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ПРЕДМЕТ: „Възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура в 
Природен парк „Витоша”, по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво 
управление на Природен парк Витоша”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 
2007-2013 г.”, обособена в следните позиции: 
Обособена позиция № 1 - 1.1.  Възстановяване и ремонт на туристическа алея м. Златни 
мостове – х. Кумата, 1.2.  Възстановяване и ремонт на туристическа алея м. Тихия кът – с. 
Владая; 
Обособена позиция № 2 - 2.1. Възстановяване и ремонт на туристическа алея Драгалевски 
манастир – м. „Бай Кръстьо“ – х. Алеко, 2.2. Възстановяване и ремонт на туристическа 
алейна мрежа Драгалевски манастир, 2.3. Възстановяване и ремонт на туристическа алея с. 
Бистрица-Финална къща („Витошко лале“); 
Обособена позиция № 3 – Изграждане на 20 бр. дървени конструкции с информационни 
табла на подходите към ПП „Витоша”; 
Обособена позиция № 4 – Извършване на ремонтни дейности на езеро в района на Куртова 
река; 
Обособена позиция № 5 – Ремонт на чешми; 
Обособена позиция № 6 - Ремонт на заслони; 
Обособена позиция № 7 - Ремонт на детска площадка 
Обособена позиция № 8 - Ремонт на  зимна маркировка в Природен парк „Витоша” 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 г. 
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1. УВОД 
 
Проект „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша” e изготвен на 
основание Закона за защитените територии, Наредбата за разработване на планове за 
защитени територии и Плана за управление на ПП „Витоша“. 
Чрез проекта, финансово обезпечен със средства от Оперативна програма „Околна среда 
2007-2013 г.”, Дирекция на ПП „Витоша“  цели да осъществи дейности,  свързани с: 
• поддържане разнообразието на екосистемите и защита на дивата природа; 
• опазване и поддържане на биологичното разнообразие в екосистемите; 
• предоставяне на възможности за развитие на научни, образователни и рекреационни 
дейности и създаване на предпоставки за развитието на туризъм и екологосъобразен 
поминък на населението. 
Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” е разработена в съответствие с 
Националната стратегическа референтна рамка на Република България за програмния 
период 2007-2013. На база на анализите на текущото състояние, тя залага приоритети в 
сферата на околната среда, които да бъдат финансирани. Чрез подобрение на базисната 
екологична инфраструктура оперативната програма ще допринесе за достигане на 
стратегическата визия за България, а именно: до 2015 България да се превърне в динамична, 
конкурентноспособна и достъпна страна членка на ЕС с високо качество на живот, 
доходи и социална чувствителност. 
Оперативната програма се базира на целите и приоритетите на политиката на ЕС в сферата 
на околната среда и отразява ангажиментите, поети от Р.България.   
Оперативната програма очертава основните цели и приоритети, както и видовете дейности, 
съгласувани с тези на националната политика за опазване на околната среда и с политиките и 
законодателството на ЕС, за които ще бъде предоставено финансиране. 
Главната стратегическа цел на програмата е подобряване, запазване и възстановяване на 
естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура.  
Специфичните цели на програмата са изведени както следва: 
• Опазване и подобряване състоянието на водите;  
• Подобряване управлението на отпадъците и защитата на почвите;  
• Опазване на биоразнообразието и защита на природата. 
Реализирането на тези цели ще доведе до подобряване качеството на живот на населението в 
страната и до повишаване на възможностите за инвестиции в нейната икономика. 
 
2. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ :  
2.1 За обособени позиции №1 и №2 - Срок за изпълнение на СМР по Договора – до 210 
(двеста и десет) календарни дни, но не по-късно от 30.09.2014 г., считано от датата на 
сключване на договора за възлагане на поръчката между Възложителя и Изпълнителя. 
Срок за констатиране на дефекти – 180 календарни дни, който започва да тече от датата на 
приемане от Възложителя на извършените строително-монтажни дейности от Изпълнителя. 
Паралелно със срока за съобщаване и отстраняване на дефекти започват да текат 
минималните гаранционни срокове, (съгласно Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в 
експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, обн., ДВ, 72 от 
2003 г., изм. и доп., бр. 49 от 2005 г.) на съответните изпълнени строителни и монтажни 
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работи. Минималният гаранционен срок започва да тече от датата на приемане от 
Възложителя на извършените строително-монтажни дейности от Изпълнителя и е до Датата 
на изтичането му, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката. 
Срокът на договора започва да тече от датата на неговото подписване и е до Датата на 
изтичане на Гаранционния срок (Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация 
на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, обн., ДВ, 72 от 2003 г., 
изм. и доп., бр.49 от 2005 г.), съгласно Предложението за изпълнение на поръчката. 
 
2.2 За обособени позиции № 3, 4, 5, 6, 7 и 8 - Срок за изпълнение на СМР по Договора – до 
150 (сто и петдесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора за 
възлагане на поръчката между Възложителя и Изпълнителя. 
Срок за констатиране на дефекти – 180 календарни дни, който започва да тече от датата на 
приемане от Възложителя на извършените строително-монтажни дейности от Изпълнителя. 
Паралелно със срока за съобщаване и отстраняване на дефекти започват да текат 
минималните гаранционни срокове, (съгласно Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 
експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, обн., ДВ, 72 от 
2003 г., изм. и доп., бр. 49 от 2005 г.) на съответните изпълнени строителни и монтажни 
работи. Минималният гаранционен срок започва да тече от датата на приемане от 
Възложителя на извършените строително-монтажни дейности от Изпълнителя и е до Датата 
на изтичането му, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката. 
Срокът на договора започва да тече от датата на неговото подписване и е до Датата на 
изтичане на Гаранционния срок (Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация 
на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, обн., ДВ, 72 от 2003 г., 
изм. и доп., бр. 49 от 2005 г.), съгласно Предложението за изпълнение на поръчката. 
 
 
2.3. Място на изпълнение на поръчката (за всички обособени позиции):  
Мястото за изпълнението на поръчката е на територията на ПП „Витоша”. 
 
 
3. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
3.1. Техническо задание за Обособена позиция № 1  
 
3.1.1. Възстановяване и ремонт на туристическа алея м. Златни мостове – х. Кумата 
 
• Описателна част  
Предмет на тази позиция е възстановяване и ремонт на туристическа алея м. Златни мостове 
– х. Кумата по Дейност 2, поддейност 2.1.2 по Проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по 
устойчиво управление на Природен парк Витоша”, съгласно Договор № DIR-5113326-С-010 
за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”  
Туристическа алея м. Златни мостове (от разклон с кръгова алея) до х. Кумата е с дължина 
1740 м и средна ширина 2 м. Алеята е със сравнително стръмен релеф, като се редуват 
стръмни участъци със силно ерозирал терен и нарушен профил на алеята (0÷85-ти метър, 180-
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ти÷460-ти метър, 1000-ен÷1350-ти метър), равнинни участъци с по-слабо нарушен профил на 
алеята (580-ти ÷870-ти метър) и др. Големият общ наклон ще възпрепятства използването на 
механизация при възстановяването на алеята, като основен трудоемък участък е долната част 
непосредствено зад пресичащата река. Алеята пресича асфалтов път при 1430-ти метър, 
където има възможност за обособяване на депо за инертни материали. В началото на алеята 
при кръстопътя с кръговата алея е възможно депониране на материал, като се пренася през 
реката по усилен за целта мост. Участъкът от 0-ви ÷ 1430-ти междинно не позволява 
депониране на материал. Оставащият участък от 300 метра до х. Кумата е достъпен за 
механизация за пренос на необходимите материали от двете страни. 
 
• Основни заложени СМР 
<1> Възстановяване на бордюри 
Почистване и откриване (засипани са с настилка) на бордюрите по протежение на алеята, 
които са обща дължина 3 246 м. За тази операция може да се използва и техника 
подпомогната от ръчен труд. Изкривените на места и липсващи бордюри трябва да се 
възстановят качествено, като всички извадени бордюри трябва да се замонолитят в подложен 
бетон клас В 15/20 и 10 см дебелина (виж техн. спецификация). 
Отнетия от бордюрите пласт по преценка може да се използва за запълване на по-големите 
ровини в комбинация с предвидения за това материал, като се уплътнява на пластове с 
дебелина до 20 см. 

 
<2> Възстановяване на настилка 
Участъкът от алеята от 0-ви до 460-ти метър е в лошо състояние и повърхностните пластове са 
изнесени от порои. Това е най-тежкият участък от алеята за възстановяване, като 
същевременно е възпрепятстван достъпа на техника, поради наличие на стръмен терен. В 
останалата част на алеята има на места изровена настилка, но е възможен достъп на лека 
техника. Полагането на различните слоеве от настилката във всичките участъци на алеята 
/изключение правят участъците с дървена настилка по проект/ е съпроводено със 
своевременно уплътняване на всеки слой (виж техническа спецификация), като 
уплътняването да става на пластове с дебелина до 20 см. 

 
<3> Възстановяване на канавки 
При тази позиция има три операции. Първата операция е възстановяването (изкопаване на 
места) на земни канавки с обща дължина от около 1 085 м. Втората част обхваща 
изграждането на нови канавки от готови бетонни елементи с обща дължина от около 318 м. 
Третата дейност е изграждането и/или възстановяването на каменни канавки с дължина от 
около 122 м. За допълнителна яснота по изграждането на тези елементи от алеята виж 
техническа спецификация към документацията. 

 
<4> Водостоци 
Предвижда се възстановяване на 2 бр. съществуващи водостока; изграждане на 22 бр. нови 
открити водостоци от готови бетонни елементи с размери 30/30/200-300 см (канавки Н30),с 
покрити от дървени решетки на нивото на настилката и изграждане на 10 бр. водостоци от 
готови бетонни елементи с размери 50/50/200-300 см, покрити от дървени решетки на нивото 
на настилката. 

 
<5> Подпорна стена 
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За предпазване на алеята от разрушаване на 1350-ти÷1430-ти метър е необходимо 
възстановяване и доизграждане на подпорна стена с височина Н 1,5÷2 м и дължина 15 м от 
каменна зидария. Предвиден е ремонт на няколко стъпала и изграждане на 3 бр. нови 
стъпала. 

 
По протежението на алеята има възможност за депониране на материали на 3 места, което 
значително ще улесни извършването на СМР. 
 
• Количествена сметка 
 

№ по 
ред 

Разходи за строително-монтажни 
работи 

Единица 
мярка Количество 

1 2 3 4 

Туристическа алея - м. «Златни мостове» - х. Кумата  
(дълж. 1,75 км, средна шир. 2 м) 

        
 1.   Бордюри  л. м. 3276 

1.1 Откриване + възстановяване на 
бордюри  л. м 3246 

1.2 Нови бордюри л. м 30 
        
2.  Настилка  куб м 990 
2.1 Възстановяване на най-долен слой куб. м 210 
2.2 Възстановяване на средния слой куб. м 550 

2.3 Възстановяване на горния слой 
(щуп) куб. м 230 

2.4 Изкопи-комбинирани (ръчно и с 
багер) куб. м 130 

2.5 Почистване алея м. л 220 
        
3.  Канавки  л. м 1525 
3.1 П-образна бетонна канавка л. м 318 
3.2 Възстановяване на земна канавка л. м 1085 
3.3 Възстановяване на каменна канавка л. м 122 
        
4.  Водостоци  бр. 34 
4.1 Ремонт на съществуващи водостоци бр. 2 
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4.2 Нови водостоци (малки Н30), 
открити с дървена решетка    22 

4.3 Нови водостоци 50/50 см, открити с 
дървена решетка  бр. 10 

        
5.  Подпорни стени  кв. м 30 

5.1 Изграждане на подпорна стена от 
каменна зидария кв. м 30 

        
8.  Стъпала  бр. 10 
8.1 Демонтаж на гранитни стъпала бр. 7 
8.2 Ремонт на гранитни стъпала бр. 7 
8.3 Нови стъпала - бетонни  бр. 3 
     
  
Максимална допустима обща стойност в лева без вкл. ДДС:  

161 000,00 
 
Забележка: 
1. Бетонните канавки е предвидено да се изработят по поръчка или да се използват при 
наличие готови бетонни елементи с приблизително напречно сечение от 25/40 до 30/45см. 
(виж. спецификация). 
2. Нови водостоци с дървена скара – 32 бр. 
3. Новите водостоци да са от готови бетонни елементи с приблизителни напречни сечения 
50/50 см  и дължина 250-350 см  (виж. спецификация). 
4. Количества за насипване в графа „Настилка” са посочени в уплътнени куб. м. 
5. Пресечната точка на канавки и водостоци да бъде осъществена посредством шахта, 
съгласно схемата от приложенията.  
 
3.1.2. Възстановяване и ремонт на туристическа алея м. „Тихия кът“ – с. Владая 
 
• Описателна част  
Предмет на тази позиция е възстановяване и ремонт на туристическа алея м. „Тихия кът“ – с. 
Владая по Дейност 2, поддейност 2.1.2 по Проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по 
устойчиво управление на Природен парк Витоша”, съгласно Договор № DIR-5113326-С-010 
за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”  
 
Туристическа алея м.Тихия кът до с. Владая е с дължина 2500 м и средна ширина 2,4 м. 
Алеята е със сравнително малък наклон в по-голямата си част, като на отделни места има 
участъци с по-голям наклон. По дължината на трасето няма значителни нарушения на 
профила на алеята. Наблюдават се локални ровини /750-ти ÷ 795-ти метър, 1940-ти ÷ 2009-ти 
метър, 2110-ти ÷ 2180-ти метър/ с изнасяне на материал с дълбочина до 40 см. Между 630-ти ÷ 
710-ти метър има изместване на алеята, придружено с отнемане на повърхностния слой с 
дълбочина до 20 см. В останалите участъци са необходими на места насипвания най-често до 
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10÷15 см. Сравнително малкият наклон на алеята и голямата й широчина позволяват 
използването на лека техника за строително – монтажните работи. 
 
• Основни заложени СМР 
<1> Възстановяване на бордюри 
Почистване и откриване /засипани с настилка/ на бордюрите по протежение на алеята, с 
обща дължина 2350 м. За тази операция може да се използва механизация и ръчен труд. 
Изкривените на места и липсващи бордюри трябва да се възстановят качествено, като всички 
извадени бордюри трябва да се замонолитят в подложен бетон клас В15/20 и 10 см дебелина 
/виж техн. спецификация/. 
Отнетият от бордюрите пласт по преценка може да се използва за запълване на по-големите 
ровини в комбинация с предвидения за това материал, като се уплътнява на пластове с 
дебелина до 20 см. 

 
<2> Възстановяване на настилка 
По протежение на алеята има участъци /например от 245-ти до 345-ти, от 630-ти до 795-ти, 1940-

ти до 2180-ти метър/ с по-значително отнасяне на повърхностният профил, около 20-35 см. В 
останалата част необходимостта от насипване и възстановяване на настилката е в диапазона 
от 5 до 15 см. Полагането на различните слоеве от настилката във всичките участъци на 
алеята е съпроводено със своевременно уплътняване на всеки слой /виж техническа 
спецификация/, като уплътняването да става на пластове с дебелина до 20 см. 

 
<3> Възстановяване на канавки 
Необходима дейност по протежение на голяма част от алеята е откриването и уширяването 
до 40 см на съществуваща каменна канавка с обща дължина 1655 м. Тази операция включва 
откопаване на двата реда каменни бордюри и полагането им на нова позиция с цел 
осигуряване на 40 см светла ширина на канавката. Бордюрите да се замонолитят със земно-
влажна бетонна смес.   
Състоянието на канавката в участъка от 1340-ти до 1840-ти метър е във видимо добро 
състояние и се предвижда единствено почистването й. В участъците със стръмни скатове да 
се поставят бетонни канавки с удължено рамо. Дължината на тези участъци е общо 135 м.  
За допълнителна яснота по изграждането на тези елементи от алеята виж техническа 
спецификация към документацията. 

 
<4> Водостоци 
Предвижда се възстановяване на 2 бр. съществуващи водостока; изграждане на 21 бр. нови 
открити водостоци от готови бетонни елементи покрити с дървени решетки на нивото на 
настилката. Новите водостоци да се изградят от готови бетонни елементи с размери 50/50/- и 
дължина 200 до 300 см. 

 
<5> Подпорна стена 
За предпазване от действието на повърхностните скатни води на устоите на новоизграден 
мост е предвидено изграждането на  1 м2 подпорна стена от каменна зидария. 

 
<6> Кътове за отдих. 
Предвидено е да се ремонтират два къта за отдих по трасето на алеята. Работата включва 
ремонт на кът за отдих /заслон / и чешма и възстановяване на беседка. 
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<7> Дървен мост 
Предвидено е възстановяването на един дървен мост с дължина 3 м. л. 

 
<8> Калдъръм 
Предвидено е възстановяване на 10м.кв. калдъръм. 

 
 
По протежение на алеята има и други елементи, като кътове за отдих, възстановяване на 
калдъръм и др. дейности предвидени за изграждане, които подробно са описани в 
подробната количествена сметка. 

 
По протежение на алеята има възможност за депониране на материали на 2 места, намиращи 
се в началото и края на алеята. 

 
• Количествена сметка 
 

№ по 
ред 

Разходи за сроително-монтажни 
работи 

Единица 
мярка Количество 

1 2 3 4 
Туристическа алея - м.“Тихия кът“ - с. Владая 

(дълж. 2,5 км, шир. 2,4 м) 
        
 1.   Бордюри  л. м 2470 
1.1 Възстановяване на бордюри  л. м 2350 
1.2 Нови бордюри л. м 120 
        
2.  Настилка  куб. м 605 
2.1 Възстановяване на най-долен слой куб. м 65 
2.2 Възстановяване на средния слой куб.м 290 

2.3 Възстановяване на горния слой 
(щуп) куб. м 250 

2.4 Изкопи куб. м 190 
2.5 Почистване алея л. м 150 
        
3.  Канавки  л. м 2290 
3.1 Бетонна канавка с удължено рамо л. м 135 
3.2 Почистване на каменна канавка л. м 500 
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3.3 Възстановяване на каменна 
канавка л. м 1655 

        
4.  Водостоци  бр. 23 

4.1 Ремонт на съществуващи 
водостоци бр. 2 

4.2 Нови водостоци 50/50/300 см, 
открити с дървена решетка отгоре бр. 21 

        
5.  Подпорни стени  кв. м 1 

5.1 Изграждане на подпорна стена от 
каменна зидария кв. м 1 

        
6.  Кътове за отдих  бр. 2 

6.1 

Ремонт на кът за отдих с чешма – 
поставяне на 3 бр. маси с пейки 
„Витошки тип” и изграждане на 
площадка с каменни плочи пред 
чешмата 

бр. 1 

6.2 Ремонт на кът за отдих с беседка – 
изграждане на нова бесетка бр. 1 

        
7.  Мостове  л. м 3 
7.1 Нови мостове – 1 бр. л. м 3 

        
8.  Калдъръм  кв. м 10 
8.1 Възстановяване на калдъръм кв. м 10 

        
  
Максимално допустима обща стойност в лева без вкл. ДДС:  

 168 500,00 
 
Забележка: 
1. Бетонните канавки е предвидено да се изработят по поръчка или да се използват при 
наличие готови бетонни елементи с приблизително напречно сечение от 25/40 до 30/45 см. 
(виж. спецификация). 
2. Нови водостоци-малки – 300/50/50 см с дървена скара – 21 бр. 
3. Новите водостоци са от готови бетонни елементи с приблизителни напречни сечения   
50/50 см. (виж. спецификация). 
4. Количества за насипване в графа „Настилка” са посочени в уплътнени куб. м. 
5. Пресечната точка на канавки и водостоци да бъде осъществена посредством шахта, 
съгласно схемата от приложенията.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1. Спецификации  
2. Схеми (карти) на маршрутите на алеите 
 
3.2. Техническо задание за Обособена позиция № 2 
 
3.2.1. Възстановяване и ремонт на туристическа алея Драгалевски манастир – м. „Бай 
Кръстьо“ – х. Алеко 
• Описателна част  
Предмет на тази позиция е възстановяване и ремонт на туристическа алея Драгалевски 
манастир – м. „Бай Кръстьо“ – х. Алеко по Дейност 2, поддейност 2.1.2 по Проект № DIR-
5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша”, съгласно 
Договор № DIR-5113326-С-010 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013”  
Туристическа алея Драгалевски манастир – м. "Бай Кръстьо” – х. Алеко е с дължина 6 780 м. 
и ширина от 1,5 до 3 м. Трасето е с променлив наклон и ширина, като се редуват участъци 
тип „алеи” с участъци тип „горска пътека”. Описанието следва нарастване на километража в 
посока от х. Алеко към Драгалевски манастир. 
Тип „алея”: 0-ви ÷ 1070-ти;  1840-ти ÷ 2665-ти  
Тип „горска пътека”: 1290-ти÷1528-ти; 1573-ти÷3353-ти, 3630-ти÷4114-ти, 319-ти

б÷1762-ти
б. 

