които не се изисква нотариална заверка, 

следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф "Вярно с оригинала" и подписа 

на лицето/та, представляващо/и участника. 

8. Офертата трябва да бъде подписана от законния представител на участника съгласно 

търговската му регистрация или от надлежно упълномощено от него лице с нотариално заверено 

пълномощно.  

Офертата се представя в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик от участника или от 

упълномощен от него представител - лично, или по пощата с препоръчано писмо с обратна 

разписка. Пликът трябва да бъде надписан както следва: гр. Сливен, бул. Цар Симеон № 1 Б 

ОФЕРТА за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 
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„Извършване на услуги  по реализиране на Категория 3 “Интерпретация и образователни 

програми“, по проект:  „Устойчиво управление и устройство на природен парк „Сините 
камъни“, гр. Сливен в три Обособени позиции“. 

9. Върху плика следва да бъде посочено и наименованието на участника, пълен и точен адрес 

за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес. 

10. Съгласно чл. 57, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, пликът с офертата трябва да съдържа 3 отделни 

запечатани, непрозрачни и надписани плика, както следва: 

10.1.Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”;  

10.2. Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", съдържащ 

техническото предложение на участника и ако е приложимо - декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП; 

10.3. Плик № 3 с надпис "Предлагана цена", съдържащ ценовото предложение на 

участника. 

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на 

получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се 

издава документ. 

11. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците 

оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан или скъсан плик. 

Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на възложителя. 

12.  Ако участникът изпрати офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, 

разходите за тях са за сметка на участника. В този случай, участникът следва да осигури 

пристигането на офертата, в посочения от възложителя срок. Рискът от забава или загубване на 

офертата са за сметка на участника. 

До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, 

допълни или да оттегли офертата си. 

Важно: Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 

2 и 3 се представят за всяка от позициите. Когато документи и информация, съдържащи се 
в плик № 1, са еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът участва, 

същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това 

обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на 

останалите позиции. 
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РАЗДЕЛ Х 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

 

При изготвяне на офертата всички документи от всеки един от отделните пликове от 

офертата се сканират последователно в общ файл в PDF формат (поотделно за всеки един 

плик) и се представят и на електронен носител, който се поставя в съответния плик. 

Офертата се изготвя по приложените в документацията образци. Общият плик трябва да 

съдържа следното: 

1. Плик № 1 „Документи за подбор”, в който се поставят документите, изисквани от 

възложителя по чл. 56, ал. 1, т. 1-6, т. 8 и т. 11-14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор 

на участниците, а именно: 

1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 

Представя се от участниците в свободна форма. 

Препоръчително е подреждането на документите в офертата да следва последователността на 

изброяването им в списъка. 

1.2. Оферта, изготвена по образец (Приложение № 1) 

1.3. Административни сведения, изготвени по образеца (Приложение № 4). 

1.4. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК) 

съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или 

едноличен търговец, или копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице. 

Когато участникът е чуждестранно юридическо  лице, прилага еквивалентен документ на 

съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. 

В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно 

юридическо лице, участниците в него сключват споразумение по между си, което се прилага към 

офертата в оригинал, или нотариално заверено копие, което споразумение следва да съдържа 

минимум клаузи, които гарантират, че: - че всички членове на обединението са отговорни, заедно 

и поотделно, по закон за изпълнението на договора. - да посочат упълномощено лице, което ще 

представлява участника при изпълнението на договора и което лице е упълномощено да 

задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението; - не се допускат 

промени в състава на обединението след подаването на офертата, както и споразумението следва 

да съдържа клаузи, от които да е видно какво е разпределението на дейностите на отделните 
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съдружници, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в 

рамките на договора за обществената поръчка. Към офертата си участниците прилагат и 

документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва 

представляващият, в случай, че то е не посочено в споразумението. Не се допускат промени в 

състава на обединението/консорциума след подаването на офертата. 

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 

букви „а“ и „б“ от ЗОП се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в 

обединението. 

1.5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“-„д“, т. 2., т. 

3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от Закона за обществените поръчки 

(Приложение № 5).  

В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларациите се попълват 

от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението при условията на чл. 47, ал. 

4 от ЗОП. 

1.7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП (Приложение № 6) за подизпълнителите, ако 

участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното 

участие. Всеки от подизпълнителите трябва писмено да декларира своето съгласие за участие в 

изпълнението на поръчката. За целта подизпълнителите попълват декларация, която участникът 

представя в офертата си. 

