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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

 

ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

 

Номер на обявата: ДПП09-222/09.06.2020 г. 

  

 

Възложител: Дирекция Природен парк „Сините камъни“ - Сливен 

Поделение (когато е приложимо):  

Партида в регистъра на обществените поръчки: 01556 

Адрес: гр. Сливен, ул. „Цар Симеон“ № 1Б 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Даниела Иванова 

Телефон: 044/66 29 61    тел.: 044/62 46 32 

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

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не 

 

Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[] Доставки 

[х] Услуги 

„Провеждане на специализирани обучения за увеличаване на специализираните знания, 

подобряване на уменията и повишаване на експертния капацитет на служителите на ДПП “Сините 

камъни", по седем обособени позиции 

 

Кратко описание: Целта на обученията е увеличаване на специализираните знания, подобряване на 

умения и повишаване на експертния капацитет и професионализъм на служителите на ДПП "Сините 

камъни" в изпълняването на задачите и функциите на Дирекцията. Всяко обучение е обособено като 

отделна дейност, като резултатите от тези дейности са пряко свързани с постигане на основната цел на 

проекта за по-високо ниво на професионализъм на служителите. 

Специфичните цели са: 

- Проследяване и обобщаване на промените в биологичното разнообразие на ДПП “Сините камъни” в 

дългосрочен план. 

Това се осъществява, от една страна, чрез целенасочени и дългосрочни наблюдения на елементите на 

биологичното разнообразие, съпроводени със събиране, обработка, съхранение и пренос на данни, а от 

друга страна – чрез система за оценка и анализ на въздействията върху биологичното разнообразие, 

неговото състояние и мерките, които се предприемат за предотвратяване на загубата му. Това ще доведе 

до прилагане на ефективна природозащитна политика. 

- Правилно прилагане на българското и европейското законодателство в областта на природозащитното 

дело; 

- Увеличаване на знанията за забрани, ограничения и норми по отношение на строителство и 
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инфраструктура в защитени територии 

- Формиране на дългосрочно мислене и поведение за опазване на природата сред населението; 

- Оптимизиране и подобряване на работата с ГИС база данни и пространствения анализ. 

- Повишаване на знанията и уменията за опазване и съхранение на консервационно значими видове. 

- Повишаване на знанията и уменията за ориентиране, оказване на първа помощ и поддържане живота на 

пострадал в планината   

 

Условия за възлагане (отчитане) и начин на финансиране: обществената поръчка се финансира със 

средства от проект BG05SFOP001-2.019-0018 „Провеждане на специализирани обучения за увеличаване на 

специализираните знания, подобряване на уменията и повишаване на експертния капацитет на 

служителите на ДПП “Сините камъни", по ОПДУ 

 
Срок за изпълнение: съгласно техническите спецификации за всяка обособена позиция, но не по-късно 

от срока на проекта.  

 

Място на извършване: гр. Сливен 
Прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): до 31 444,67 лева (двадесет и осем хиляди 

четиристотин деветдесет и осем лева и една стотинки) без ДДС 

 

Обособени позиции (когато е приложимо): [х] Да [] Не 

 

Номер на обособената позиция:   [1] 

  

Наименование: „Обучение на тема"Запознаване с добрите практики и прилагането им при 

мониторинг и методики на оценка на видове висши растения срещащи се на територията на 

Природен парк" 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 6 291,67 лева без ДДС 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 

Номер на обособената позиция:   [2] 

  

Наименование: „Обучение на тема "Запознаване с добрите практики и прилагането им при 

мониторинг и методики на оценка на благоприятното природозащитно състояние на видове от Клас 

Насекоми /Insecta/ срещащи се на територията на Природен парк “Сините камъни” 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 5 580,00 лева без ДДС 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 

Номер на обособената позиция:   [3] 

  

Наименование: “Обучение на тема: Запознаване с добрите практики и прилагането им при 

мониторинг и методики на оценка на благоприятното природозащитно състояние на видове от Клас 

Птици /Aves/ срещащи се на територията на Природен парк “Сините камъни”. Придобиване на 

умения за опръстеняване на птици.“ 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 7 400,00 лева без ДДС 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 

Номер на обособената позиция:   [4] 

  

Наименование: „Обучение на тема“Запознаване с добрите практики и прилагането им при 

мониторинг и методики на оценка на консервационно значими видове от Клас Бозайници 