 
В участъците определени като алеи са предвидени дейности за възстановяване на бордюри и 
настилки, които липсват при горските пътеки. В участъците от алеите, които са с по-голяма 
широчина (над 2 м) и по-малък надлъжен наклон няма значителни нарушения на профила 
им, като основните необходими насипвания на материали за възстановяване на настилката са 
в диапазона 10 до 20 см. Останалите участъци от трасето са със средна широчина 1,5 м и по-
големи наклони. В отделни участъци се наблюдават ерозионни ровини и нарушаване на 
профила (543-ти÷626-ти метър). Най-сериозно нарушаване на профила с ровини дълбоки около 
1 м и повече са в участъците, където е извършвана стопанска дейност - дърводобив (2240-

ти÷3144-ти, 3286-ти÷3353-ти метър).  
 

• Основни заложени СМР 
 
<1> Възстановяване на бордюри 
 
Необходимо е почистване и откриване на засипани с настилка бордюри с обща дължина 
3107 м, като тези участъци са предимно 0-ви÷1070-ти;  1840-ти÷2665-ти метър от трасето. За 
тази операция може да се използва механизирана техника подпомогната от ръчен труд. 
Изкривените на места и липсващи бордюри трябва да се възстановят качествено, като всички 
извадени бордюри трябва да се замонолитят в подложен бетон клас С 15/20 и дебелина 10 см 
(виж техн. спецификация). 
Отнетия от бордюрите пласт по преценка може да се използва за запълване на по-големите 
ровини в комбинация с предвидения за това материал, като уплътняването да става на 
пластове с дебелина до 20 см. 
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<2> Възстановяване на настилка 
По цялото протежение на трасето е предвидено до се възстановят два малки участъка, които 
да се насипят с инертен материал (общо 12 куб. м). Полагането на различните слоеве от 
настилката във всичките участъци на алеята е съпроводено със своевременно уплътняване на 
всеки слой (виж техническа спецификация), като уплътняването да става на пластове с 
дебелина до 20 см. 
Участъците определени, като алеи възстановяването на настилката се изразява във 
възстановяване на среден и горен /щуп/ слой, съгласно техническата спецификация.  
В останалите участъци, където сериозно е нарушен профила за възстановяването му  е 
необходима уплътнена земна маса с примес от дребна фракция 0÷40 мм инертен материал. 
Полагането на различните слоеве от настилката във всичките участъци на алеята е 
съпроводено със своевременно уплътняване на всеки слой /виж. техн. спецификация/, като 
уплътняването да става на пластове с дебелина до 20 см. 

 
 

<3> Възстановяване на канавки 
По протежение на алеята в отделните участъци има необходимост от възстановяването или 
изграждането на четири типа канавки с обща дължина 1810 м. Основно това са земните (820 
м) и каменните (795 м) канавки. Подробно различните типове са спесифицирани по 
километраж в подробната количествена сметка. 
За допълнителна яснота по изграждането на тези елементи от алеята, виж техн. 
спецификация към документацията. 

 
<4> Водостоци 
Предвижда се почистване и възстановяване на съществуващите 41 бр. каменни водостока. 
Предвидени са 2 бр. нови водостока от готови бетонни елементи с по-голям профил за 
пропускане на по-голям дебит. 
Предвижда се възстановяване на 8 бр. съществуващи водостока и изграждането на 36 бр. 
нови открити водостока от готови бетонни елементи. Като от тях 28 бр. са с размери 30/30 см 
и дължина 200 см и 8 бр. с размери 50/50 см и дължина 200÷300 см. Всички открити 
водостоци да се покрият с дървени решетки на нивото на настилката. 

 
<5> Подпорна стена 
За укрепване и възстановяване профила на пътеката на 2775-ти метър е предвидено 
изграждане на подпорна стена и възстановяване ширината на пътеката, тъй като реката 
намираща се в непосредтвено да пътеката я е отнесла.  
За предодвратяване на разрушаване на профила на алеята на 534-ти метър от реката в 
непосредстена близост е предвидено изграждане на подпорна стена от каменна зидария с 
дължина 12 м и височина 1,5 м – общо 18 кв. м. 

  
По протежение на алеята има и други елементи като кътове за отдих, оформяне на участък 
от алеята с пренареждане на наличен камък и др. дейности, които са предвидени за 
изграждане. 

 
По протежението на алеята има възможност за депониране на материали на следните места: 
0-ви, 63-ти,  1070-ти,  1290-ти,  1528-ти,  3353-ти,  3433-ти,  4114-ти,  1835-ти

б,  2049-ти
б,  2219-ти

б, 
2387-ти

б, 2663-ти
б метър. Това са километрите в които алеята се пресича от асфалтов път. 
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• Количествена сметка 
 

№ по 
ред 

Разходи за сроително-монтажни 
работи 

Единица 
мярка Количество 

1 2 3 4 

Туристическа алея - Драгалевски манастир - м. Бай Кръстьо - 
х.Алеко (дълж. 6,780 км,  шир. 1,5-3 м) 

       
 1.   Бордюри  л. м. 3107 

1.1 Откриване и възстановяване на 
бордюри  л. м 2717 

1.2 Нови бордюри л. м 390 
       
2.  Настилка  куб. м 490 
2.1 Възстановяване на най-долен слой куб. м 60 
2.2 Възстановяване на средния слой куб. м 180 
2.3 Възстановяване на горния слой (щуп) куб. м 250 
2.4 Изкопи-комбинирани (ръчно и с багер) куб. м 320 

2.5 Оформяна на участък от алеята с 
наредени камъни кв. м 100 

2.6 Почистване алея м. л. 1145 
2.7 Оформяне на алея м. л. 345 
       
3.  Канавки  л. м 1810 
3.1 П-образна бетонна канавка л. м 75 
3.2 Бетонна канавка с удължено рамо л.м 50 
3.3 Възстановяване на земна канавка л. м 820 
3.4 Почистване на каменна канавка л. м 795 
3.5 Нова каменна канавка л.м 70 
       
4.  Водостоци  бр. 44 
4.1 Ремонт на съществуващи водостоци бр. 8 

4.2 Нови водостоци Н 30, открити с дър. 
решетка   28 

4.3 Нови водостоци 50/50 см, открити с 
дървена решетка  бр. 8 

       
5.  Подпорни стени  кв. м 15 
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5.1 Изграждане на подпорна стена от 
каменна зидария кв. м 15 

       
6.  Стъпала  бр. 124 

6.1 Възстановяване на съществуващи 
стъпала бр. 39 

  Нови стъпала  бр. 85 
     
7.  Мостове  л. м 75 

7.1 Възстановяване на съществуващи 
мостове – 1 бр. л. м 10 

  Нови мостове – 1 бр. л. м 65 
     
8.  Дървени скари  л. м 80 

8.1 Възстановяване на съществуващи 
дървени скари л.м 80 

       
9.  Кътове за отдих  бр. 4 

9.1 

Оформяне кът за отдих-Бай Кръстьо –
поправка настилка, чешма, табла, 
пейки и др. (ориентировъчна сума 
10 000 лв) 

бр. 

1 

9.2 Други кътове за отдих – поставяне по 
една маса с пейка „Витошки тип”   бр. 3 

       
10.  Дървени стълбове  бр. 17 

10.1 
Маркиране на трасе с профилирани 
дървени стълбове 120/20/20 см през  
30 м. 

бр. 17 

       
  
 Максимално допустима обща стойност в лева без вкл. ДДС: 

 182 400,00 
 
Забележка: 
1. Бетонните канавки е предвидено да се изработят по поръчка или да се използват при 
наличие готови бетонни елементи с приблизително напречно сечение от 25/40 до 30/45 см.        
(виж. спецификация) 
2. Нови водостоци-малки – 200-300/30/30 см. с дървена скара – 28 бр. 
3. Нови водостоци-големи – 300/50/50 см с дървена скара – 8 бр. 
4. Новите водостоци да са от готови бетонни елементи с приблизителни напречни сечения 
30/30 и 50/50 см. (виж. спецификация) 
5. Количества за насипване в графа „Настилка” са посочени в уплътнени куб. м. 



 19

6. Пресечната точка на канавки и водостоци да бъде осъществена посредством шахта, 
съгласно схемата от приложенията.  
 
 
3.2.2. Възстановяване и ремонт на туристическа алейна мрежа Драгалевски манастир 
• Описателна част 
Предмет на тази позиция е възстановяване и ремонт на туристическа алейна мрежа 
Драгалевски манастир по Дейност 2, поддейност 2.1.2 по Проект № DIR-5113326-4-98 
„Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша”, съгласно Договор № DIR-
5113326-С-010 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 
2007-2013”  
Туристическа алейна мрежа Драгалевски манастир включва три алеи разположени над 
територията на манастира. Общата им дължина е около 2 400 м, като ширината им варира от 
1,5 м до 3 м.  
Алея 1 е най-голямата от трите алеи с дължина 1540 и ширина 3 м. Тя е с малък наклон до 
към 900-ния метър /считано от разклона в посока манастира/ и с по-голям наклон от 900-ния  
метър до края й на 1540-тия метър. Независимо от наклона, голямата ширина позволява 
използването на техника при СМР, които в основната си част включват изграждането на 
бетонни канавки и водостоци, както и запечатване с щуп в долната й част.  
Алея 2 е част от второстепенната алейна мрежа опасваща района на Драгалевския манастир. 
Тя е с дължина 520 м и ширина 1,5 ÷ 2 м. При възприетата ориентация се пада ляво 
разклонение на Алея 1. Алея 2 започва малко над съществуващият паркинг над манастира и 
достига до заслон Паша Бунар. Алеята е с малък наклон и не се нуждае от сериозни 
ремонтно-възстановителни дейности. Необходимо е изграждане – възстановяване на 
водостоци и мостчета. Крайната й точка (начало на Алея 3) е заслона, който от своя страна 
заедно с прилежащото пространство се нуждаят от възстановителен ремонт.  
Алея 3 започва от страна на заслон «Паша Бунар» с дължина 340 м и ширина 1,5 м. Алеята 
се пресича с Алея 2 на 137-тия метър при заслона. Тази алея също не се нуждае от сериозни 
ремонтно-възстановителни дейности. Изграждане – възстановяване на водостоци и 
разчистване на напречния профил са основните мероприятия, които предстоят да се 
извършат по трасето. 
 
• Основни заложени СМР 
<1> Възстановяване на бордюри 
Не се предвижда. 

 
<2> Възстановяване на настилка 
Насипване (основно с щуп) на алейната мрежа има само по Алея 1 в долната й част от 805-ти 
до1540-ти метър, както и в началото от 90-ти до 210-ти метър. Общото количество материал е 
около 170 м3. По останалите две алеи не е предвидено да се насипва с някакъв инертен 
материал.  
Полагането на различните слоеве от настилката във всичките участъци на алеята е 
съпроводено със своевременно уплътняване на всеки слой (виж техническа спецификация), 
като уплътняването да става на пластове с дебелина до 20 см. 

 
<3> Възстановяване на канавки 
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Необходима дейност по протежение на голяма част от алеята е откриването и уширяването 
до 40 см на съществуваща каменна канавка с обща дължина 1 655 м. Тази операция включва 
откопаване на двата реда каменни бордюри и полагането им на нова позиция с цел 
осигуряване на 40 см светла ширина на канавката. Бордюрите да се замонолитят със земно-
влажна бетонна смес.   
Състоянието на канавката в участъка от 1340-ти до 1840-ти метър е във видимо добро 
състояние и се предвижда единствено почистването й. В участъците със стръмни скатове да 
се поставят бетонни канавки с удължено рамо. Дължината на тези участъци е общо 135 м.  
За допълнителна яснота по изграждането на тези елементи от алеята виж техническа 
спецификация към документацията. 
Предвидено е почти по цялата дължина на Алея 1 да се изградят два вида бетонни канавки 
(Н30 и Н50) от страна на склона за решаване трайно проблема с стичащите се от него води. 
От бетонните канавки Н50 (с удължено рамо) е предвидено да се положат 670 м. л, а от 
бетонните П-образни (Н30) канавки да се изгради трасе с дължина от 640 м. л. По 
протежение на другите две алеи е предвидено да се изградят само 25 м. л от бетонни 
канавки. 

 
<4> Водостоци 
Основното количество от 17 бр. бетонни водостока с размери 50/50 дължина 200÷600 см,  
покрити с дървена скара  е предвидено да се изградят по протежение на Алея 1. По 
останалите две алеи е предвидено да се изградят 4 бр. нови бетонни водостока. 

 
<5> Подпорна стена 
За предпазване на алеите от разрушаване на няколко места по трасето е предвидено 
възстановяването и изграждането на общо 40 кв. м подпорни стени от каменна зидария. 
 
По протежение на алеята има и други елементи като дървени скари, мостове, стъпала,  
кътове за отдих, които са предвидени за изграждане и/или възстановяване. 
По протежението на алеята има възможност за депониране на съществуващият паркинг, 
намиращ се непосредствено над Драгалевския манастир. 
 
• Количествена сметка 
 

№ 
по 
ред 

Разходи за сроително-монтажни 
работи 

Единица 
мярка Количество 

1 2 3 4 

Туристическа алейна мрежа Драгалевски манастир 
(дълж. 2,4  км, шир. 1,5-3 м) 

      
 1.   Настилка  куб. м 170 
1.1 Възстановяване на средния слой куб. м 40 
1.2 Възстановяване на горния слой (щуп) куб. м 130 
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1.3 Изкопи куб. м 10 
1.4 Почистване алея м. л. 250 
      
2.  Канавки  л. м 1520 
2.1 Бетонна канавка с удължено рамо л. м 670 
2.2 Почистване на каменна канавка л. м 640 
2.3 Възстановяване на земна канавка л. м 210 
      
4.  Водостоци  бр. 22 
4.1 Ремонт на съществуващи водостоци бр. 1 

4.2 Нови водостоци 50/50 см, открити с 
дървена решетка отгоре бр. 21 

      
5.  Подпорни стени  кв. м 40 

5.1 Изграждане на подпорна стена от 
каменна зидария кв. м 40 

      
6.  Кътове за отдих  бр. 3 

6.1 Поставяне на маса с пейки – „Витошки 
тип“ бр. 2 

6.2 

Кът за отдих-ремонт заслон „Паша 
Бунар“, нови мостове-2 бр., ремонт 
площадка окол. прост., маси с пейки 
„Витошки тип”-ориентировъчна сума 
10 000 лв. 

бр. 1 

      
7.  Мостове  м. л 14 
7.1 Нови мостове -4 бр. м. л. 14 

      
8.  Стъпала  бр. 10 

8.1 Изграждане на нови  стъпала на 2 м. 
ширина бр. 10 

      
  
Максимално допустима обща стойност в лева без вкл. ДДС: 

108 400,00 
 
 
Забележка: 
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1. Бетонните канавки е предвидено да се изработят по поръчка или да се използват при 
наличие готови бетонни елементи с приблизително напречно сечение от 25/40 до 30/45 см. 
(виж. спецификация). 
2. Нови водостоци-големи – 300/50/50 см с дървена скара – 21 бр. 
3. Новите водостоци  да са от готови бетонни елементи с приблизителни напречни сечения   
50/50 см. (виж. спецификация) 
4. Количества за насипване в графа „Настилка” са посочени в уплътнени куб. м. 
5. Пресечната точка на канавки и водостоци да бъде осъществена посредством шахта, 
съгласно схемата от приложенията.  
 

 
3.2.3. Възстановяване и ремонт на туристическа алея с. Бистрица-Финална къща 
(Витошко лале) 
• Описателна част 
Предмет на тази позиция е възстановяване и ремонт на туристическа алея с. Бистрица-
Финална къща (Витошко лале) по Дейност 2, поддейност 2.1.2 по Проект № DIR-5113326-4-
98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша”, съгласно Договор № 
DIR-5113326-С-010 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна 
среда 2007-2013”  
Туристическа алея с. Бистрица - Финална къща („Витошко лале”) e с дължина 3 020 м и 
средна ширина от 1,2 м. Трасето е със сравнително малък наклон в по-голямата си част, като 
се редуват с участъци с по-голям наклон. По дължината на трасето (считано в посока 
Финална къща - с. Бистрица) отредения за ремонт участък може да се характеризира като 
горска пътека. По протежение на трасето няма значими нарушения на профила му, както и 
не е необходимо извършване на значими СМР. В основната си част настилката е от земна 
маса премесена с горски субстрати. Изключение правят два малки участъка в началото и към 
края на горската пътека, в които се предвижда насипване на малки количества инертен 
материал. Характерно е наличието на голям брой - 41 съществуващи каменни водостоци, 
които трябва да се почистят, а някои и да се възстановят. Началото на трасето от към 
Финална къща започва с 2 бр. големи метални моста - рампи, които е необходимо да се 
боядисат. 
• Основни заложени СМР: 
<1> Възстановяване на бордюри 
В основната част от трасето няма необходимост от бордюри. Предвидено е в началото на 
пътеката да се положът 25 метра бордюри от ляво, като се замонолитят в подложен бетон 
клас С15/20 и 10 см дебелина (виж техн. спецификация). Целта е да се укрепи предвиденото 
насипване на профила на алеята. 

 
<2> Възстановяване на настилка 
По цялото протежение на трасето е предвидено до се възстановят два малки участъка, които 
да се насипят с инертен материал (общо 12 куб. м). Полагането на различните слоеве от 
настилката във всичките участъци на алеята е съпроводено със своевременно уплътняване на 
всеки слой (виж техническа спецификация), като уплътняването да става на пластове с 
дебелина до 20 см. 

 
<3> Възстановяване на канавки 
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Възстановяването на канавки при този обект е сведено основно до изграждането на 
сравнително малък участък (25 метра) с нови бетонни канавки с удължено рамо, 
възстановяване на около 300 метра земни канавки и разчистване пред каменните водостоци. 
За допълнителна яснота по изграждането на тези елементи от алеята виж техн. спецификация 
към документацията. 

 
<4> Водостоци 
Предвижда се почистване и възстановяване на съществуващите 41 бр. каменни водостока. 
Предвидени са 2 бр. нови водостока от готови бетонни елементи с по-голям профил за 
пропускане на по-голям дебит. 

 
<5> Подпорна стена 
За укрепване и възстановяване профила на пътеката на 2775-ти метър е предвидено 
изграждане на подпорна стена и възстановяване ширината на пътеката, тъй като реката 
намираща се в непосредтвено да пътеката я е отнесла.  

 
По протежение на алеята има и други елементи като кътове за отдих, мостове и др. дейности, 
които са предвидени за изграждане.  

 
По протежението на алеята има възможност за депониране на материали на 2 места, в 
началото и края на алеята. 
• Количествена сметка 

 

№ 
по 
ред 

Разходи за сроително-монтажни работи Единица 
мярка 

Количес
тво 

1 2 3 4 
Туристическа  алея – с. Бистрица-Финална къща (писта 

Витошко лале) - дълж. 3 км., шир 1,5 м. 
      
1. Бордюри м. л.  

1.1 Нови бордюри м. л. 25 

    

 2.   Настилка  куб. м  
2.1 Възстановяване на средния слой куб. м 10 
2.2 Възстановяване на горния слой (щуп) куб. м 6 
2.3 Изкопи куб. м 2 
2.4 Почистване алея л. м 60 
      
3.  Канавки  л. м  
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3.1 Бетонна канавка с удължено рамо л. м 25 

3.2 Оформяне на канавки (4 м) пред 
съществуващи водостоци л. м 165 

3.3 Възстановяване на земна канавка л. м 130 
    
4.  Водостоци  бр.  
4.1 Ремонт на съществуващи водостоци бр. 41 

4.2 Нови водостоци 50/50 см, открити с 
дървена решетка отгоре бр. 2 

      
5.  Подпорни стени  кв. м 14 

5.1 Изграждане на подпорна стена от 
каменна зидария кв. м 14 

      
6.  Кътове за отдих  бр.  

6.1 

Ремонт на кът за отдих- ремонт 
съществуваща беседка, маси с пейки 
„витошки тип” – предвидена сума –   
1000 лв. 

бр. 2 

6.2 
Ремонт на кът за отдих със заслон- 
ремонт на заслона и околното 
пространство-предвидена сума– 5 000 лв.

бр. 1 

      
7.  Мостове  м. л 14 
7.1 Нови мостове -2 бр. м. л. 20 

7.2 
Възстановяване на съществуващи 
мостове - 4 бр. м. л. 24 

      
8.  Боядисване на метален мост-рампа  бр.  

8.1 
Боядисване на съществуващ мост-рампа с 
ширина 1,5 м и обща дължина 40 м и с по 
20 бр. стъпала всяка  

бр. 2 

      
  
Максимално допустима обща стойност в лева без вкл. ДДС -  

25 700,00 
 

Забележка: 
1. Бетонните канавки е предвидено да се изработят по поръчка или да се използват при 
наличие готови бетонни елементи с приблизително напречно сечение от 25/40 до 30/45.        
(виж. спецификация) 
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2. Нови водостоци-големи – 300/50/50 см с дървена скара – 2 бр. 
3. Новите водостоци да са от готови бетонни елементи с приблизителни напречни сечения  
50/50 см. (виж. спецификация).  
4. Количества за насипване в графа „Настилка” са посочени в уплътнени куб. м. 
5. Пресечната точка на канавки и водостоци да бъде осъществена посредством шахта, 
съгласно схемата от приложенията.  
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1. Спецификации  
2. Схеми (карти) на маршрутите на алеите 
 
 
3.3. Техническо задание за Обособена позиция № 3 – Изграждане на 20 бр. дървени 
конструкции с информационни табла на подходите към ПП „Витоша” 
• Описателна част 
Предмет на тази позиция е изграждане на 20 бр. дървени конструкции с информационни 
табла на подходите на ПП „Витоша” по Дейност 2, поддейност 2.1.5 по Проект № DIR-
5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша”, съгласно 
Договор № DIR-5113326-С-010 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013” и по-конкретно: 
 
 - Да се изработят и монтират 20 бр. дървени конструкции с покрив по зададен проект за 
поставяне на информационни табла и място за отдих, разположени на територията на ПП 
„Витоша“, както следва: Бистрица – плажа, Бистрица, Железница, Симеоново, Драгалевци, 
Бояна, Бояна – Бялата вода, Владая – алеята Иван Рилски, Мърчаево, Рударци, Кладница, 
Боснек, Чуйпетлово, Ярлово, Алеко, Златни мостове, Ярема, Дендрариума, Офелиите, 
Владая – алеята за „Златни мостове”. 
- Конструкциите да бъдат изградени солидно, като изпълнителя се съобрази с изискванията 
на проектната документация за начина и вида на основните сглобки и фундирането на 
конструкцията.  
- Основно изискване е първо да се излеят фундаментите на всичките 20 обекта (преди 
монтажа на дървената конструкция фундаментите да могат да сдобият необходимата якост) 
и след това да се монтират дървените конструкции. 
- След изграждане на конструкцията да се оформи плочник (около 5 кв. м) от естествени 
каменни плочи с кафяв оттенък, с размер 30-50 см. и дебелина от 4-5 см, положени върху 
пласт от 5-7 см. земно-влажна бетонна смес, след предварително подравняване на терена. 
Плочникът да бъде обрамчен с бетонни бордюри - градински тип. 
- След изграждане на конструкцията изпълнителя да монтират по 3 бр. табла към всяка 
конструкция, като съдържанието (информацията) на таблата ще бъде по проект на 
Възложителя. 
- Изпълнителят трабва да се съобрази с „Изисквания за видовете работи и материалите”, т. 
3.8. от техническата спецификация, особено с обработката на дървения материал. 
 
• Количествена сметка за един обект 
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№ 
по 
ред 

         Строително-монтажни работи Единица 
мярка Количество 

1 2 3 4 

 1.   Изкоп основи,  подравняване на терена и почистване.  куб. м 1 

 2.   Фундиране на метални кутии  (бетон, греди, работа)   
бр. 1 

 3.   Необработен сух дървен материал куб. м 1,2 

 4.   Обработване на материала в работилница  куб. м 1,2 

 5.   Обработване на материала - защита 4 клас  куб. м 1 

 6.   Сглобяване на конструкцията и допълнителна 
обработка + метални части (шпилки, планки, винтове)  

бр. 1 

 7.   Поставяне на бордюри - тип градински  м. л. 10 

 8.   Поставяне на едроразмерни плочи от естествен камък 
върху земно-влажна бетонна смес  

кв. м 5 

9.  Поставяне информационни табла  бр. 3 
  
Максимално допустима обща стойност в лева без вкл. ДДС: 3000,00 за един обект 
 
 
 
Приложения: 
1. Проектна документация – чертежи и 3d визуализации – 12 бр.  
 
3.4. Техническо задание за Обособена позиция № 4 - Извършване на ремонтни дейности на 
езеро в района на Куртова река 
 
1. Предмет и местоположение на обекта:  
 
Предмет на тази позиция е извършване на ремонтни дейности на езеро в района на Куртова 
река с цел възстановяване на местообитание на жълтокоремната бумка (Bombina variegata). 
Дейност 1.3. по Проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на 
Природен парк Витоша”, съгласно Договор № DIR-5113326-С-010 за безвъзмездна 
финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”. 
Местност: „Куртова река“, Заслона, землищито на с. Железница, на територията на ПП 
„Витоша“. 
 
2. Дейностите включват: 
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Възстановяване на 1 бр. езеро намиращо се пред заслон «Куртова река». Възстановяването 
на езерото се прави с цел, то да стане пригодно местообитание за земноводни, в частност 
жълтокоремната бумка (Bombina variegata).  
Мястото, от където езерото се захранва с вода, както и мястото, през което езерото се оттича 
е необходимо да се иззида под формата на канал. Обема на зидарията за изграждане на 
канала, по който водата да се вкарва и извежда от езерото са: 1 кв. м при мястото на 
захранване на езерото с вода и 1 кв. м при мястото на оттичане. 

 
3. Технически характеристики на езерото: 

 
Езеро пред заслон Куртова река 

Приблизителна площ на водоема 260 кв. м 
Обиколка 145 м 
Приблизително количество на наносите 80 м 
Височина на стената в най-дълбоката точка на езерото 1,2 м 
Височина на стената в най-плитката точка на езерото 0,7 м 

 
Предвидените дейности за възстановяване на езерото са както следва: 

• Изгребване и изнасяне на наноси - 80 куб. м 
• Зидария – 63 кв. м 
• Замазка 180 кв. м 
• Хидроизолация – 220.20 км. м 

В това число са включени всички дейности за възстановяване на езерото, както и тази за 
изграждане на каналите по които водата да се вкарва в езерото и да се оттича от него. 

 
 4. Количествена сметка 
 
 

№ 
по 
ред 

Разходи за строително-монтажни работи Единица 
мярка 

Количест
во 

1 2 3 4 
Езеро в местността „Куртова река“ 

1.  Изгребване на наноси куб. м 80 

2.  Направа на зидария кв. м 63 

3.  Направа на циментова замазка кв. м 180 
4.  Направа на хидроизолация  кв. м 220.20 

  
Максимално допустима обща стойност в лева без вкл. ДДС: 20 000 лв.  
 

 
До езерото намиращо се пред заслон „Куртова река“ се стига посредством земен път с 
приблизителна дължина 600 м, и е достъпно за техника.  
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5. Специални условия, които трябва да се спазват при изпълнение на поръчката, свързани с 
опазване на биологичното разнообразие и режима на защитената територия: 
• При започване на работата по възстановяване на езерото, изпълнителят трябва да 
осигури преместванена на наличната фауна от езерото на посочено и/или създадено от 
Изпълнителя място извън обхвата на ремонтните работи, за да не се допусне нараняването 
или убиването им, по време на ремонтните дейности. След приключване и напълване на 
езерото те да бъдат върнати обратно в него. 
• Абсолютно недопустимо е преминаването с моторни превозни средства извън черните и 
асфалтови пътища. Недопустимо е преминаването с МПС по туристическите алеи и пътеки.  
• Да не се допуска замърсяване на терена с остатъци от цимент или други отпадъчни 
продукти.  
 
6. Очаквани резултати:  
Цялостно и коректно изпълнение на дейностите, следвайки точните изисквания на 
техническо задание. За напълно възстановено езеро, ще се смята тогава, когато са почистени 
всички наноси от него, извършени са всички дейности по зидария, замазка и хидроизолация 
и езерото е пълно с вода. При приемане езерото трябва да е пълно с вода и водата да се 
изтича от преливника. 
 
3.5. Техническо задание за Обособена позиция № 5 - Ремонт на чешми  
 
Предмет на тази позиция е извършване на ремонтни дейности на 9 бр. чешми и Водопровод 
„Златни мостове“ на територията на ПП „Витоша” по Дейност 2.1, поддейност 2.1.4 по 
Проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк 
Витоша”, съгласно Договор № DIR-5113326-С-010 за безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, както следва: 
      
1 бр. Водопровод „Златни мостове“; 9 бр. чешми - м. „Игликини поляни“, м. „Боерица“,  м. 
„Офелиите“, Владайска река 2 (Владайски кариери), Владайска река 3 (Владая поляната), м. 
„Яворова поляна“, х. Алеко, м. „Симеоновски езера“, с. Железница.        
  
Да се извършат ремонтно възстановителни работи на 10 бр. обекти по списък и приложена 
карто схема, като за всеки от обектите е изготвена количествена сметка. В количествените 
сметки са изброени видовете ремонтни работи, които трябва да се извършат на всеки 
отделен обект, както и пределната сума за тяхното изпълнение. 
Ремонтните работи трябва да се извършат качествено и да гарантират продължително и 
безпроблемно функциониране на обекта. 
 
Описание и количествени сметки на 10 обекта - Водопровод Златни мостове и 9 бр. 
чешми  

 
Обект 1 : Водопроводна мрежа «Златни мостове» – м. „Златни  мостове”  
Местоположение и достъпност: землище Бояна, в дясно от асфалтовия път „Златни 
мостове“ – „Момина скала“. Oриентировъчни кординати 191 424,712/4 724 707,987 – wgs – 
84 г. Държавна горска територия. 
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Състояние: стара и амортизирана водопроводна мрежа, в лошо състояние, корозирали 
тръби, с малка проводимост, чести повреди и течове. 
Захранване: водопровод, намиращ се над хижа „Кукер”. На това място има шахта, от която 
се отклоняват захранващите водопроводи на всички обекти на „Златни мостове”. 
Вид дейности: 
Съществуващата система на водопроводите е показана на схема на хартиен носител, която 
ще бъде предоставена при започване на изграждането на обекта. Системата включва 
водохващане от тръба ø 80 етернит с тройник с комби фланци, тръба  Ф 63 отвеждаща до 
четири чешми и обществена тоалетна, като захранването на всяка чешма преминава в 
полиетиленова тръба ø 32. Преминаването  през шосето се осъществява като се използва 
съществуващия водосток ø 600 като тръба ø 63 се полага в полиетиленова гофрирана такава 
SN-8. Това става и при преминаването през паркинга на хотела общо 40 м.  За едната чешма 
се оставя възможност да се захрани от нея пета чешма, единствената невлизаща в схемата, но 
съществуваща преди. 
Забележка: Водопровод ø 63 захранващ чешмата на спирката под шосето, дава 
самостоятелност на водоснабдяването за обществената тоалетна, която в момента е свързана 
с общия водопровод на „Златни мостове”. При евентуалното и въвеждане в експлоатация тя 
като най-ниска точка в системата ще оказва съществено влияние на цялата система. 
                            
 

Количествена сметка 
на водопровод ø 63 – 600 м. „Златни мостове” 

 

№ 
по 
ред 

Видове ремонтни и възстановителни работи Единица 
мярка Количество

1 2 3 4 
                   Обект: Водопровод „Златни мостове" 

1. Траншеен изкоп с комбиниран багер Машино-
смяна 9 

2. Доставка и монтаж на тръба ø 63 (10 bara) м. л 526 
3. Обратен насип - ръчно куб. м 120 
4. Доставка и монтаж на тръба ø 36  м. л 104 
5. Отстраняване на негабарити куб. м 37 
6. Поставяне и доставка на сигнална лента м. л. 600 
7. Комбиниран фланец за връзка с етернит бр. 4 
8. Доставка и монтаж ТСК-2 бр. 1 

9. 
Връзка с тръба на 4бр. чешми, КС,ремонти по корпуса на 
чешмите, както и обособяването на малки сухи шахти за 
крановете непосредствено до чешмите. 

бр. 4 

10. Фитинги ø 63 бр. 28 
11. Фитинги ø 32 бр. 18 
12. Опорен бетонен блок бр. 10 
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12. Гофрирана полиетиленова тръба SN-8 м. л. 40 
13. Фиксатори бр. 6 
14. Стопери бр. 8 
15. Водочерпене с помпа   6 
16. Обеззаразяване с хлор на водопровод ø 63 полиетилен м. л. 600 
        

  
Максимално допустима обща стойност в лева , без ДДС - 14 700 лв.  
 

  
 
Обект 2:  Чешма „Игликини поляни” 
Местоположение и достъпност: землище Владая, по асфалтов път „Златните мостове“ – 
„Бояна“, на     5.6 км се свива на запад и веднага след това на север посока ПД „Иглика” (на 
около 800 м). Чешмата е на самия път. Приблизителни кординати 190 228,211/4 726 279,626 
– wgs– 84г.). Държавна горска територия. 
Състояние: Напукана облицовка по четирите ъгъла. Спукана тръба в шахтата. От 
денивелацията на водопровода, в къс участък (от стръмен склон преминава в хоризонтал) 
възниква напрежение в тръбата. Намален дебит на водата и периоди на пресъхване.  
Коритото е в добро състояние. 
Захранване: Водопровод, снабдяващ с вода почивна станция „Иглика”. 
Вид дейности: 
1. Да се подмени част от етернитовия водопровод на 5 метра след повредата и 5 метра 
преди повредата с полиетиленов, който като по-пластичен ще обере напрежението и 
стиковането между двете тръби в двата участъка.  
2. Шахтата зад чешмата да се надстрои с бетонен борд от 20 см над терена, с дебелина на 
стеничката 12-15 см. Да се постави метален капак, изолиран против ерозия с алкидна боя. 
3.  Да се изкопае и положи отводнителна тръба по дъното на отточен канал,  като се спазва 
наклон от 2 – 3 см на линеен метър. 
4. В шахтата да се подмени част от тръбата и постави нов кран. На отводнителната тръба  
да се постави мрежа или решетка против запушване. 
5. Да се подмажат със силен циментов разтвор фугите и пукнатините по корпуса на 
чешмата без да се зацапват облицовачните плочи.  
 

Количествена сметка 
 

№ по 
ред Видове ремонтни и възстановителни работи 

Единица 
мярка Количество 

1 2 3 4 

Обект: Чешма „Игликини поляни” 
1. 1/ Изкоп за водопровод ø 60 етернит, 10 м. ръчно        куб. м 6.6        
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2. 
Демонтаж на етернитов водопровод 10 м и спиране 
на водата на разстояние 1.2 км от повредата м. л 10   

3. Доставка и монтаж на тръба ø 63 полиетилен  м. л 10 
4. Доставка и монтаж на скоби аварийни дълги бр. 2 
5. Доставка и полагане на сигнална лента м. л 10 
6. Обратен насип куб. м 6.6 
7 Доставка на бетонови тухли          бр. 60 

8 
Надзиждане на шахта 1/0.8 м с плътни бетонови 
тухли на циментов разтвор кв. м 0.864 

9 
Доставка и монтаж на метален капак, заключващ се 
с катинар, с размери 1/0.80м бр. 1 

10 
Доставка и монтаж на кран ø 32 и подмяна на 
спукана тръба ø 32,  1 м. л бр. 1 

11 Изкоп ръчен за отточен канал - 25 м. л куб. м 12.5 
12 Доставка и монтаж на тръба ø 50 усилена м.л. 25 
13 Обратен насип куб. м 12.5 

14 
Подмазване на напукана облицовка на корпуса на 
чешма м. л 4 

 
Максимално допустима обща стойност в лева без вкл. ДДС – 950,00 лв.  

 
 
 
Обект 3: Чешма местност „Боерица“ 
Местоположение и достъпност: землище Бояна, след м. „Офелиите“, по асфалтов към     
х. Боерица, чешмата се намира на запад на 100 м от ПД „Боерица“ (192 393,873/ 
4 723 410,965– wgs– 84г). Държавна горска територия.  
Състояние: Лошо, не работи и е полуразрушена. 
Захранване: От водопровод. 
Архитектура и конструкция: Декоративен дялан гранит с две лица и две корита 
Вид дейности: 
1/ Разрушените и останалите на място гранитни камъни да се почистят внимателно, след 
което да се възстановят на мястото си, споени със силен разтвор (пясък-цимент–теракол). 
При  липса камък от зидарията, да се допълни с камък от същия материал. 
2/ Да се изкопае и открие връзката на чешмата с главния водопровод, да се възстанови с 
полиетиленов, като се предвидят метални галванизирани чучури - от едната страна сфера с 
фонтанче за пиене, от другата чучур за наливане. 
3/ Да се изгради шахта, в която да има спирателен кран за чешмата. 
                                                                                                              
 

Количествена сметка 
 

№ по 
ред видове ремонтни и възстановителни работи

Единица 
мярка Количество 
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1 2 3 4 

Обект: Чешма м. Боерица                            

1. Изчукване с длето стара циментова замазка бр. 12 

2. Доставка на цимент бр. 6 

3. Доставка на пясък                                   куб. м 0.5             

4. Доставка на филц                                     куб. м  0.5             

5. Пресяване на пясък                                 куб. м    0.1 

6. 
Възстановяване на чешма с масивни гранитни 
плочи на циментов разтвор бр. 1 

7 Изкоп и откриване на стара връзка на 3.5 м куб. м 2.31 

8 Демонтаж на метална тръба 3.5 м със срязване бр. 2 

9 Доставка и монтаж на тръба ø 32 полиетилен м. л 4.5 м 

10 
Доставка на фитинги кран, сферичен, 
компенсатор бр. 8 

11 
Доставка на сферично фонтанче и 
галванизиран чучур бр. 2 

12 Доставка на циментови тухли бр. 200 

13 

Изграждане на шахта с размери 0.5/0.5 м 
вътрешно и h – 1.1 м с единични циментови 
тухли на циментов разтвор. кв. м 1.63 

14 

Доставка и монтаж на метален 
капак с катинар с размери 0.80/0.80 м 
боядисан външно с алкидна боя, вътрешно с 
яхтен лак. бр. 1 

15 
Доставка и бетониране на метална тръба от 1`` 
до 2`` в сигнални цветове с h 2 м над терена бр. 1 

 
Максимално допустима обща стойност в лева без вкл. ДДС: 940,00                         

 
 
 
Обект 4: Чешма Офелиите 
Местоположение и достъпност: землище Владая, по асфалтовия път между „Офелиите“ и 
параклиса „Иван Рилски“, на 13 км от Бояна (160 м от раздвояването на асфалтовия път при 
„Офелиите“), на 50 м южно от пътя. Без директен достъп (191 242,735 / 4 722 947,630– wgs – 
84г.) Държавна горска територия. 
Състояние: Сравнително добро състояние. 
 Захранване: От собствен водоизточник (каптаж), който се намира на около 20 метра пред  
чешмата.  



 33

Архитектура и конструкция: Монолитна констукция от камък и бетон. 
Вид дейности: Почистване на коритото, направа на замазка на гърба на чешмата, поставяне 
на нова водоотвеждаща PVC тръба. 
 

 
Количествена сметка 

  

№ 
по 
ред видове ремонтни и възстановителни работи 

Единица 
мярка Количество 

1 2 3 4 

Обект: Чешма Офелиите 
1. Почистване и ремонт на корито бр. 1 
2. Направа на бетонна замазка кв. м  1 

3. 
Поставяне на нова водоотвеждаща PVC тръба  
ø 50 мм - ръчно 40/60 см л. м 10 

  
Максимално допустима обща стойност в лева без вкл. ДДС: 120,00 лв.  

 
 
 
Обект 5: Чешма „Владайска река 2“ (Владайски кариери) - на алея х. Селимица – 
Владайски кариери 

 
Местоположение и достъпност: Землище с. Рударци, по асфалтов път Кладница – х. 
Селимица (до края на пътя), около 2.6 км, следва каминен път 0.6 км и се продължава по 
алея х. Селимица – Владайски кари (0.7 км). Приблизителни кординати 188 217,730/4 721 
217,410 – wgs – 84 г. Държавна горска територия.  
Състояние: Сравнително добро състояние 
Захранване: Собствен водоизточник (каптаж), който се намира на 10 метра от чешмата.  
Архитектура и конструкция: Конструкция от бетон и камък. 
Вид дейности: Почистване на коритото, почистване на каптаж, измазване вътрешно и 
външно на каптаж, направа на нов бетонен капак за каптажа, поставяне на нова 
водоотвеждаща PVC тръба и почиствне и оформяне на каменна площадка. 

   
 

           Количествена сметка 
 

№ по 
ред видове ремонтни и възстановителни работи

Единица 
мярка Количество 

1 2 3 4 



 34

Обект: Чешма на алея х. Селимица – Владайски кариери 
1. Ремонт и почистване на каптаж бр. 1 
2. Почистване и ремонт на корито бр. 1 
3. Бетонна замазка на каптаж кв. м  4 

4. 
Поставяне на нова водоотвеждаща PVC тръба 
ø 50 мм. - ръчно 40/60 см л. м 4 

5. Оформяне на каменна площадка  кв. м  2 
6. Бетонен капак 80/80 см бр. 1 
  
Максимално допустима обща стойност в лева без вкл. ДДС - 440,00  

 
 
 
Обект 6: Чешма „Владайска река 3“ (Владая – поляната) 
Местоположение и достъпност: землище кв. Владая, по камионен път североизточно на 
кв. Владая, на първото кръстовище се завива север-североизток на разстояние 1.1 км е 
четвъртото разклонение, завива се на юг. Чешмата е на около 50 м. Приблизителни 
кординати 189 093,679/4 726 759,415– wgs – 84 г. Държавна публична собственост, 
поземлена територия. На туристическа алея кв. Владая - м. „Тихият кът“, в дясно от нея.  
Състояние: Лошо състояние. 
Захранване: Собствен водоизточник (каптаж), който се намира на около 350 метра от 
чешмата. 
Архитектура и конструкция: Дървена констукция тип дънер. 
Вид дейности: Направа на нова дървена конструкция и дървено корито, направа на нов 
водопровод PVC тръба, поставяне на нова водоотвеждаща PVC тръба, подмазване на каптаж, 
направа на бетонен капак на каптажа. 
 
 

Количествена сметка 
 

№ по 
ред 

видове ремонтни и възстановителни 
работи 

Единица 
мярка Количество 

1 2 3 4 

Обект: Чешма „Владайска река 3“ (Владая – поляната) 
1. Hаправа на бетонна замазка на каптаж  кв. м 4 
2. Дървено тяло бр. 1 
3. Дървено корито бр. 1 

4. 
Подмяна на захранващия водопровод - с PVC 
тръба ø-032 мм - машинно 40/60 см. л. м 350 

5. 
Поставяне на нова водоотвеждаща PVC 
тръба ø-050 мм - ръчно 40/60 см л. м 5 

6.  Бетонен капак 70/70 см бр. 1 
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Максимално допустима обща стойност в лева без вкл. ДДС - 2300.00  

 
 

 
Обект 7: Чешма „Яворова поляна“ 
Местоположение и достъпност: Землище кв. Бояна, от м. „Офелиите“ по алеята за            
х. Малинка, в северна посока на стотина метра от „Офелиите“. Приблизителни кординати 
190 993,585/4 723 175,284 – wgs – 84 г. Държавна горска територия. Достъпност – 
автомобилен път до х. Офелиите и 300 м. черен път. 
Състояние: Лошо състояние 
Захранване: От водопровод, който се намира на около 70 метра зад чешмата.  
Архитектура и конструкция: Монолитна каменна конструкция. 
Вид дейности: Възстановяване на каменна зидария, повдигане и подмазване на коритото, 
подмяна на водопровод с PVC, поставяне на нова водоотвеждаща PVC тръба.    
 
 

Количествена сметка 
 

№ 
по 
ред видове ремонтни и възстановителни работи 

Единица 
мярка Количество 

1 2 3 4 

Обект: Чешма „Яворова поляна“ 

1. 
Подмяна на захранващия водопровод с PVC тръба 
ø-32 мм - ръчно 40/60 см. л. м 70 

2. Почистване и ремонт на корито бр. 1 
3. Каменна зидария на корито и чешма кв. м  2 
 4. Направа на бетонна замазка кв. м  2 

5. 
Поставяне на нова водоотвеждаща PVC тръба 
ø 50 мм - ръчно 40/60 см л. м 3 

  
Максимално допустима обща стойност в лева без вкл. ДДС - 800.00 

 
 
  
Обект 8: Чешма при х. Алеко 
Местоположение и достъпност: землище на с. Бистрица, от края на асфалтовия път 
Драгалевци – х. Алеко, в западна посока по алея х. Алеко - х. Ведра, на 170 м по алеята. 
Приблизителни кординати 195 976,990/4 721 079,811–wgs–84 г. Държавна горска територия. 
Състояние: Няма вода, не се ползва от години. 
Захранване: Водопровод,  отвеждащ вода в убивателна  шахта под лифтовата станция. 
Архитектура и конструкция: 
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Вид дейности: Свързване на чешмата със собствена тръба до резервоара, по съществуващо 
трасе 
           

Количествена сметка 
 

№ по 
ред видове ремонтни и възстановителни работи 

Единица 
мярка Количество 

1 2 3 4 

Обект: Чешма при х. Алеко 

1. 

Разчистване и просичане около чешмата, 
намиране и отваряне на шахта. Изчистване на 
шахта и площ около чешмата, изнасяне на храсти 
и чимове на 30 м кв. м 16 

2. Изкоп водопровод до резервоар - машинен 224 м МСМ 3 
3. Подравняване дъно на изкоп м. л 224 
4. Доставка и монтаж на тръба ø 32 мм м. л 224 
5. Обратен насип куб. м 42.3 
6. Доставка и полагане сигнална лента м. л 224 

7. 
Пробиване отвор в бетонна стена 
на резервоар 0.30 м с къртач бр.          1 

8. Фитинги за връзки бр. 8 

9. 
Надзиждане на шахта с 0.40 м с 
бетонни тухли и бетонен пояс бр. 1 

10. Направа на бетонен капак бр. 1 
  
Максимално допустима обща стойност в лева без вкл. ДДС - 3 350,00  
            

 
 

Обект 9:  Чешма Симеоновски езера 
Местоположение и достъпност: землище кв. Симеоново, по асфалтовия път над горски 
дом Симеоново, в края на пътя, в началото на поляните около Симеоновските езера. 
Приблизителни кординати 199 018,929/4 723 944,871–wgs–84г.). Държавна горска територия. 
Състояние: Чешмата отдавна е пресъхнала. Дренажите са били на отделни точки, плитко 
дренирани и са  задръстени. 
Захранване: От мочур непосредствено над нея. 
Архитектура и конструкция: Чешмата е направена от тротоарни плочки (неподходящ 
материал), първо боядисани, после напръскани с разтвор от бял цимент, с  което се имитира 
камък.  
Вид дейности: Необходимо е премахване на част (корита и площадка) от чешмата и 
изграждане на нова, като визията подлежи на предварително съгласуване с Възложителя. 
Необходимо е изграждане и на резервоар, който да акумулира вода в сухия сезон. Цялостно 
дрениране на водоносния слой. Събирателната шахта да се направи с полезен обем              
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0.5 куб. м. Чучурът на чешмата да бъде с кран. Дренажът да бъде с размери – ширина на 
изкопа минимум 0.40 м, на активните места на извора до 0.60 – 0.80 м и дълбочина според 
дълбочината на водоносния слой – обикновено от 0.40 м до 0.60 м. От долната страна на 
изкопа да се уплътни ивица от глина, преди да се насипе филца, която да контактува плътно 
с глинестия слой на дъното. Филцът трябва да е кръгъл, нетрошен и задължително 
обеззаразен с промивка от хлорна вода. От горната стена на изкопа, ако слоят е хумусен или 
рехава почва, да се постави ивица от биоплатно, което е добре да обхване и завие след 
насипването на филца и отгоре изкопа. Върху биоплатното да се наредят чимове. 
Отвеждането от дренажа до събирателната шахта да стане с полиетиленова тръба с по-голям 
диаметър.  
Зад чешмата да се изгради шахта с две камери: събирателна за водите с полезен обем           
0.5 куб. м и суха камера за крановете (по приложена схема). Събирателната да е с размери 
вътрешно 1/1 м и височина 0.60 м, с преливник и тръба за източване. Сухата камера да е с 
размери 1/0.80 м с два крана за източване на резервоара и спирателен за чешмата. След 10-
15-ти октомври външния кран на чешмата да се отвие и да се навие муфа с чучур. 
Резервоарът да се източи и почисти. Да се постави метален капак на сухата шахта и на 
резервоара.          
   

Количествена сметка 
 

№ по 
ред видове ремонтни и възстановителни работи

Единица 
мярка Количество 

1 2 3 4 

Обект: Чешма Симеоновски езера 

1. 
Окосяване с ръчна косачка и почистване на 
терен  кв. м 300 

2. 
Специфичен изкоп на 26 м. л. с изнасяне на 
пръстта с ръчни колички на 30 м кв. м 4.68 

3. Доставка на пластична глина куб. м 1.5 
4. Направа на слой от глина ръчно       кв. м 10.4 
5. Доставка и обеззаразяване на флиц куб. м 4.16 

6. 
Пренасяне с ръчни колички и насипване на 
канал – дренаж с филц куб. м 4.16 

7. Доставка и полагане на биоплатно кв. м 20.80 
8. Покриване на дренажа с чимове кв. м 10.40 
9. Изкоп за шахта ръчно куб. м 1.68 

10. Изкоп на площадка пред чешмата,ръчно куб. м    1.28 
11. Разбиване на бетон и камък, ръчно куб. м 1.5 
12. Изкоп за тръба 6 м. л                       куб. м 0.96 
13. Доставка и полагане на тръба ø 63 мм м.л. 6 
14. Доставка и направа на Кофраж кв. м 11.04  
15. Доставка на арматурно желязо м.л. 190 
16. Армиране на дъно и стени за шахта кв. м 23 
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17. Доставка и отливане на бетон                                  куб. м  1.284 

18. 

Изкоп,доставка и монтаж на тръба за преливник 
и източване 
на резервоара                                       м.л. 4 

19. 
Направа на кофраж и отливане от бутобетон 
плотовете на чешмата куб. м 0.5 

20. 
Заскаляване и отливане на положен бетон за 
площадка куб. м 0.324 

21. Доставка на декоративен гладък речен камък куб. м 0.81 

22. 
Редене на гладък речен камък на фуга за под на 
площадка  кв. м 3.24 

23. Изкоп за отточна тръба м. л 10 

24. 
Доставка и монтаж на отточна тръба ø 63 мм 
полиетилен усилена  м. л 10 

25. 
Доставка на стоманена тръба за защита на 
отточна тръба през пътя  м. л 4 

26. 
Доставка и монтаж на метален капак с размери 
0.80/1 м бр. 1 

27. 
Доставка и монтаж на метален капак с размери 
0.80/0.80 м бр. 1 

28. Доставка и монтаж на фитинги и кранове бр. 10 

29. 
Построяване на чешма от естествен камък  
/сиенит/ с размери 1.40/0.85 м бр. 1 

30. Доставка на камък за облицовка (гнайс) кв. м 3.6 

31. Облицовка на бетонни плотове  кв. м 3.6 
  
Максимално допустима обща стойност в лева без вкл. ДДС - 3 800,00 
     

 
 
Обект 10: Чешма с. Железница 
Местоположение и достъпност: В близост до с. Железница на около 700 м от селото по 
туристическа алея с. Железница – х. Физкултурник до туристически заслон в                    
м. „Водохващане“ на р. Железнишка. Достъпност  от с. Железница по каменен път, около700 
м. Приблизителни кординати 200 469,659/4 715 547,506– wgs– 84 г. Общинска публична 
собственост, горска територия 
Състояние: Сравнително добро състояние. 
Захранване: От собствен водоизточник (каптаж), който се намира на 3 метра от чешмата. 
Архитектура и конструкция: Бетон и камък. 
Вид дейности: Ремонт и почистване на каптаж, подмяна на захранващия водопровод, 
почистване и ремонт на корито, каменна зидария на корито и чешма, направа на нова 
бетонна шапка на чешмата, водоизолация на задната страна на чешмата, поставяне на нова 
водоотвеждаща PVC тръба и оформене на каменна площадка. 
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Количествена сметка  
 

№ по 
ред 

видове ремонтни и възстановителни 
работи 

Единица 
мярка Количество 

1 2 3 4 

Обект: Чешма с. Железница 
1. Ремонт и почистване на каптаж бр. 1 

2. 
Подмяна на захранващия водопровод - с 
PVC тръба ø 32 мм - ръчно 30/40 см. л. м 3 

3. Почистване и ремонт на корито бр. 1 
4. Каменна зидария на корито и чешма кв. м 6 
5. Направа на бетонна шапка кв. м 0.4 

6. 
Поставяне на нова водоотвеждаща PVC 
тръба ø 50 мм. - ръчно 30/40 см. л. м 5 

7. Оформене на каменна площадка  кв. м 4 
8. Водоизолация дренаж кв. м 2 

  
Максимално допустима обща стойност в лева без вкл. ДДС - 650,00  

 
 
Приложения: 
1. Карто схема на обектите.  
 
 
3.6. Техническо задание за Обособена позиция № 6 - Ремонт на заслони  
 
Предмет на тази позиция е извършване на ремонтни дейности на 9 бр. заслони на 
територията на ПП „Витоша” по Дейност 2.1, поддейност 2.1.3 по Проект № DIR-5113326-4-
98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша”, съгласно Договор № 
DIR-5113326-С-010 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна 
среда 2007-2013”, както следва: 
      
Местоположение:  с. Боснек, при пещера „Духлата“, с. Железница, м. „Слънчев рид“, м. 
„Железни врата“, м. „Живата вода“, м. „Меча, чешма“, разклон за „Копитото“,                     
р. Рударщица-с. Рударци. 
В Приложение е дадена схема с тяхното местоположение. 
Дейността да обхване извършване на ремонтно възстановителни работи на 9 бр. заслони по 
списък, като за всеки от обектите са изготвени отделни количествени сметки, с изброени 
видовете ремонтни работи. 
Ремонтните работи да се извършат качествено и да гарантират продължително и 
безпроблемно функциониране на обекта. 
До по-голямата част от обектите има достъп по автомобилни пътища. 
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Описание на обектите и количествена сметка - 9 бр. заслони 
 

Обект 1 : Заслон с. Боснек – м. Добри дол 
       
Местоположение и достъпност: Землище на с. Боснек, в северна посока м. „Голема 
могила“, по алея, непосредствено до регулацията на с. Боснек. Приблизителни кординати 
186 168,401/4 712 187,978–wgs–84 г. Държавна горска територия. Стига се по черен път. На 
мястото има оброк. 
Състояние: Лошо, за цялостно възстановяване 
Архитектура и конструкция: Дървена конструкция 
Вид дейности: Възстановяване на дървена конструкция с покрив с размери 8/3 м, изградена 
върху фундаменти, затворена частично от три страни. Оборудване с дървени маси и пейки. 
В близост до него възстановяване на двойно огнище със зидария от огнеупорни тухли и 
бетонен фундамент с размери 2/1,5 м и височина 50 см, като около него се изградят 4 бр. 
дървени стъпала и настилка от каменни плочи. 
 

Количествена сметка  
 

№ 
по 
ред 

видове ремонтни и възстановителни 
работи 

Единица 
мярка Количество 

1 2 3 4 

Обект: заслон с. Боснек – м. Добри дол 
 

Голяма постройка 

1. Изкоп за основи 30/40/1350 см куб. м 1,7 

2. 
Изливане фундамент и надземна част с 
шапка 30/70/1350 см куб. м 2,9 

3. 
Колони 12/12/200 см – 6 бр.+ 2 бр. х 250 
см , метални шини 4/50/400 мм -16 бр. бр. 8 

3.1 Носещи греди +попове 12/12/300 см – 8 
бр. и 12/12/350 см – 6 бр. бр. 14 

3.2 Греди 8/4 за парапет м. л. 50 

3.3 Гредоред 8/8/200 см -15 бр. и 8/8/250 см -
15 бр. бр. 30 

3.4 
Дъсчена обшивка за парапета със 
застъпване - дебел.- 2,8 см кв. м 9 

3.5 Дъсчена обшивка - покрив с дебел.- 2 см кв. м  39 
3.6 Челни дъски 2/17 см м. л 26 

3.7 
Воалит с посипка 4 кг./кв. м, летви 4/4 см 
за укрепване (16 бр.) кв. м 40 

4. 
Плочник от едри плочи на земно-влажна 
бетонна смес кв м 20 

5. Дървена маса 310/90 см бр. 2 
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6. Дървена пейка с облегалка 310/45 см бр. 4 
7. Лак цвят Палисандър кв. м 75 

  Огнище     

1.  
Фундамент 220/120/10 см с армировка ø 
10 см куб. м 0,27 

2. 
Зидария от огнеупорни тухли 25/12/7 см 
и под бр. 140 

3. Фундамент за плоча 10 см. и 4 бр. шини куб. м 0,2 
4. Стъпала от дърво -15 м. л бр. 5 
        

 
Максимално допустима обща стойност в лева без вкл. ДДС: 7 500,00   
      

 
ПРИЛОЖЕНИЕ: 
1. Скица/схема на обекта 

 
Обект 2 : Заслон при пещера „Духлата“ 

 
 Местоположение и достъпност: землище на с. Боснек. В югозападната част на Витоша, 
на 1100 м н. в., на главния път между селата Боснек и Чуйпетлово, непосредствено до 
асфалтовия път. Разположен над входа на пещера „Духлата” на височина около 3 м, като до 
площадката се стига посредством 20 бр. дървени стъпала. Приблизителни кординати 
187 330,985 / 4 711 951,797–wgs–84 г.) Държавна горска територия. 
Състояние: Лошо. 
Архитектура и конструкция: Дървена конструкция.  
Вид дейности: Предвижда се да се премахне вече несигурната и полуразрушена 
съществуваща дървена конструкция и да се изгради нова (включително и нова стълба) на 
същото място, като височина на покривната конструкция е 2 м в предната част и 2,5 м в 
задната част. 
 
 

Количествена сметка  
 

№ по 
ред видове ремонтни и възстановителни работи 

Единица 
мярка Количество 

1 2 3 4 

Обект: заслон Духлата 

1. 
Премахване и изчистване на съществуващата 
конструкция бр. 1 

2. 
Изливане на фундаменти- 2 бр. за колоните и  
1 бр. за стълбата бр. 3 
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3. 
Поставяне на две двойки дървени колони 
14/14/350 см за подпиране на навеса бр. 4 

3.1 
Хоризонтални греди за навеса -12/12/400 см и 
паянти бр. 2 

4. Нова стълба 4/0,8 м с парапет  бр. 1 
5. Под от дъски - талпи (5см) кв. м  10 
6. Колони за покрива-10/10/300 см бр. 9 
7. Греди диагонални 8/8/300 см бр. 5 
8. Носещи хоризонтални греди 10/10/500 см бр. 4 
9. Гредоред 8/8/400 см бр. 10 

10. Парапет Г-ообразен от бичмета 8/4/400 см бр. 10 
11. Дъсчена обшивка кв. м 20 
12. Воалит-3 мм, летви 4/4 см за укрепване (6бр.) кв. м 20 
13. Пейка Г-образна 1,7/1,7 м бр. 1 
14. Маса 1,2/0,6 м бр. 1 
15. Лак цвят Палисандър кв. м. 40 
16. Транспорт      

 
Максимално допустима обща стойност в лева без вкл. ДДС:  3600,00                         

 
 
 
Обект 3: Заслон Железница 

 
Местоположение и достъпност: По камионен път в западна посока (1.2 км), по поречието 
на р. Янчовска до края, след което се продължава по алеята (200 м), пресича се реката, 
заслона е на  50 м след реката. Приблизителни координати 200 469,659/4 715 547,506–wgs–
84г. Общинска публична собственост, горска територия.  
Състояние: Сравнително добро. 
Архитектура и конструкция: Заслона е с размери 5,50 м /4,30 м. Основите са изградени от 
солиден камък (Н = 70 см). Конструкцията е изцяло дървена, облицован е с ритловици, 
покрива е облицован с воалит, има изградена каменна камина. Дървената конструкция е 
здрава.  
Вид дейности: Облицоване на покрива с воалит, изкърпване на калдъръмения под, 
поставяне на нови дървени пейки и маси в заслона, както и почистване и оформяне на 
околното пространство. 
 

Количествена сметка  
 

№ по 
ред 

видове ремонтни и възстановителни 
работи 

Единица 
мярка Количество 

 2 3 4 

Обект: заслон Железница 
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1. Дървена пейка - 210/180/40 см бр. 1 
2. Дървена маса - 160/80 см бр. 1 
3. Изкърпване на калдъръмен под  кв. м  2 
4. Облицоване на покрива с воалит - 3 мм кв. м  25 
5. Импрегниране с лак цвят Палисандър кв. м  60 
6. Ремонт на каменния зид пред камината  кв. м  0,5 
7. Летви върху воалит 4/4 см за покрив м. л. 30 
8. Почистване в и около заслона бр. 1 
9. Транспорт     

  
Максимално допустима обща стойност в лева без вкл. ДДС - 1 700,00   

 
 

Обект 4: Заслон „Слънчев рид“ 
 

Местоположение и достъпност: землище кв. Бояна, по асфалтовия път м. „Златните 
мостове“ – „Офелиите“, на 9.2 км от Бояна (на 0.5 км от отклонението за „Офелиите“). 
Заслонът се намира по първата алея от източната страна на пътя на 150 м от него. 
Приблизителни координати 191 192,112/4 724 269,806–wgs–84г. Държавна горска територия. 
Достъпа до заслона се осъществява единствено по алеята. 
Състояние: В лошо състояние е покрива и мебелировката на заслона, както и площадката 
около него. 
Архитектура и конструкция:  Заслонът е с размери 3,00/6,00 м, с масивни стени и основи. 
Покрива е дървен, покрит с ламарина, има вътрешна камина. 
Вид дейности: Ремонт на покривната конструкция, почистване на каменната зидария вътре 
в заслона, поставяне на нови маси и пейки, полагане на пода с плочи от естествен камък, 
поставяне на нови маси и пейки „витошки тип” около заслона, както и почистване и 
оформяне на околното пространство. 

 
 

Количествена сметка  
 

№ 
по 
ред видове ремонтни и възстановителни работи 

Единица 
мярка Количество 

1 2 3 4 

Обект: „Слънчев рид“ 
1. Ремонт на покрив     

1.1 Смяна на ламарина с воалит кв. м  45 
1.2 Подмяна на греди с дължина 5 м бр. 3 
1.3 Изчистване с шкурка на греди бр. 15 
1.4 Смяна на дъсчена облицовка 2/15 см кв. м  45 
1.5 Смяна ламперия кв. м  6 
2. Почистване на каменна зидария кв. м  8 
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3. 
Възстановяване на каменна зидария на камина и 
отвор кв. м  2 

4. Полагане на големи плочи от естествен камък кв. м  15 
5. Пейка -нова П-образна -2/2,1/1,5 м бр. 1 
6. Маса 1,40/1,50 м бр. 1 
7. Подвижна пейка 1,40/0,45 м бр. 1 
8. Пейки с маса „витошки тип“ бр. 2 
9. Лак цвят Палисандър кв. м  60 

10. Почистване на мястото бр. 1 
11. Транспорт     
  
Максимално допустима обща стойност в лева без вкл. ДДС - 4 500,00  

 
 

Обект 5: Заслон „Железни врата“ 
 
Местоположение и достъпност: землище на кв. Драгалевци. В северната част на Витоша, 
в близост до м. „Бай Кръстьо“, по асфалтовия път Драгалевци – Алеко (7.7км.), след остър 
десен завой по втората изкачваща се алея, на около 200-250 м от асфалтовия път, като до 
него се стига по черен път. Приблизителни кординати 196 867,423/4 723 329,484–wgs–84 г. 
Държавна горска територия. 
Състояние: Частично разрушен. Камина в лошо състояние. Мебелировка в лошо състояние. 
Пред заслона има полуразрушена суха каменна зидария, оформяща площадката. 
Архитектура и конструкция: Заслона е с размери 5/6 м. Изграден е от две монолитни 
каменни стени, към които от дървена конструкция е изграден покрива, обшит с ламарина. 
Вид дейности: Надзиждане с каменна зидария на едната от двете каменни стени и на 
основата на задната страна с по около 30 см, изграждане на нов комин с каменна зидария, 
затваряне на задната стена с широка ламперия, затваряне отчасти (Н 1,3 м) на половината от 
предната страна със същата ламперия, възстановяване на плочник от едри каменни плочи, 
маси и пейки, лакиране и др. 
 

Количествена сметка  
 

№ 
по 
ред видове ремонтни и възстановителни работи 

Единица 
мярка Количество 

1 2 3 4 

Обект: заслон „Железни врата“ 

1. 
Почистване на заслона и околното пространство, 
разкастряне бр. 1 

2. 

Възстановяване на каменна зидария на една от 
стените и надзиждане на задната основа с 30 см 
(двулицево) - запечатване с бетон кв. м 5 
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3. 
Затваряне на задната страна с широка ламперия 15/2 
см  кв. м  10 

3,1 
Поставяне на две колони 12/12/200 см и една греда 
12/12/500 см бр. 3 

4. Плочник от едри плочи с дебелина 5 см кв. м  25 

5. 
Изграждане на нов комин от каменна зидарият с 
Н2,3м. и странично извеждане през стената. бр. 1 

6. 
Затваряне с ламперия на част (2,7/1,3 м) от предната 
страна+2бр. колони 12/12/3 м кв. м  3,50 

7. Воалит – 3 мм кв. м  36 
8. Пейка 2,5 м с маса 1,5/0,8 м бр. 1 
9. Пейка Г-образна 3/2 м бр. 1 

10. Лакиране с лак с цвят Палисандър кв. м  50 

11. 
Доизграждане със суха каменна зидария на стена 
при предната площадка кв. м  8 

12. Направа на дървени стъпала бр. 8 
13. Смяна челни дъски м. л 25 
14. Транспорт     
 
Максимално допустима обща стойност в лева без вкл. ДДС - 4 800,00 
 

 
 

Обект 6: Заслон „Живата вода“ 
 
Местоположение и достъпност: землище на с. Боснек (Крапец). Камионен път от с. 
Боснек в Североизточна посока на 2 км до втория разклон, след това по пътеката, 
продължаваща в източна посока 450 м, продължава северно 100 м пеш. Приблизителни 
координати 188 028,623 / 4 714 992,64–wgs–84 г. Държавна горска територия. 
Състояние: Сравнително добро, за частичен ремонт. В лошо състояние е мебелировката и 
прилежащата територия. 
Архитектура и конструкция: Заслона е с размери 4,5м/3,5м. Конструкцията е разположена 
върху площадка с 5 бр. стъпала, две от страните са с каменна зидария с височина 0,40 м, а 
третата е с височина на зидарията 2,00 м. Покрива е дървен, двускатен, покрит с ламарина. 
Останалата част от заслона е от дърво. 
Вид дейности: Обличане на ламаринения покрив с импрегнирани в кафяво дървени 
шиндли, възстановяване на зидария, лакиране на съществуващата дървения, подмяна на част 
от дървените елементи, поставяне на нови маси и пейки около и в заслона, както и 
почистване и оформяне на околното пространство. 
 

Количествена сметка  

№ по 
ред 

видове ремонтни и възстановителни 
работи 

Единица 
мярка Количество 
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1 2 3 4 

Обект: заслон „Живата вода“ 
1. Възстановяване на каменна зидария кв. м  2 

2. 
Обличане на покрива (4,5/7 м) с дървени 
шиндли, в/у подложни летви 4/4 см.  кв. м  32 

3. Смяна на челни дъски м. л. 23 
4. Импрегниране с лак - палисандър кв. м  35 
5. Ремонт съществуващи маси и пейки бр. 6 

6. 
Оформяне на подхода и мястото около 
чешмата с калдъръм кв. м  8 

7. Маса "витошки тип" бр. 2 
8. Почистване бр. 1 
9. Транспорт     

  
Максимално допустима обща стойност в лева без вкл. ДДС:  2 200,00  
          

 
 

Обект 7: Заслон „Меча чешма“ 
 

Местоположение и достъпност: землище на с. Чуйпетлово, в южната част на Витоша, 
северна посока от селото, на 1500 м н.в., местност „Аматов рид“, по пътя следващ реката     
(2 км), след което пътя води на изток (1.3 км) до кръстовище, ляв завой, след 300 м се 
продължава на север (100 м) без път до заслона. Покрай него минава зимната колова 
маркировка от х. Селимица до с. Ярлово. Приблизителни координати 191 249,595/4 716 
181,232–wgs–84 г. Държавна горска територия.   
Състояние: Лошо, за възстановяване. 
Архитектура и конструкция: Заслонът е с размери 4/6 м, конструкцията е изцяло от дърво, 
като има частично изграден от двете страни каменен зид. 
Вид дейности: Предвижда се да се премахне вече несигурната съществуваща дървена 
конструкция и да се изгради нова, като се подсили с допълнителни каменни зидове, а 
съществуващите се запечатат с бетонна шапка. Стабилизиране на пода с едри каменни 
плочи, поставяне на нови маси и пейки вътре в заслона, изграждане на ново огнище и 
почистване на околното пространство. 
 

Количествена сметка 
 

№ 
по 
ред видове ремонтни и възстановителни работи 

Единица 
мярка Количество 

1 2 3 4 

Обект: заслон „Меча чешма“ 
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1. 
Премахване и изчистване на съществуващата 
дървена конструкция бр. 1 

2. Изкопаване на Г-образен основа -30/40 см м. л 9 

3. 
Изжиждане на Г-образна каменна зидария -    
30/80 см с шапка м. л 9 

3.1 
Запечатване с бетонна шапка на съществуващата 
зидария-шир – 30 см м. л 7 

4. Поставяне на едри каменни плочи на пода - 4-5 см кв. м  18 
5. Колони за покрива-ø 10-12 см, 4 м бр. 5 
6. Хоризонтални носещи греди- ø 12,4 м бр. 3 
7. Гредоред- ø 10, 4 м бр. 16 
8. Странични греди за парапет и декорация -ø 8,4м бр. 4 
9. Дъски за покрив и облицовка страни кв. м. 47 

10. 
Воалит – 3 мм и летви 4/4 м за придържане на 
воалита кв. м 35 

11. Пейка Г-образна 2,5/1,2м. бр. 1 
12. Маса  2/0,6 м с пейка 2 м бр. 1 
15. Лак цвят Палисандър кв. м. 55 
16. Ново огнище бр. 1 
17. Транспорт   

  
Максимално допустима обща стойност в лева без вкл. ДДС - 5000,00    
  

 
 

Обект 8: Заслон - разклон „Копитото“ 
 

Местоположение и достъпност: Землище на кв. Бояна, м. „Копитото”, стига се по 
асфалтовия път Бояна – „Златни мостове“, срещу Дендрариума, преди разклона за Копитото, 
на 5,4 км от кв. Бояна. Приблизителни координати 190 892,368 /4 726 463,234–wgs–84г. 
Държавна горска територия. В северната част на ПП „Витоша“, продължението на 
Беловодски път, при разклонението за.  
Състояние: Лошо, за основен ремонт и възстановяване. 
Архитектура и конструкция: Дървена двускатна конструкция (частично покрита), 
прикрепена към каменна зидария с височина 1 м. Постройката е с габаритни размери около 
3м/10м. 
Вид дейности: Необходимо е цялостна подмяна на дървената конструкция с покрива, 
подмяна на носещите греди, поставяне на нова дъсчена обшивка и покритие от воалит, 
възстановяване на дървени маси и пейки в заслона, както и почистване и оформяне на 
околното пространство. 

 
Количествена сметка 

№ по 
ред видове ремонтни и възстановителни работи 

Единица 
мярка Количество 
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1 2 3 4 

Обект: заслон разклон „Копитото“ 
1. Нова дървена конструкция -покрив     

1.1 
Основни греди 15/18/550 см метални планки на 
сглобките бр. 12 

1.2 Смяна дървена облицовка на покрива с 
обработени дъски 2/12-15 см (4,5/7,5) кв. м  35 

1.3 Обличане с воалит – 3 мм кв. м  35 

2. 
Обличане (похлупка) с дъски на част от 
носещите греди -2/20/150 см. бр. 12 

3. 
Вертикарна дървена обшивка -дъски 2/12-15 см, 
Н-0,5-2 м кв. м  6 

4. Маса 200/70 см бр. 1 
5. Смяна дървени пейки - 150 и 250 см  бр. 2 
6. Лакиране с палисандър кв. м  50 
7. Маси и пейки "Витошки тип" бр. 2 
8. Почистване съществуващо съоръжение бр. 1 
9. Транспорт     

  
Максимално допустима обща стойност в лева без вкл. ДДС - 4 650,00    
 

 
 
Обект 9: Заслон река Рударщица - с. Рударци 
 
Местоположение и достъпност: Землище на с. Рударци. Намира се в южната част на ПП 
„Витоша“, над пречиствателна станция за питейна вода - с. Рударци. До обекта се стига по 
асфалтов път в източна посока (210 м), продължава по алея следваща река Рудащица до 
втори разклон (600 м), пресича реката и по алея в южна посока (130м) на левия бряг на 
реката. Приблизителни координати 186 841,127/4 721 064,895–wgs–84 г. Държавна горска 
територия.  
Състояние: Лошо. Съществуващият заслон е изцяло разрушен. 
Архитектура и конструкция: 
Вид дейности: Изграден нов заслона с размери 5,5/3,5 м. Каменна зидария на височина 
50см. (за основа - 30-40 см бетонен пояс), върху която ще легне дървена конструкция. 
Постройката ще бъде изолирана с дървени дъски (шиндли) от три страни, на четвъртата 
отпред ще има частичен парапет с височина 1,2 м. В заслона ще бъде изградено и огнище с 
комин от каменна зидария. Пода ще бъде покрит с едри каменни плочи върху земно влажна 
бетонна смес. Покрива ще бъде с дъсчена обшивка, върху която ще има воалит с посипка. 
 

Количествена сметка  

№ по 
ред видове ремонтни и възстановителни работи

Единица 
мярка Количество 
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1 2 3 4 

Обект: заслон река Рударщица-с. Рударци 
1. Изкоп за основи 30/40/1150 см куб. м 1,4 

2. 
Бетонен фундамент 30/40/1150 см и арматура    
ø 18-40 м. л куб. м 1,4 

3. Каменна зидария 30/48/1150 см куб. м 1,7 

4. 
Каменна зидария за комин и бетонен фундамент 
- 0,15куб. м  кв. м 10 

5. 
Колони 12/12/200 см -8 бр.+ 1бр. х 250 см , 
метални шини 4/50/400 мм -18 бр. бр. 9 

5,1 
Носещи греди 12/12/400 см – 3 бр. и 12/12/350 
см – 4 бр. бр. 7 

5,2 Диагонални греди 12/6 +парапет м. л 25 
5,3 Гредоред 10/10/500 см бр. 11 

5,4 Дъсчена обшивка за стените със застъпване - 
дебел.- 2,8 см кв. м 25 

5,5 Дъсчена обшивка - покрив с дебел. 2 см кв. м 28,5 
6. Челни дъски 2/17 см м. л.  22 

7. 
Воалит с посипка – 4 кг/кв. м и летви 4/4 см. за 
придържане на воалита кв. м 30 

8. 
Плочник от едри плочи на земно-влажна 
бетонна смес кв. м 14 

9. Маса 1,15/1,45 м бр. 1 
10. Пейка П-образна 2/2,3/155 см бр. 1 
11. Пейка отделна – 45/180 см бр. 1 
12. Лак цвят Палисандър кв. м 90 
13. Tранспортни разходи     

  
Максимално допустима обща стойност в лева без вкл. ДДС – 5 950,00  
        

 
ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. Типов проект на обекта  
2. Карто схема на разположението на обектите 

 
 
3.7. Техническо задание за Обособена позиция № 7 - Ремонт на детска площадка  
 
Предмет на тази позиция е ремонт на детска площадка в района на Екостационар „Белите 
Брези“, в близост до Музея на совите в ПП „Витоша” по Дейност 3, поддейност 3.1 по 
Проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк 
Витоша”, съгласно Договор № DIR-5113326-С-010 за безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”. 
 
ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЛОЩАДКАТА 



 50

 
• Оформяне (подравняване) на терен с размери 13/9 м.   
• Изливане на бетонен пояс за основа на дървените греди. 
• Изграждане на подпорна стена (рамка) на площадката от объл обелен дървен материал с 
диаметър 20-25 см, застъпени по подходящ начин (пример – къщи от дърво), подобно на 
съществуващата сграда на екостационара, като гредите е необходимо да са здраво свързани с 
бетонния пояс. 
• Поставяне на хидроизолационна мушама от 2 мм за предпазване на дървото. 
• Изграждане на дренаж от три страни на площадката и подравняване с пръст. 
• Обособяване на пейки от масивна дървесина (талпи). 
• Обработка повърхността на дървената част с лак цвят Палисандър. 
• Подраняване отвътре на площадката и насипване с пясък (10-15 см) до ниво бетонови 
основи.  
Изпълнителят трабва да се съобрази с приложената схема и „Изисквания за видовете работи 
и материалите»  
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЛОЩАДКАТА 
• Разполагане на детски съоръжения (4-6 бр. различни видове) и информационни табла за 
деца от 4-12 години. 
• Съоръженията трябва да са от дърво с изключение на сглобките, където е необходимо 
използването на метал за подсилването им, както и да са достатъчно здрави (усилени). 
• В офертата си изпълнителя е необходимо да посочи броя и вида на съоръженията, които 
смята да монтира, както и снимков материал и спецификация за всяко от съоръженията. 
• Детската площадка и съоръженията в нея да отговарят на НАРЕДБА № 1 ЗА 
БЕЗОПАСНОСТТА НА ДЕТСКИТЕ ПЛОЩАДКИ ЗА ИГРА  
 

Количествена сметка 
 

№ 
по 
ред 

видове ремонтни и възстановителни работи Единица 
мярка Количество

1 2 3 4 

  Обект: Детска площадка     

1. Подравняване на площадката-машинно куб. м 10 
2.  Траншеен изкоп 60/40/4500 см куб. м 11 
3. Бетонен пояс 30/40/4500 см куб. м 5,5 

4. П-образен отводнителен дренаж с филц (ø 15-60 мм) - 
30/40/3500 см куб. м 4,5 

5. Подпорна стена/рамка на площадката от обработени 
дървени трупи с диаметър 20-25 см куб. м 6,5 

6. Пейки от обработен дървен материал (талпи - 4 см) бр. 3 

7. Подравняване на площадката и насипване с пясък до 
ниво дърво куб. м 16 

8. Обработка с лак цвят Палисандър на дървените части кв. м 100 
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9. Хидроизолационна мушама-2 мм, Н-80-100 см. м. л. 23 

10. 
Доставка и монтаж на детски съоръжения и 
информационни табла в съответствие със схемата/ 
чертежа на площадката  бр. 

от 3 до 12 

        

 Максимално допустима обща стойност в лева , без ДДС -  15 000 лв. 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1. Схема на детската площадка.  
 
 
 
3.8. Техническо задание за Обособена позиция № 8 - Ремонт на зимна маркировка в 
Природен парк „Витоша” 
 
I. Цел:  
В изпълнение на дейност 2.1. от проект Проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по 
устойчиво управление на Природен парк Витоша” целта на настоящата услуга е да бъде 
извършен ремонт и възстановяване на металните стълбове, бележещи зимната маркировка в 
ПП Витоша. 
 
II. Очаквани резултати:  
1. Монтирани нови стълбове – 36 броя; 
2. Монтирани нови триъгълници на съществуващи стълбове – 17 броя; 
3. Укрепени съществуващи стълбове – 52 броя; 
4. Пребоядисани съществуващи стълбове – 148 броя; 
5. Изработка и монтаж на 5 бр. метални табели за лавинна опасност. 
 
III. Задължения на изпълнителя: 
 
• Да монтира нови стълбове – според техническите параметри зададени от 
Възложителя в настоящата техническа спецификация  (Раздел IV); 
• Да укрепи  основите  на съществуващи здрави стълбове; 
• Да постави нови метални триъгълници (глави на стълбове) със съответните 
поредни номера, (където е приложимо) – според техническите параметри зададени от 
Възложителя в настоящата техническа спецификация (Раздел V); 
• Да пребоядиса  съществуващи здрави стълбове, които имат нужда; 
• Да монтира 5 броя нови метални табели за лавинна опасност. 
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 Ремонтът и възстановяването на металните стълбове от зимната маркировка, ще бъде 
извършвано по следните туристически маршрути на територията на ПП Витоша: 
 
1. Черни връх – Букапреслапски проход – 5 бр. за пребоядисване 
2. с. Ярлово – вр. Купена – 1 бр. за укрепване 
3. засл. Сопо – засл. Меча чешма – 1 бр. за боядисване 
4.  х. Бор – х. Алеко – 6 бр. нови стълба; 3 бр. за укрепване; 2 бр. нови триъгълници; 78 бр. 
за частично пребоядисване 
5.  в.Черни връх  - в. Голям Резен – 10 бр. нови стълба; 12 бр. за укрепване; 3 бр. нови 
триъгълници; 48 бр. за цялостно пребоядисване 
6. х. Кумата – мест. Конярника – засл. Седлото - врх. Черни Връх – 11 бр. нови стълба; 2 бр. 
за укрепване; 3 бр. нови триъгълници; 6 бр. за пребоядисване 
7. с. Боснек – Живат вода – засл. Меча чешма – 1 бр. нов стълб; 2 бр. за укрепване; 4 бр. 
нови триъгълници; 2 бр. за укрепване. 
8. х. Селимица – засл. Сопо – Накев камък – засл. Седлото – х. Кумата – 2 бр. нови стълба; 3 
бр. за пребоядисване 
9. с. Ярлово  - засл. Смильо с. Чуйпетлово – засл. Меча  Чешма – 1 бр. за пребоядисване 
10. с. Железница – врх. Черни Връх. – 4 бр. нови стълба; 19 бр. за укрепване; 1 бр. нов 
триъгълник; 1 бр. за пребоядисване 
11. в.Черни връх –  в. Голи връх – 9 бр. нови стълба; 13 бр. за укрепване; 4 бр. нови 
триъгълници; 2 бр. за пребоядисване 

 
Спецификация за поставяне на стълбова маркировка в границите на Природен парк 
„Витоша” 
1. При полагане на  стълбова маркировка по маршрут, по който стълбовете са изчезнали, те 
трябва да бъдат поставени в права линия , а чупки да се допускат само там, където това не 
може да бъде избегнато.  
2. При възобновяване на маршрут с вече съществуваща стълбова маркировка, трябва да се 
спазва посоката зададена от наличните стълбове, като не се нарушава правата линия. 
3. Стълбовете се поставят равномерно, като разстоянието между тях трябва да бъде 
еднакво. Допустимо е сближаване или раздалечаване до няколко метра само в следните 
случаи:  

1. Когато има рязка промяна в наклона; за предпочитане е да се постави стълб на 
ръба, където би могъл да се вижда, както от горната, така и от долната страна.  

2. Когато според указаното разстояние стълба попада в дупка или друго слабо 
забележимо място, а в близост до него има по-добре видимо място. 

3. Когато указаното място е върху голям камък, той може да се избегне чрез 
скъсяване или увеличаване на разстоянието между стълбовете но не се допуска 
изнасянето им в страни от правата линия. 

4. Всички стълбове трябва да бъдат монтирани под строг отвес. 
5. Полагането на нови стълбове трябва да става съгласно фиг 1, 2 и 3 в зависимост от 
големината. Всички стълбове трябва да бъдат метални, кръгли с диаметър 60мм и дебелина 
на тръбата 4мм, в горната си част тръбата трябва да бъде плътно затворена с заварена 
метална  плочка не по-голяма от диаметъра на стълба. 
6. Укрепването на всеки стълб (както новите, така и тези за укрепване) става под земята, 
както е показано на фигурата. Изкопава се дупка, основата на стълба се укрепва с камъни, 
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пясък и цимент, като количеството на цимента не трябва да бъде по-малко от  40 кг за тези с 
дължина 5 и 6м и 25 кг за тези на 3,2м. След поставяне или укрепване стълба не трябва да 
може да се клати по какъвто и да било начин. 
7. Всеки стълб се боядисва в черни и жълти ивици като ширината на ивиците е 500 mm. 
8. Номерацията трябва да бъде нанесена както следва: 

1. За стълбове с триъгълник в централната част на триъгълника (виж 
приложението) 

2. За тези без триъгълник - в най-горната (жълта) част, като винаги е от една и 
съща страна на стълба (препоръчва се да се запази откъм тази страна откъдето 
е и номерацията на тези с триъгълник). Самият номер трябва да е изписан по 
дължина на стълба, а не напречно на оста му. 

 

Фиг 1  Поставяне на 3.2 м стълбове 
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Фиг 2  Поставяне на 5 м стълбове 



 55

Фиг 3  Поставяне на 6 м стълбове 

 
Забележка:  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ „Опис на състоянието на 
зимната стълбова маркировка в Природен парк „Витоша“, в който е налична информацията 
за точното местопложение на стълбовете подлежащи на ремонт и възстановяване и подробно 
описание  за специфичните ремонтни дейност за всеки конкретен стълб от зимната 
маркирова.  
Всички дейности по ремонта и възтановяването на зимната маркровка подлежат на 
предварително съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
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3.9. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ И ИЗПОЛЗВАНИТЕ МАТЕРИАЛИ 
(важи за всички обособени позиции) 
 
1. Бетонни смеси 
1.1. Изисквания 
Изискванията за приготвяне, транспортиране и доставяне на бетонни смеси се определят в 
БДС EN 206 -1. 
1.2. Приготвяне (смесване) на бетона   
Бетонът трябва да бъде приготвян в бетонов център, който ще осигурява равномерно 
разпределение на съставките, освен ако не са одобрени или наредени други алтернативни 
методи. 
Ако има писмено съгласие от страна на Възложителя за ръчно забъркване, то трябва да бъде 
извършено върху водонепропусклива площадка по начин, който осигурява равномерно 
разпределение на материалите. Смесването продължава докато се получи хомогенна смес с 
необходимия състав. 
Ръчно приготвяне на бетона се извършва при условията, регламентирани в БДС 4718. 
1.3. Полагане на бетона 
Бетонна смес трябва да се полага така, че да се избегне разслояване на материалите и 
изместване на армировката и кофража. При полагане бетонът не трябва да пада от височина 
по-голяма от 1,5 м. В такива случаи за подаване ще се използват улеи или тръби. 
Преди да започне полагането на бетонната смес, трябва да се извърши следното: 
• Почиства се кофражът и армировката. 
• Съставя се акт за приемане на кофража, скелето и армировката. 
• Почиства се скалната основа. 
• Почиства се и се навлажнява старият пласт бетон. 
• Непосредствено преди бетонирането се навлажнява или смазва кофражът. 
За осигуряване на нормални условия в началния период на втвърдяване на бетона трябва да 
се спазват следните изисквания: 
• Положеният бетон да се предпазва от замърсяване и повреди. 
• Работи, които водят до нарушаване на сцеплението между бетон и армировка не се 
допускат. 
• Бетонът да се предпазва от бързо изсъхване, както и от удари, сътресения и други 
механични въздействия. 
• Веднага след полагането му бетонът да се защити от дъжд, от непосредствено 
слънчево въздействие и мраз. 

 
1.4 Бетон и климатични условия 
Изпълнителят е отговорен и трябва да вземе всички необходими мерки, за да осигури 
качество на бетоновите работи и на произведените конструкции и елементи, като отчита 
вредното влияние на ниски (под +5˚С) и високи (над +35˚С) температури на въздуха през 
деня и нощта, както и такива от студ, сняг и лед. 

 
1.5. Контрол при изпълнението 
Системния контрол при изпълнението на бетонните работи трябва да обхваща: 
• Качеството на добавъчните материали, свързващите вещества, водата и добавките, а 
също така и условията за тяхното съхранение. 
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• Работата на дозиращите и бетоносмесителните устройства при бетонното стопанство. 
• Качеството на бетонната смес при нейното приготвяне, транспортиране, полагане и 
уплътняване. 
• Физико-механичните-показатели на бетона - якост, водоплътност, мразоустойчивост и 
др. 
• Грижите за бетона след неговото полагане. 
• Якостта и еднородността на бетона в готовите конструкции. 
1.6. Приемане. 
При приемането на завършените монолитни бетонни или стоманобетонни                    
конструкции, или при междинното приемане на части от тях се установява: 
• Качеството на бетона по отношение на якостта, а при необходимост на 
мразоустойчивост, водоплътност и други показатели. 
• Качеството на повърхностите и уплътняването на готовия бетон и на покритието на 
армировката. 
• Геометричните размери, очертания и форма, а също и наличието на необходимите 
отвори, канали и други, съобразно с проекта. 
• Точността на бетонираните свързващи части. 
• Точността на изпълнението на необходимите деформационни фуги и стави. 
• Разположението на съоръжението в план и по височина. 
  
2. Дървени елементи и конструкции 
2.1. Видове дървен строителен материал 
Дървеният материал се произвежда съгласно изискванията на следните стандарти: 
• БДС 427-90 - Материали фасонизирани от иглолистни дървени видове. Греди, 
бичмета, летви 
• БДС 17097-85 - Дъски от иглолистни дървени видове 
• БДС 384-76 - Шперплат 
2.2. Изискване към обработката на дървесината: 
2.2.1. Основно изискване към използваната дървесина за направата на съоръжения от дърво 
на територията на ПП „Витоша“ е същата да бъде импрегнирана по метода „чрез вакуум - 
високо налягане”, осигуряващ защита на дървесината от 15 до 30 години (импрегниране в 
автоклав - клас 4) в случаите на контакт с атмосферни условия и 60 години при закрити 
конструкции (импрегниране в автоклав - клас 1 и 2). 
2.2.2. Дървесината преди импрегниране трябва да бъде с влажност не повече от 25%. 
2.2.3. Дървесината не трябва да бъде заразена с плесени или гъби преди импрегниране. 
2.2.4. Консервантът трябва да отговаря на всички изисквания, касаещи екология, здраве и 
безопасност. 
2.2.5. Основно изискване към използваната дървесина за направата на съоръжения от дърво 
на територията на парк Витоша е същата да бъде импрегнирана по метода „чрез вакуум - 
високо налягане”, осигуряващ защита на дървесината от 15 до 30 години / импрегниране в 
автоклав - клас 4 – кафява импрегнация. 
На импрегниране следва да се прилагат само окончателно изработени и подготвени за 
монтиране дървени елементи. В случаите на дообработка на място на детайли - зарезки, 
снаждания, възлови и други съединения е необходимо те да бъдат дообработени с 
импрегнант на място. 



 58

Огнезащитната обработка на дървените носещи конструкции се свежда предимно до 
конструктивни мерки, а в някои случаи се прилагат и химически средства. 
Във всички случаи при работа с импрегниращи и противозапалителни химически 
материали трябва да се спазват указанията за охрана на труда. 
Видът, качеството на материала, размерът и броят на разните видове съединителни средства 
трябва да бъдат указани в работните чертежи. 
3. Контрол на изпълнението 
Скритите работи подлежат на междинно приемане, за което се съставя акт или протокол. 
Такива са: 
• работи по изготвянето на дървените носещи конструкции или на техните елементи, които 
в процеса на изпълнението се закриват от други работи по конструкцията;  
• работи по предпазването на дървени носещи конструкции срещу загниване и 
дърворазрушаващи насекоми – Приложение сертификат от обработката на материала; 
• работи по предпазването на дървени носещи конструкции от горене. 
 
4. Бояджийски работи 
4.1. Материалите и полуфабрикатите за бояджийските работи и тяхното съхраняване 
трябва да отговарят на действащите стандарти и отраслови нормали: 
При съмнение в качеството (неясно означение, липса на свидетелство, по-дълго 
съхраняване и др.) материалите се подлагат на контролни лабораторни изпитвания в 
лицензирани лаборатории или се отказват (сменят се с годни). 
4.2.Изпълнение на бояджийските работи:  
Не се допуска боядисване на фасадите при следните атмосферни условия: 
• В сухо и горещо време при температура на въздуха над 30°С при пряко сгряване от 
слънчеви лъчи. 
• По време на валежи (дъжд и сняг) и след тях, преди достигане на допустимата влага на 
стените. 
• При силен вятър (над 5 м/сек). 
При температура под +5° С с водоразтворими бои и покрития и под 0° С със състави, 
съдържащи органични разтворители. Не се допуска боядисване на външни метални 
повърхности при наличието на кондензат върху тях и при относителна влажност на 
въздуха над 80%. 
4.3 Приемане на бояджийските работи 
Приемането на бояджийските работи се извършва след окончателното изсъхване на 
постните бои и след образуване твърда корица върху повърхностите, боядисани с блажни 
и полимерни лакове и бои. 
Приемането на боядисаните дървени подове (дюшемета) се извършва не по-рано от 10 
дни след нанасяне на последния пласт боя или лак. 
Бояджийските работи при приемането трябва да отговарят на следните изисквания: 
• Повърхностите, боядисани с постни (водни) бояджийски състави, трябва да бъдат с 
еднакъв цвят, с равномерно наслояване и еднаква обработка. Не се допускат петна, ленти, 
напластявания, протичане, бразди, мехури, олющвания, влакнести пукнатини, пропуски, 
следи от четка, изстьргвания и видими поправки, различни от общия фон. 
• Повърхностите, боядисани с блажни състави, трябва да имат еднакъв вид на повърхността 
(гланцова или матова). Не се допуска долният пласт да прозира, а също наличието на петна, 
олющвания, набръчквания, протичане, пропуски, видими зърна от боя, неравности, 
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предизвикани от лошо шлифоване, следи от четка. 
• По боядисаните повърхности не се допускат изкривявания на ограничителните линии и 
зацапвания и разливания при съседни, различно оцветени полета, надвишаващи 3 мм. 
• Бордюрите и фризовете трябва да имат еднаква ширина по цялото си протежение и да 
нямат видими фуги. 
• Браздите, пръските и петната по релефно обработените повърхности трябва да бъдат 
разположение равномерно, според изискванията на проекта. 
• Фладерно-боядисаните повърхности трябва да имат структура, която да отговаря на 
имитирания вид дърво или мрамор, съгласно проекта. 
• Декорираните повърхности с валяци, шаблони и др. трябва да имат еднороден рисунък. 
Не се допуска наличието на пропуски, петна, пресичане на линии.  
 