1.8. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участника 

съгласно Раздел VI от настоящата документация; 

1.9. Документ за внесена гаранция за участие – гаранцията за участие  се представя чрез 
прилагане към офертата на оригинал на вносната бележка (платежно нареждане) или неотменима 

и безусловна банкова гаранция в оригинал в полза на ДПП „Сините камъни“, покриваща срока на 

валидност на офертата, в съответствие с изисквания на раздел V от настоящата документация. 

Участникът избира сам формата на гаранцията за участие.  

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него 

може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата. 

1.10. Пълномощно (оригинал или нотариално заверено копие) – 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. Пълномощното 

следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично 

изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата, да представлява участника 
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в процедурата и/или за извършването на съответното действие, което е извършено от 

пълномощник. 

1.11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила на 

заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд (Приложение № 9). 

1.12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на 

договора (Приложение № 7). 

1.13. Декларация по чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (Приложение № 11); 

2. Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставя техническото 

предложение на участника, изготвено и с попълнени всички изискуеми данни и реквизити 

съгласно приложения образец (Приложения № 2.1., 2.2., 2.3.) и ако е приложимо декларация по 

чл. 33, ал. 4 от ЗОП. 

3. Плик № 3 „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника. То 

следва да бъде изготвено съгласно приложения образец (Приложение № 3) и поставено в 

отделен запечатан и непрозрачен плик.  
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РАЗДЕЛ ХІ 

РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

1. Провеждане на процедурата 

1.1. Процедурата по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите се извършва по 

реда на чл. 68 – чл. 72 от ЗОП.  

1.2. Възложителят уведомява участниците и обявява в рубриката на сайта си 

http://dppsk.org/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/  датата, часа и 

мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти. При отварянето на подадените оферти, 

както и на плика с предлагана цена може да присъстват лица, съобразно разпоредбата на чл. 68, 

ал. 3 от ЗОП. 

 

2. Оценка 

Всички оферти, които отговарят на обявените от Възложителя условия и бъдат допуснати до 

класиране, ще бъдат оценявани по критерия „най-ниска цена“. 

 

3. Класиране на офертите на участниците 

Крайното класиране на участниците се извършва по низходящ ред чрез съпоставяне ценовите 

предложения на участниците. На първо място се класира участникът, предложил най-ниска цена. 

В случай че ценовите предложения на две или повече оферти са равни, при спазване 

разпоредбата на чл.71, ал.5, т. 1 от ЗОП, Комисията провежда публично жребий за определяне на 

изпълнител между класираните на първо място оферти. 
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РАЗДЕЛ ХІІ 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО НА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

 

А. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО НА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

1. Възложителят определя изпълнителя на обществената поръчка въз основа на оценка на 

офертите по посочения в Раздел VII критерий като в срок до 5 (пет) работни дни след 

приключване на работата на комисията издава мотивирано решение, с което обявява класирането 

на участниците и участника, определен за изпълнител. 

2. В решението си Възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и 

оферти и мотивите за отстраняването им. 

3. Възложителят изпраща на участниците решението по т. 1 в 3-дневен срок от издаването му. 

Възложителят уведомява Европейската комисия в случаите по чл. 70, ал. 4. 

4. Възложителят публикува в профила на купувача решението по чл. 73, ал. 1 от ЗОП заедно с 

протокола на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП и в същия ден изпраща решението 

на участниците. 

 

Б. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

1. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано 

решение, когато: 

а) не е подадена нито една оферта за участие или няма участник, който отговаря на 

изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП; 

б) всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя; 

в) всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, 

надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури; 

г) първият и вторият класирани участници откажат да сключат договор; 
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д) отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в 

обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката 

по причини, които възложителят не е могъл да предвиди; 

е) са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат 

отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата; 

ж) поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 от ЗОП не се сключва договор за 

обществена поръчка. 

2. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато: 

а) е подадена само една оферта; 

б) има само един участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 – 53а от ЗОП, или само 

една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя; 

в) участникът, класиран на първо място: 

- откаже да сключи договор, или 

- не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП, или  

- не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 или на посочените в обявлението изисквания по 

чл. 47, ал. 2 от ЗОП. 

3. Възложителят, в един и същи ден, изпраща копие от решението по т. 1 и т. 2 до всички 

участници в процедурата и до изпълнителния директор на АОП в 3-дневен срок от издаването му и 

го публикува в профила на купувача. 

4. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка в случаите на т. 1, 

букви "в", "д" и "е" или т. 2, възложителят възстановява на участниците направените от тях разходи 

за закупуване на документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок от решението за 

прекратяване. 

5.  Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществена поръчка подлежи 

на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на Глава единадесета от ЗОП. 

Решенията се обжалват относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на 

дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в 

обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. 