/Mammalia/ срещащи се на територията на Природен парк “Сините камъни” 
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Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 4 700,00 лева без ДДС 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 

Номер на обособената позиция:   [5] 

  

Наименование: „Обучение на тема" Интерактивни похвати за работа с подрастващи - принципи на 

“Горската педагогика” 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 5 781,33 лева без ДДС 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 

Номер на обособената позиция:   [6] 

  

Наименование: „Обучение на тема" Обучение парковите служители в работа на терен с 

геоинформационни GPS устройства и първична обработка на данни от теренни проучвания" 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 691,67 лева без ДДС 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 

Номер на обособената позиция:   [7] 

  

Наименование: „Обучение на тема" Водачество в планината. Планинско ориентиране. Първа 

помощ в планината." 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 1 000,00 лева без ДДС 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 

 

Забележка: Настоящата поръчка е разделена на 7 обособени позиции. Участниците могат да подават 

оферта за една, повече, или за всички обособени позиции.   

 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС):  

Изисквания за личното състояние: Възложителят отстранява от участие по обществената поръчка 

участник, когато: 1.е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, 

чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от 

Наказателния кодекс;2.е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в 

друга държава членка или трета страна;3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски 

по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към 

държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или 

аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 

установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.4. е налице неравнопоставеност в случаите 

по чл. 44, ал. 5;5. е установено, че:а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с 

удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;б) не е 

предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване 

или изпълнението на критериите за подбор;6.е установено с влязло в сила наказателно постановление или 

съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, 

ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и 

трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;7. е налице конфликт на 

интереси, който не може да бъде отстранен. Основанията по т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които 

представляват участника. Точка 3 не се прилага, когато: 1. се налага да се защитят особено важни 

държавни или обществени интереси; 2. размерът на неплатените дължими данъци или 
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социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната 

приключена финансова година, но не повече от 50 000,00 лева. 

Участник за когото са налице горепосочените основания по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП, има право да 

представи доказателства, че е приел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на 

съответното основание за отстраняване. 

Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата обществена поръчка на дружества, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим и на свързаните с тях лица, включително и чрез 

гражданско дружество/консорциум в което участва дружества, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 

Не се допуска участие в настоящата обществена поръчка на участници и лица, за които са налице 

обстоятелствата на чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно 

придобито имущество. 

 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: не 

 

Икономическо и финансово състояние:  не 

 

Технически и професионални способности:  

1.През последните три години от датата на подаване на офертата всеки участник следва да е изпълнил 

идентична или сходна услуга с предмета на настоящата обществена поръчка. 

Забележка: Под услуги, „сходни“ с предмета на обществената поръчка” следва да се разбира – 

организиране на обучение или еквивалентни събития. 

За доказване на горепосоченото изискване всеки участник следва да представи декларация – Образец № 1 

съдържаща Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката.  

Преди сключване на договора за обществената поръчка, възложителят изисква от участника, определен за 

изпълнител да представи Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката с посочване 

на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга. 

 

Забележки: При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за технически и 

професионални способности се прилага за обединението като цяло.  

Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители представя доказателство за поетите 

от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на изискванията за 

технически и професионални способности съобразно вида и дела от поръчката, който ще 

изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване по настоящата обществена 

поръчка (чл. 54, ал. 1, т. 1 – т. 7 от ЗОП, чл. 3, т. 8 и чл. 4, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от 

ЗИФОДРЮПДРСЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ). За доказване на горните обстоятелства третите 

лица  попълват Декларация -  Образец № 1. 

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще 

разполага с техните ресурси, като представи документ за поетите от третите лица задължения. 

Третите лица трябва да отговарят на изискванията за технически и професионални способности, на 

които участникът се е позовал  и за тях да не са налице основанията за отстраняване по настоящата 

обществена поръчка (чл. 54, ал. 1, т. 1 – т. 7 от ЗОП). 

За доказване на горните обстоятелства третите лица  попълват Декларация - Образец № 1. 