5. Общи изисквания:   
 
- Техническата спецификация е неделима част от документацията за участие в 
процедурата, наред с договорните условия и техническите проекти. Спецификацията е 
предназначена да развие и поясни изискванията по изпълнение на строителните работи, 
които са предмет на договора. 
 
- Почистване на строителната площадка. След приключване на строително –монтажните 
работи (СМР) и преди организиране на процедурата за установяване годността на строежа, 
строителната площадка трябва да бъде почистена, а околното пространство – задължително 
възстановено. 
 
- Вземане на проби, изпитвания и съставяне на актове и протоколи. Изпълнителят е 
задължен да извършва всички изисквани от нормативната уредба изпитвания по време на 
строителството, както и да съдейства при контролни изпитвания чрез осигуряване на достъп, 
представяне на проби и мостри. При съставяне на протоколи и актове по Наредба № 3 
/31.07.2003 г. Изпълнителят трябва да дава незабавно копия от тях на Възложителя и да 
прилага текущия акт и/или протокол към Акта за извършени СМР. (Приложимо за 
обособени позиции № 1 и № 2) 
 
- Снимки. От изпълнителя се изисква да предоставя на Възложителя веднъж месечно или 
при приключване на отделен етап на СМР качествени снимки от обекта, показващи ясно и 
недвусмислено напредъка на строителните работи.  
 
- Табели. От изпълнителя се изисква да монтира и поддържа на обекта табела, указваща 
името на проекта и съфинансиращите институции, с текст и размери според изискванията на 
ЗУТ и договорните условия и съгласно Насоките за информация и публичност на проекти, 
финансирани със средства по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, достъпни 
на интернет адрес:  
http://demo1.icygen.com/mosv/public/files/useruploads/files/Beneficiary/Info_Publicity/Nasoki_Inf
o-Publ_2011.pdf .(Приложимо за обособени позиции № 1 и № 2) 
             
- При започване на работата по възстановяване на алеите, изпълнителят трябва да се увери, 
че всички земноводни и влечуги са извън обхвата на ремонтните работи, за да не се допусне 
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нараняването, или убиването им, по време на ремонтните дейности. (Приложимо за 
обособени позиции № 1 и № 2) 
- Да не се допуска замърсяване на терена с остатъци от цимент или други отпадъчни 
продукти.  
 
6. Организация на работата и приемане на резултатите от изпълнението на договора (за 
всички обособени позиции)  
 
6.1. Организация на работа 
• Линеен график на изпълнението 
За изпълнението на поръчката е необходимо участникът да изготви линеен график за 
изпълнението на строително – монтажните работи, реализируем с целите на поръчката. 
Графикът може да съдържа подготвителни дейности, реализация и заключителна част. 
• Условия за изпълнението на СМР. 
При извършването на СМР да се прилагат изискванията на законовите и подзаконовите 
нормативни актове, свързани с прилагането му. 
• Документация за материалите и доставките 
Задължителни документи, придружаващи доставките на материали са: 
o сертификати за качество на материалите; 
o декларации за съответствие на вложените строителни материали, машини, електрически 
съоръжения и други изделия, изискващи се от действащите наредби за съществените 
изисквания в РБ; 
• Общи документи: 
o При започване на работа Изпълнителят трябва да представи Заповед за работа, списъци на 
персонала, включващи отговорни ръководители, изпълнители на работа, членове в състава 
на бригадата. 
o График за изпълнение на строително-монтажните работи. 
 
6.2. Приемане и измерване на извършените работи. Допълнителни количества и нови 
видове работи 
Мерни единици 
Работите се измерват в единици както е посочено в позициите на Количествените сметки 
(линейни метри, квадратни метри, кубични метри, бройки и др.). 
Позиции, уточнени като комплект ще бъдат измерени в единична мярка включваща всички 
специфични компоненти и аксесоари. 
Работите или части от работа предмет на измерване и плащане са съгласно текста на 
позициите в Количествените сметки и трябва да бъдат напълно завършени с всички слоеве, 
компоненти, аксесоари и др. 
Смята се, че Изпълнителят е включил в единичните си цени всички помощни работи, 
материали и операции необходими за изпълнение и завършване на работите. 
Измерване на извършените работи. Промени в количествата на работите и нови видове 
работи.  
Количествата на извършените работи при изпълнението на строителството ще бъдат 
измерените действително извършени в процеса на изпълнение на СМР.  
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Представители на Възложителя ще определят чрез измерване на обекта действителните 
количества на извършените работи и стойността на тези количества работи ще бъде 
изплатена на изпълнителя.  
Измерването на изпълнените работи ще става в присъствието на представител на 
Изпълнителя. За датата и часа на измерването Възложителят ще уведомява предварително 
изпълнителя. Ако Изпълнителят не осигури присъствието на свой представител при 
измерването ще се приеме, че той е съгласен с направените измервания и ще бъдат 
изплатени измерените и одобрени от Възложителя количества работи.   
Всякакво изпълнение на обекта на допълнителни количества и нови видове СМР може 
да става само и единствено след предварително съгласуване и одобрение с 
Възложителя. 
Документи по измерването на извършените видове работи. Документи за 
допълнителните количества и видове работи. 
След измерването, количествата на извършените работи се доказват със следните документи: 
o Актове или протоколи Образец 19 на Възложителя за изпълнените работи; 
o Подробна количествена сметка за изпълнените работи. 
 
7. Изисквания към влаганите строителни материали, машини и съоръжения  
Влаганите строителни материали и съоръжения трябва да отговарят на следните изисквания:  
• Български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или еквивалентни; 
• Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа следва да се одобрят от 
Възложителя, на база на представяне на изискуемите документи, мостри или чрез проби.  
Изпълнителят следва да осигури съответствието на доставените за влагане на обекта 
материали без дефекти. Изпълнителят следва да извършва визуална проверка и да проверява 
документите по доставките, както и други, свързани с това дейности. Материали, които не 
съответстват на изискванията на техническите спецификации и действащите стандарти, 
следва да се отстранят незабавно от обекта. Материалите следва да се съхраняват и опазват 
по начин осигуряващ защита от кражби или влошаване на техническите им характеристики. 
Материалите, които са негодни - увредени или замърсени, не могат да се влагат в обектите и 
следва да се заменят, без да се изискват допълнителни средства от Възложителя. За всички 
посочени стандарти се прилагат съответните последни издания. Ако за посочен в настоящата 
спецификация стандарт има последващо по-ново издание, същото е валидно. При 
изпълнение, документиране и приемане на строително – монтажните работи се спазват 
стриктно всички изисквания на българската нормативна уредба. 
 
8. Други изисквания 
 
8.1. Гаранционен срок за строителните и монтажни работи – да не е по-малък от 
минималните гаранционни срокове, съгласно изискванията на Наредба №2/31.07.2003 г. за 
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 
срокове за изпълнените строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 
Възложителят ще приеме предложени гаранционни срокове до два пъти над минимално 
определените в Наредба №2/31.07.2003 г.  
 
8.2. Участниците трябва да притежават валидна застраховка за „Професионална отговорност 
в строителството” по чл.171, ал.1 от ЗУТ, за извършване на строителни дейности за обекти 
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шеста категория или еквивалентна застраховка, съгласно националния закон на участника, в 
случай че той е чуждестранно лице. 
Наличието на застраховка професионална отговорност се доказва със заверено копие на 
валидна застрахователна полица по чл.171, ал.1 от ЗУТ за професионална отговорност в 
строителството.  
 
4. ФИНАНСИРАНЕ 
Финансирането ще бъде осигурено по договор № DIR-5113326-C-010 за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007 г. - 2013 г.”, 
съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на 
Европейския съюз, Приоритетна ос 3 - „Опазване и възстановяване на биологичното 
разнообразие”, по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на 
Природен парк Витоша” 
 
Общата прогнозна стойност на поръчката е: 822 950,00 (Осемстотин двадесет и две 
хиляди деветстотин и петдесет) лева без включен ДДС, както следва: 
 
 За обособена позиция № 1 –  329 500 (Триста двадесет и девет хиляди и петстотин) лева 
без включен ДДС. 
За обособена позиция № 2 –  316 500 (Триста и шестнадесет хиляди и петстотин) лева 
без включен ДДС.  
За обособена позиция № 3 – 60 000 (Шестдесет хиляди) лева без включен ДДС.  
За обособена позиция № 4 –  20 000 (Двадесет хиляди ) лева без включен ДДС. 
За обособена позиция № 5 – 28 050 (Двадесет и осем хиляди и петдесет) лева без 
включен ДДС.  
За обособена позиция № 6 –   39 900 (Тридесет и девет хиляди и деветстотин) лева без 
включен ДДС.  
За обособена позиция № 7 – 15 000 (Петнадесет хиляди) лева без включен ДДС.  
За обособена позиция № 8 – 14 000 (Четиринадесет хиляди) лева без включен ДДС.  
 
 
ВАЖНО !!! В случай, че участник представи ценова оферта за съответната обособена 
позиция, надвишаваща прогнозната стойност посочена по-горе, или представи ценова 
оферта надвишаваща посочената в техническата спецификация стойност за 
съответния обект, то неговата оферта няма да бъде разглеждана и той ще бъде 
отстранен от участие в процедурата.  
 
5. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 
Начинът на плащане е уреден и подробно описан в проекта на договор, приложен към 
настоящата документация. 
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РАЗДЕЛ ІV 
 

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



 65

1.4. Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото е налице 
някое от обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1, б. „а” – „д”, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1 - 5 (без т. 2 и 2а) 
и ал. 5 от ЗОП: 
Чл. 47, ал.1, б. „а”-„д”, т. 2 и 3 от ЗОП 
Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка 
участник, който е:  
1. осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:  
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 
изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 
2. обявен в несъстоятелност; 
3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните 
закони и подзаконови актове. 
Чл. 47, ал. 2, т.1-5 от ЗОП (без т. 2 и 2а) 
Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка 
участник, който: 
1. 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; 
2. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален 
кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, 
освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за 
данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в 
която участникът е установен; 
3. има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно 
пребиваващи чужденци през последните до 5 години.; 
4. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във 
връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; 
Чл. 47, ал. 5 от ЗОП 
Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници: 
1. при които лицата по ал. 4 са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна 
длъжност в неговата организация; 
2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси. 
 
Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, 
изискванията по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” – „д”, т. 2 и 3, както и ал. 5 от ЗОП и посочените в 
обявлението изисквания по чл. 47 ал. 2, т. 1 - 5 (без т. 2 и 2а) от ЗОП се прилагат и за 
подизпълнителите. В случай, че подизпълнителят не отговаря на посочените условия, 
участникът се отстранява от участие.  
Когато участникът в процедурата е обединение, горните изисквания се прилагат по 
отношение на всеки член на обединението. 
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За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.2 и т.3, ал. 2, т.1, 3 и 4 и ал. 5, т.2 от ЗОП, когато 
участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, 
които могат самостоятелно да го представляват. 
 
Изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” – „д” и ал. 2, т. 5, когато е посочено от Възложителя 
в обявлението, се прилагат както следва: 
• при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския 
закон;  
• при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено 
отговорните съдружници; 
• при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския 
закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от 
Търговския закон;  
• при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а 
при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 
• при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 
• при едноличен търговец –за физическото лице - търговец; 
• във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които 
представляват участника. 
• В гореупоменатите случаи и за прокуристите, когато има такива, когато чуждестранно 
лице има повече от един прокурист,  декларацията се подава само от прокуриста, в чиято 
представителна власт е включена територията на Република България.  
 
Не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка чуждестранно 
физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое 
от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” – „д”, т. 2 и 3, и ал. 2, т. 1 - 5 (без т. 2 и 2а) от 
ЗОП. При подписване на договора за обществена поръчка участникът чуждестранно 
физическо или юридическо лице, определен за изпълнител, е длъжен да представи 
документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” – „д”, т. 
2 и т. 3 от ЗОП и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1 – 5 (без т. 2 
и 2а) от ЗОП, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или 
еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е 
установен. Когато в съответната чужда държава не се издават документите по чл. 47, ал. 1, т. 
1, б. „а” – „д”, т. 2 и 3, и ал. 2, т. 1 – 5 (без т. 2 и 2а) от ЗОП или когато те не включват всички 
посочени случаи по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” – „д”, т. 2 и 3, и ал. 2, т. 1 - 5 (без т. 2 и 2а) от 
ЗОП, участникът чуждестранно физическо или юридическо лице представя клетвена 
декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която 
е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния 
национален закон, участникът чуждестранно физическо или юридическо лице представя 
официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или 
компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен. 
 
 
 
2. Минимални изисквания към финансовото и икономическото състояние на 
участниците 
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2.1. Приложимо за Обособени позиции № 1 и № 2: 
 
2.1.1. Участниците следва да докажат оборот от строително-монтажни дейности за 
последните три приключили финансови години (2010, 2011 и 2012 г.), в зависимост от 
датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, в общ размер не по-
малко от 900 000 (деветстотин хиляди) лева.  
2.1.2. Удостоверение от банка за налични оборотни средства, и/или банкова гаранция, и/или 
кредитна линия в размер не по-малко от 100 000 (сто хиляди) лв. 
2.1.3. Валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството” по чл.171, ал.1 от 
ЗУТ, за извършване на строителни дейности за обекти шеста категория. 
 
2.2. За Обособена позиция № 3: 
 
2.2.1. Участниците следва да докажат оборот от строително-монтажни дейности за 
последните три приключили финансови години (2010, 2011 и 2012 г.), в зависимост от 
датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, в общ размер не по-
малко от 180 000 (сто и осемдесет хиляди) лева.  
2.2.2. Валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството” по чл.171, ал.1 от 
ЗУТ, за извършване на строителни дейности за обекти шеста категория. 
 
2.3. За Обособена позиция № 4: 
 
2.3.1. Участниците следва да докажат оборот от строително-монтажни дейности за 
последните три приключили финансови години (2010, 2011 и 2012 г.), в зависимост от 
датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, в общ размер не по-
малко от 60 000 (шестдесет хиляди) лева.  
2.3.2. Валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството” по чл.171, ал.1 от 
ЗУТ, за извършване на строителни дейности за обекти шеста категория. 
 
2.4. За Обособена позиция № 5: 
 
2.4.1. Участниците следва да докажат оборот от строително-монтажни дейности за 
последните три приключили финансови години (2010, 2011 и 2012 г.), в зависимост от 
датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, в общ размер не по-
малко от 80 000 (осемдесет хиляди) лева.  
2.4.2. Валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството” по чл.171, ал.1 от 
ЗУТ, за извършване на строителни дейности за обекти шеста категория. 
 
2.5. За Обособена позиция № 6: 
 
2.5.1. Участниците следва да докажат оборот от строително-монтажни дейности за 
последните три приключили финансови години (2010, 2011 и 2012 г.), в зависимост от 
датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, в общ размер не по-
малко от 110 000 (сто и десет хиляди) лева.  
2.5.2. Валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството” по чл.171, ал.1 от  
ЗУТ, за извършване на строителни дейности за обекти шеста категория. 
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2.6. За Обособена позиция № 7: 
 
2.6.1. Участниците следва да докажат оборот от строително-монтажни дейности за 
последните три приключили финансови години (2010, 2011 и 2012 г.), в зависимост от 
датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, в общ размер не по-
малко от 45 000 (четиридесет и пет хиляди) лева.  
2.6.2. Валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството” по чл.171, ал.1 от 
ЗУТ, за извършване на строителни дейности за обекти шеста категория. 
 
2.7. За Обособена позиция № 8: Неприложимо 
 
Относно изискването за оборот (важи за обособени позиции от 1 до 7): 
 
Изпълнението на това минимално изискване се доказва от участниците с декларация по 
образец – Образец № 3 (за съответната обособена позиция за която участва) и заверени 
от участника копия на Годишен финансов отчет за отчетните 2010, 2011 и 2012 г., когато 
публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или 
участникът е установен (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е 
започнал дейността си) за участници юридически лица, оформен съгласно Закона за 
счетоводството и приложимите нормативни актове, като за участници чуждестранни 
юридически лица се представят еквивалентни документи, изготвени съгласно 
приложимото законодателство на страната, където са установени. Физическите лица 
представят годишни данъчни декларации и/или други официални документи, 
удостоверяващи дохода им за последните три години (2010, 2011 и 2012 г.) в зависимост от 
законодателството на държавата, в която участникът е установен. В случай, че 
годишните финансови отчети на участника са публикувани в Търговския регистър, то не е 
необходимо да се представят в офертата. 
 
В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като 
самостоятелно юридическо лице, то на горното изискване следва да отговаря 
обединението като цяло.  
В случай, че е предвидено участие на подизпълнители, всеки един от тях трябва да 
съответства на изискването съобразно вида и дела на участието си. 
 
Относно изискването за наличието на валидна застраховка „Професионална 
отговорност в строителството” по чл.171, ал.1 от ЗУТ (важи за обособени позиции от 1 
до 7): 
 
Наличието на застраховка професионална отговорност се доказва със заверено копие на 
валидна застрахователна полица по чл.171, ал.1 от ЗУТ за професионална отговорност в 
строителството или еквивалентна застраховка, съгласно националния закон на участника, 
в случай че той е чуждестранно лице.  
 
В случай, че участникът бъде избран за изпълнител е длъжен в срок не по-късно от датата на 
сключване на договора за строителство да удължи срока на застраховката „Професионална 
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отговорност в строителството” с валидност за целия период на изпълнение на договора за 
строителство. 
 
В случай, че участникът участва като обединение, коeто не е регистриранo като 
самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато е предвидено участие на 
подизпълнители, изисканата Застраховка „Професионална отговорност в 
строителството” се представя за всеки един от членовете на обединението, съобразно 
разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в 
договора за създаване на обединението, както и за подизпълнителите, пряко ангажирани с 
упражняване на дейностите по осъществяване на строителено-монтажни работи. 
 
 
В случай, че участник подава оферта за повече от една обособена позиция, то 
изискването за оборот се прилага сумарно, съобразно броя на обособените позиции за 
които участва. 
В случай, че участник подава оферта едновременно и за обособена позиция № 1 и за 
обособена позиция № 2, то следва да разполага с удостоверение от банка за налични 
оборотни средства, и/или банкова гаранция, и/или кредитна линия в размер не по-малко 
от 200 000 (двеста хиляди) лв. 
 
3. Минимални изисквания към техническите възможности и/или квалификацията на 
участниците 
 
3.1. Приложимо за обособени позиции № 1 и № 2  
 
3.1.1. В процедурата могат да участват лица, които за последните пет години, считано до 
срока за подаване на оферти в настоящата процедура, имат опит в изпълнението на минимум 
три договора за строителство, всеки един от тях на стойност не по-малко от 100 000 /сто 
хиляди/ лв. Посочените договори следва да отговарят на следните изисквания 
- поне 1 бр. договор да включва СМР по изпълнение на вертикална планировка; 
- поне 1 бр. договор да включва СМР по изпълнение на каменна зидария; 
- поне 1 бр. договор да включва СМР по изпълнение на изкопни работи. 
 
3.1.2. Участникът трябва да има на разположение за срока на изпълнение на договора 
инженеро-технически състав, притежаващ компетентност, покриваща спецификата на 
поръчката и отговарящ на изискванията на Възложителя, а именно: 
Технически ръководители 2 (два) бр. – строителни инженери, притежаващи образователна 
степен «магистър» или строителен техник или еквивалентна, с не по-малко от 5 години опит 
по специалността; 
Инженер Пътно строителство 1 (един) бр. - строителен инженер, притежаващ 
образователна степен «магистър» или еквивалентна с не по-малко от 3 години опит по 
специалността; 
Координатор по безопасност и здраве (КБЗ) 1 (един) бр., който да има не по-малко от 3 
(три) години професионален опит като координатор по безопастност и здраве; 
Отговорник по контрол на качеството 1 (един) бр., който да притежава не по-малко от 3 
(три) професионален опит като отговорник по контрол на качеството. 
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Длъжностите Координатор по безопасност и здраве и Отговорник по контрол на качеството 
може да се съвместяват с другите позиции. 
Участникът представя декларация по образец № 5 - Списък на инженерно-техническия 
състав, който ще бъде ангажиран при изпълнение на поръчката с приложени документи, 
удостоверяващи тяхната професионална квалификация и професионален опит 
(автобиография по образец № 10, копия на трудови/осигурителни книжки, копия на дипломи 
и/или референции, и други документи доказващи съответствието с изискванията на 
възложителя, декларация за ангажираност с изпълнение на договора от всеки един експерт, 
съдържаща се в автобиографията). 
 
Освен посоченият минимално изискуем състав, по своя преценка, участникът може да 
включи и други експерти, необходими за точното изпълнение на поръчката.  
 
Участникът, определен за изпълнител на настоящата обществена поръчка, няма право да 
сменя лицата, посочени в офертата му като експерти, без предварително писмено съгласие 
на възложителя, освен  по изключение в следните случаи:  
1. при смърт на експерт; 
2.при невъзможност да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна 
неработоспособност на експерт; 
3. при необходимост от замяна на експерт поради причини, които не зависят от Изпълнителя 
(например оставка, придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и др.); 
4. когато експерт бъде осъден на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ 
характер. 
В горепосочените случаи изпълнителят на настоящата обществена поръчка дава на 
възложителя писмено уведомление, в което мотивира предложенията си за смяна на експерт 
и прилага доказателства за наличието на някое от основанията по горната алинея и експерт, 
който да замени досегашния експерт, като посочи квалификацията и професионалния му 
опит и приложи доказателства за това. При замяната на експерт, новият експерт трябва да 
притежава квалификация и професионален опит, не по-малки от минималните изисквания, 
заложени в настоящата документация. Възложителят може да поиска замяна на експерт, в 
случай, че сметне, че същият не изпълнява задълженията си, така, както те са определени в 
настоящата документация. В този случай възложителят дава на изпълнителя писмено 
уведомление, в което мотивира предложенията си за смяна на ключовия експерт. 
В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като 
самостоятелно юридическо лице, изискванията посочени по-горе се прилагат за 
обединението като цяло.  
В случай, че е предвидено участие на подизпълнители, всеки един от тях трябва да 
съответсва на изискванията съобразно вида и дела на участието си. 
Участник може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при 
изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези 
ресурси. Тези условия се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от 
физически и/или юридически лица. 
 
 
3.1.3. Участникът трябва да притежава: Стандарт за въведена система за управление на 
качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват отговарящ на предмета на настоящата 
поръчка (строителство); Сертификат за въведена система на управление на околната среда 
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ISO 14001:2004 или еквивалентен, с обхват отговарящ на предмета на настоящата поръчка 
(строителство). 
Доказва се със: Заверени от участника копия на сертификатите. Съгласно чл. 53, ал. 4 от 
ЗОП, Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на 
качеството, с обхват отговарящ на предмета на поръчката. 
 
В случай, че участникът участва като обединение, коeто не е регистриранo като 
самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато е предвидено участие на 
подизпълнители, изисканите сертификати се представя за всеки един от членовете на  
обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на 
строителните дейности, предвидено в договора за създаване на обединението, както и за 
подизпълнителите, пряко ангажирани с упражняване на строителните дейности. 
 
3.1.4. Участникът трябва да разполага със собствено или наето оборудване и механизация за 
изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, в което число се изискват минимум 
наличието на следното оборудване: 
 

Вид оборудване брой 
бордови транспортни средства 5 
преносима моторна трамбовка 2 
моторни резачки 3 
храсторези 5 
бобкат 1 
Комбиниран багер 1 
 
 
Участникът представя декларация по образец № 15 (за съответната обособена позиция за 
която участва) - Списък на собствено или наето оборудване и механизация за изпълнение на 
дейностите от предмета на поръчката. 
 
3.1.5. Участникът следва да представи декларация (свободен формат на текстово оформяне) 
за средния годишен брой на работниците и служителите на участника за последните три 
години /2010, 2011, 2012 г./,, които следва да са не по малко от 20 /двадесет/ човека. В 
декларацията участникът посочва имената на работниците и служителите, длъжността и 
общия трудов стаж. 
 
 
3.2. За обособена позиция № 3   
 
3.2.1. В процедурата могат да участват лица, които за последните пет години, считано до 
срока за подаване на оферти в настоящата процедура, имат опит в изпълнението на минимум 
три договора за строителство.  
 
3.2.2. Участникът следва да представи декларация (свободен формат на текстово оформяне) 
за средния годишен брой на работниците и служителите на участника за последните три 
години /2010, 2011, 2012 г./, които следва да са не по малко от 7 /седем/ човека. В 



 72

декларацията участникът посочва, имената на работниците и служителите, длъжността и 
общия трудов стаж. 
 
 
3.3. За обособена позиция № 4 –  
 
3.3.1. В процедурата могат да участват лица, които за последните пет години, считано до 
срока за подаване на оферти в настоящата процедура, имат опит в изпълнението на минимум 
три договора за строителство.  
 
3.3.2. Участникът следва да представи декларация (свободен формат на текстово оформяне) 
за средния годишен брой на работниците и служителите на участника за последните три 
години /2010, 2011, 2012 г./, които следва да са не по малко от 5 /пет/ човека. В декларацията 
участникът посочва, имената на работниците и служителите, длъжността и общия трудов 
стаж. 
 
 
 
3.4. За обособена позиция № 5 –  
 
3.4.1. В процедурата могат да участват лица, които за последните пет години, считано до 
срока за подаване на оферти в настоящата процедура, имат опит в изпълнението на минимум 
три договора за строителство.  
 
3.4.2. Участникът следва да представи декларация (свободен формат на текстово оформяне) 
за средния годишен брой на работниците и служителите на участника за последните три 
години /2010, 2011, 2012 г./, които следва да са не по малко от 5 /пет/ човека. В декларацията 
участникът посочва, имената на работниците и служителите, длъжността и общия трудов 
стаж. 
 
 
3.5. За обособена позиция № 6 –  
 
 
3.5.1. В процедурата могат да участват лица, които за последните пет години, считано до 
срока за подаване на оферти в настоящата процедура, имат опит в изпълнението на минимум 
три договора за строителство.  
 
 
3.5.2. Участникът следва да представи декларация (свободен формат на текстово оформяне) 
за средния годишен брой на работниците и служителите на участника за последните три 
години /2010, 2011, 2012 г./, които следва да са не по малко от 7 /седем/ човека. В 
декларацията участникът посочва, имената на работниците и служителите, длъжността и 
общия трудов стаж. 
 
 
3.6. За обособена позиция № 7 –  
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3.6.1. В процедурата могат да участват лица, които за последните пет години, считано до 
срока за подаване на оферти в настоящата процедура, имат опит в изпълнението на минимум 
три договора за строителство.  
 
 
3.6.2. Участникът следва да представи декларация (свободен формат на текстово оформяне) 
за средния годишен брой на работниците и служителите на участника за последните три 
години /2010, 2011, 2012 г./, които следва да са не по малко от 5 /пет/ човека. В декларацията 
участникът посочва, имената на работниците и служителите, длъжността и общия трудов 
стаж. 
 
3.7. За обособена позиция № 8 –  
 
3.7.1. Участниците следва да разполагат с минимум 3 броя коне, подходящи за транспорт на 
товари във високопланинската част на Природен парк „Витоша”, притежаващи паспорти за 
произход и инплантирани идентификационни чипове.  
 
Участникът представя декларация (свободен формат на текстово оформяне), в която 
декларира наличието на минимум 3 броя коне, подходящи за транспорт на товари във 
високопланинската част на Природен парк „Витоша”, притежаващи паспорти за произход и 
инплантирани идентификационни чипове, необходими за изпълнението на поръчката. 
 
Относно изискването за изпълнени договори (важи за обособени позиции от 1 до 7): 
 
Изпълнението на това изискване се доказва, чрез представяне от участниците на Списък-
декларация на основните договори за строителство изпълнени през последните 5 /пет/ 
години, включително стойностите, датите и възложителите по договорите – Образец № 
4. Участникът следва да представи препоръки за добро изпълнение към всеки посочен в 
списъка договор в Образец № 4. Препоръките трябва да са надлежно оформени с издател 
(адрес и телефон за контакт с Възложителя по договора) и да съдържат следните 
задължителни реквизити: предмет на договора;  стойност на договора; място на 
изпълнение на строителството; период на изпълнение на договора; дата на приключване на 
дейностите по договора; дали строителството е изпълнено професионално и в 
съответствие с нормативните изисквания,  
 
В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като 
самостоятелно юридическо лице, то на горното изискване следва да отговаря 
обединението като цяло.  
В случай, че е предвидено участие на подизпълнители, всеки един от тях трябва да 
съответства на изискването съобразно вида и дела на участието си. 
 
 
Важно!!! В случай, че участник подава оферта за обособени позиции № 1 и № 2, то е 
достатъчно да има изпълнени минимум три договора за строителство, всеки един от 
тях на стойност не по-малко от 100 000 /сто хиляди/ лв., като посочените договори е 
необходимо да отговарят на следните изисквания: 
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- поне 1 бр. договор да включва СМР по изпълнение на вертикална планировка; 
- поне 1 бр. Договор да включва СМР по изпълнение на каменна зидария; 
- поне 1 бр. Договор да включва СМР по изпълнение на изкопни работи. 
 
Важно!!! В случай, че участник подава оферта за обособени позиции № 3, 4, 5, 6 и 7, то 
е достатъчно да има изпълнени минимум три договора за строителство. 
 
Участникът може да предложи в офертата си едни и същи лица (експерти, 
работници) по отделните обособени позиции. 
 
За всички експерти се приема да притежават и еквивалентни образователни степени 
на посочените. 
 
 



 75

 
 

 РАЗДЕЛ V 
 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ (важи за всички 

обособени позиции) 
 
Всяка оферта, отговаряща на изискванията на Възложителя за подбор и допустимост, се 
оценява по настоящата методика и получава КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА, с която участва в 
крайното класиране. Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва 
по критерия „Икономически най-изгодна оферта" и в съответствие с предварително 
обявените от Възложителя условия.  
 
Методиката за оценка на предложенията се основава на оценка на обективни критерии, като 
по този начин се гарантира на възложителя както точна оценка, така и успешно изпълнение 
на поръчката от страна на потенциалния изпълнител. 
 
Допуснатите участници ще бъдат класирани по следните показатели и относителната им 
тежест за определяне на комплексната оценка (КО): 
 
Показатели: 
Ц - Цена за изпълнение: тежест 40 
Т – Техническо предложение: тежест 60 
 
Крайната оценка е комплексен коефициент, получен като сбор от стойността на 
коефициентите Ц и Т. 
 
Комплексна оценка (КО) = Ц + Т 
 
На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка. 
Максималният брой точки, който може да бъде събран от един участник е 100. 
  
Методиката за определяне на комплексната оценка е, както следва: 
 
Ц – Цена за изпълнение – цената за изпълнение е с тежест - 40 т. 
Оценката се получава по формулата 
 
Ц  =      минимална предложена цена       х 40 
             цена, предложена от участника                                         
 
Оценката по показателя Ц се определя на базата на предложените цени – обща цена в лева 
без ДДС за изпълнение на поръчката. 
 
Т – Техническо предложение – тежест 60 т. 
Оценката се получава по формулата 
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Т = (Т1+Т2+Т3) х 60     
                  100 
 
Показател Точки Условия за получаване 

1. Предлаган подход, план за 
работа и организация  
описани в Техническото 
предложение – Т1 

 
максимално 
30 точки 

 При пълно и детайлно описани 
организация, план за работа с описание 
на разпределение във времето на 
техническите и човешките ресурси за 
всички етапи за изпълнението на 
строителството - 30 т. 

 При пропуски и непълно описание 
на организацията и плана за работа – 15 
т.

2. Предложения/мерки за 
намаляване или 
предотвратяване на 
рисковете  - Т2 

 
максимално 
30 точки 

 При прилагане на показател 
Предложения/мерки за намаляване или 
предотвратяване на рисковете, 
участникът ще получи 30 т., когато са 
описани конкретни мерки за намаляване 
или предотвратяване настъпването на 
рисковете и съответно конкретни 
дейности по отстраняване и управление 
на последици от настъпилите рискове, 
свързани със следните обстоятелства:  
- участникът е отчел възможните 
аспекти на проявление, области и сфери 
на влияние на описаните рискове и е 
оценил и предвидил степента им на 
въздействие върху изпълнението на 
всяка от СМР дейностите по договора; 
 - участникът е предложил ефективни 
мерки за предотвратяване и/или 
управление на дефинираните аспекти от 
рисковете. Планирани (посочени) са 
конкретни и относими похвати 
(способи), посредством които реално е 
възможно да се повлияе на 
възникването, респ. негативното влияние 
на риска, така, че същият да бъде 
предотвратен, респ. да не окаже 
негативно влияние върху изпълнението 
на дейностите включени в предмета на 
договора. 
- участникът е предложил да въведе 
ефективни контролни дейности, като 
всеки един риск (от посочените по-долу) 
е съпроводен с предложени от участника 
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конкретни мерки за 
недопускане/предотвратяване 
настъпването на риска и съответно 
конкретни дейности по отстраняване и 
управление на последиците от 
настъпилия риск 
 При прилагане на показател 
Предложения/мерки за намаляване или 
предотвратяване на рисковете, 
участникът ще получи 15 т., когато 
частично са описани конкретни мерки за 
намаляване или предотвратяване 
настъпването на рисковете и съответно 
конкретни дейности по отстраняване и 
управление на последици от 
настъпилите рискове, свързани със 
следните обстоятелства:  
- участникът е отчел възможните 
аспекти на проявление, области и сфери 
на влияние на описаните рискове, но 
формално (бланкетно) е оценил и 
предвидил степента им на въздействие 
върху изпълнението на всяка от СМР 
дейностите по договора; 
 - участникът е предложил мерки и 
контролни дейности за предотвратяване 
и/или управление на дефинираните от 
него аспекти от рисковете. Планирани 
(посочени) са похвати (способи), които 
не гарантират изцяло недопускане и/или 
ефективно предотвратяване и 
преодоляване на рисковете, респ. 
последиците от настъпването им. 
 При прилагане на показател 
Предложения/мерки за намаляване или 
предотвратяване на рисковете, 
участникът ще получи 1 т., когато в 
техническото предложение се съдържа 
само общ ангажимент за справяне с 
рисковете, идентифицирани от 
възложителя. 

3. Предложена програма за 
мерки за опазване на 
околната среда – Т3 
 
Фактори, влияещи на 
оценката: 

 
максимално 
40 точки 

 Участникът получава 40 точки в 
случай, че в техническото му 
предложение е обърнато внимание на 
всеки един от факторите, и е в сила 
всяко едно от следните обстоятелства: 
- участникът е предвидил конкретни 
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Предлагани мерки, свързани 
с опазване на елементите на 
околната среда (въздух, шум 
и др.) – в тази част от 
офертата всеки Участник 
следва да направи описание 
на възможните замърсители, 
както и на предлаганите от 
него мерки и 
характеристики, свързани с 
опазването на околната 
среда от тях по време на 
изпълнението на предмета 
на договора. Освен това 
следва да се представи и 
план за организация по 
изпълнение на мерките за 
опазването на околната 
среда. Конкретни елементи 
от компонента опазване на 
околната среда и мерки за 
опазване на околната среда 
са: превантивни 
природозащитни мерки; 
инструктажи; почистване; 
използване на 
специализирани покрития за 
защита замърсяване на 
въздуха; забрана за 
изхвърляне на вредни 
вещества за опазване на 
въздуха; ограждане на 
обекта 

мерки за максимално намаляване на 
вредното влияние върху въздуха, 
включително емисии на вредни газове. 
- участникът е предвидил обхватни 
мерки за ограничаване на шума по време 
на изпълнение на строително-
ремонтните работи.  
- участникът е предвидил конкретни и 
адекватни мерки за опазване на околната 
среда, биоразнообразието, както и на 
преминаващите хора и съседни имоти;   
 Участникът получава 10 точки в 
случай, че в техническото му 
предложение е обърнато внимание на 
всеки един от факторите, но е в сила 
поне едно от следните обстоятелства: 
- Участникът е разписал голяма част от 
мерките за опазване на околната среда, 
посочени от възложителя. Развити са 
конкретните елементи на околната 
среда, които ще бъдат засегнати от 
проекта.  
- Участникът е предложил мерки и 
елементи за опазване на околната среда, 
но не е обхванал всички, изброени от 
възложителя; 

 
Важно! В случай, че в техническата си оферта, участник разпише предложението си за 
изпълнение на поръчката в обхват, непокриващ минималните изисквания за 
съдържание, поставени в настоящата методика за оценка и в документацията за 
участие като цяло, същата ще се счита за непълна, несъответстваща на обявените от 
Възложителя условия, което е предпоставка за отстраняване на участника от 
процедурата. 
 
Оценката на техническите оферти се извършва от членовете на комисията, като всеки 
един член попълва и подписва таблица за индивидуална оценка. 
Средноаритметичният брой получени точки за всеки един участник се отразяват в 
таблица за обща техническа оценка.  
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Участникът предлага подход и план за работа и организация на изпълнение, като под 
„пълно и детайлно" се разбира точно съответствие между изготвения подробен Линеен 
график и описанието на технологичната последователност на всички строителни процеси, 
включително и подготвителните строителни дейности, които се включват в съответните 
операции. Задължително се посочват срокове за изпълнение на предвидените етапи в 
строителството на обекта, редът на извършване на строителните и монтажни работи, 
методите на изпълнение на главните видове СМР, всички мероприятия от подготвителния 
период, основните материали за изпълнение на поръчката и не на последно място посочване 
на броя на работниците по специалности и тяхната заетост по време на изпълнение на 
обекта, съгласно график на работната ръка и описание на необходимата механизация. При 
разработване на организацията и плана за работа, всеки участник може да предложи 
оптимизиране на строителните процеси, съгласно внедрени и доказани на практика методи 
за изпълнение, но неотчетени в документацията, които могат да доведат до намаляване на 
себестойността на проекта, при гарантиране на качествено и срочно изпълнение. 
 
Като „пропуски и непълно" описание на подход и план за работа и организация на 
изпълнение се счита разминаване при някои СМР между изготвения подробен