На обжалване подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства 

достъпът или участието на лица в процедурата. Не подлежат на самостоятелно обжалване 

действията на възложителя по издаване на решенията за възлагане на обществена поръчка. 
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Обжалването се извършва при условията и по реда на чл. 120 и сл. от ЗОП. 

 

В. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

1. Възложителят сключва договор за възлагане на обществената поръчка (съгласно 

Приложение № 10) с участника в процедурата, определен за изпълнител. 

2. Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението за 

определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение 

на това решение, но не преди изтичането на 14-дневен срок от уведомяването на 

заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. 

3. Възложителят сключва договор, който съответства на приложения в документацията проект, 

допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за 

изпълнител.  

4. Лицето, определено за изпълнител трябва да отговаря на изискванията и ограниченията по 

документацията и към момента на сключване на договора за възлагане на обществена поръчка.  

5. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е 

длъжен да представи следните документи:  

5.1. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по Раздел IV, т. 3 от настоящата 

документация (чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП), освен когато законодателството на държавата, в която 

е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен 

регистър или предоставянето им безплатно на възложителя. Когато участникът е обединение, 

документите се представят от всеки един от участниците в обединението.  

5.2. Когато законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, 

не предвижда включването на някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП в публичен 

безплатен регистър или предоставянето им служебно и безплатно на възложителя, при 

подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен 

да представи: 

1. документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП и на 

посочените от Възложителя в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, издадени от 

компетентен орган, или 

2. извлечение от съдебен регистър, или 
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3. еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е 

установен.  

5.3. Когато в държавата, в която кандидатът или участникът е установен, не се издават 

документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички 

обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение 

според закона на държавата, в която е установен. 

5.4. 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. 

5.5. Оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката в съответствие с условията в 

обявлението за обществена поръчка и Раздел V от настоящата документация. 

5.6. Заверени копия от удостоверение за данъчна регистрация и удостоверение за регистрация 

по БУЛСТАТ на създаденото обединение, когато определеният изпълнител е неперсонифицирано 

обединение на физически и/или юридически лица. В случай че обединението се състои от 

чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за 

регистрация от държавата, в която са установени. 

6. Възложителят не сключва договор за обществена поръчка с участник, определен за 

изпълнител, който не представи някой от документите по т. 5. 

7. Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория 

класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място: 

7.1. откаже да сключи договор; 

7.2. не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1;  

7.3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 или на посочените в обявлението 

изисквания на чл. 47, ал. 2 от ЗОП. 
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РАЗДЕЛ ХІІІ 

ДРУГИ УСЛОВИЯ 

1. При различие между информацията, посочена в обявлението и в документацията за участие 

в процедурата, за вярна се смята информацията, публикувана в обявлението. 

2. По въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите на 

участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки и Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки. 

3. Допълнителна информация, свързана с участие в процедурата за възлагане на обществената 

поръчка: 

Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 

закрила на заетостта и условията на труд.  

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци 

и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в 

сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва: 

3.1. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: 

Национална агенция по приходите: 

-        Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;  

-        интернет адрес: http://www.nap.bg/ 

3.2. Относно задълженията, опазване на околната среда: 

Министерство на околната среда и водите: 

-        Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.; 

-         София 1000, ул. "У. Гладстон" № 67, Телефон: 02/ 940 6331; 

-        Интернет адрес:  http://www3.moew.government.bg/ 

3.3. Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: 

Министерство на труда и социалната политика: 

-        Интернет адрес:  http://www.mlsp.government.bg 

-        София 1051, ул. Триадица №2, Телефон: 8119 443 
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РАЗДЕЛ ХІV 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение № 1 – Образец на оферта 

Приложения № 2.1., 2.2., 2.3. – Образец на Техническо предложение; 

Приложение № 3 – Образец на Ценово предложение; 

Приложение № 4 – Административни сведения за участника; 

Приложение № 5 – по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“-„д“, т.2., т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1 и т. 4 и ал. 5, т. 1 и 

т. 2 от Закона за обществените поръчки; 

Приложение № 6 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; 

Приложение № 7 – Декларация за приемане на условията в проекта на договор (чл. 56, ал. 1, т. 

12 от ЗОП); 

Приложение № 8 – Списък на изпълнените услуги; 

Приложение № 9 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, че са спазени изискванията за 

закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд. 

Приложение № 10 – Проект на договор за обществена поръчка; 

Приложение № 11 – Декларация по чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП; 

 

Документацията е одобрена с Решение № ОПОС3-РД-06-734 от 27.01.2015 г. на Директора 

на ДПП „Сините комъни“ за откриване на открита по вид процедура за възлагане на 

обществена поръчка. 

 