 

Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

  

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 

 

Критерий за възлагане: 

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [] Цена и качествени показатели 
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      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[х] Най-ниска цена  

  

 

 

Подреждането на офертите на участниците за съответната обособен апозиция се извършва по низходящ 

ред на предложената цена за изпълнение на съответната обособен апозиция на обществената поръчка, като 

на първо място се подрежда офертата на участника, който е предложил най-ниска цена за съответната 

обособена позиция на обществената поръчка, на второ място се класира офертата на участника със 

следваща по стойност по-висока от предходната предложена цена за изпълнение на съответната обособена 

позиция на обществената поръчка и т.н. При еднаква стойност на предложените цени за изпълнение на 

съответната обособена позиция на обществената поръчка от двама или повече участници, комисията 

провежда публично жребий за определяне на изпълнител на обществената поръчка, съгласно чл. 58, ал. 3 

от ППЗОП. Участникът, класиран от комисията на първо място за съответната позиция се предлага за 

изпълнител на съответната позиция на обществената поръчка. 

 

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 19.06.2020 г.                      Час: (чч:мм) 17:00 часа 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 31.08.2020 г.                      Час: (чч:мм) 17:00 часа 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 22.06.2020 г., 10:00 часа 

Място на отваряне на офертите: Офертите ще бъдат отворени в стая № 4, в сградата на Дирекция 

Природен парк „Сините камъни“ - Сливен, гр. Сливен, ул. „Цар Симеон” № 1Б. 

 

Информация относно средства от Европейския съюз: 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  

европейските фондове и програми:  [х] Да [] Не    

Проект BG05SFOP001-2.019-0018 „Провеждане на специализирани обучения за увеличаване на 

специализираните знания, подобряване на уменията и повишаване на експертния капацитет на 

служителите на ДПП “Сините камъни", по ОПДУ     

 

Друга информация (когато е приложимо): Необходимите средства за финансирането на обществената 

поръчки са по проект BG05SFOP001-2.019-0018 „Провеждане на специализирани обучения за увеличаване 

на специализираните знания, подобряване на уменията и повишаване на експертния капацитет на 

служителите на ДПП “Сините камъни", по ОПДУ. 

Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на 

възложителя. Офертата се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани на интернет 

страницата на възложителя: http://www.sinitekamani.iag.bg/proc/lang/1/year/2020/month/6/page/1/archive 

Офертата се представя подава на български език – на хартиен носител. Към офертата си участниците 

представят следните документи: 

1.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата; 

2. Декларация  по чл. 192, ал. 3 от ЗОП -  Образец № 1 

3.Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата обществена 

поръчка;  

4.Техническо предложение – Образец № 2; 

5. Декларация по чл. 39, ал. 3 , т. 1, б. „д“ от ППЗОП – Образец № 3 

6.Ценово предложение – Образец № 4;  

7. При участници обединение, копие от договора за създаване на обединението.  

Забележка: Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП -  Образец № 1 се представя и от представляващите 
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подизпълнителите и третите лица. 

При сключване на договора представляващият/те участника определен за изпълнител представя/т 

документи доказващи липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 6 от ЗОП и 

декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5 и т. 7 от ЗОП. 
Всички документи свързани с участието във възлагането се представят в запечатана непрозрачна 

опаковка. Върху опаковката се посочват: 

1.наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо 

2.адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 

3.наименование на поръчката. 

Документите се представят лично от участника или от упълномощен от него представител, чрез пощенска 

или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: гр. Сливен, ул. „Цар 

Симеон” № 1Б, от 8:30 до 17:00 часа. 

Договорът с избрания изпълнител влиза в сила от датата на подписването му. 

Плащанията се извършват, както следва: 

1. Авансово плащане – не се предвижда 

2. Окончателно плащане - след подписване на приемо-предавателен протокол за приемане без забележки 

на извършените услуги Изпълнителят съставя фактура, съдържаща текста: „Разходът е по Договор за БФП 

№ BG05SFOP001-2.019-0018 „Провеждане на специализирани обучения за увеличаване на 

специализираните знания, подобряване на уменията и повишаване на експертния капацитет на 

служителите на ДПП “Сините камъни", по ОПДУ. Плащането се извършва до 30 дни след представянето 

на фактурата и приемо-предавателния протокол, но не по-рано от от получаване на потвърждения по т. 4 

от РМС № 539/20.07.2016 г. от НАП и Агенция „Митници. 

 

Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) 09.06.2020 г. 

 

Възложител 
Трите имена: (Подпис и печат) инж. Ирина Андреева Петрова  /п. п./* *Заличена информация на 

основание чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД 

Длъжност: Директор 

 


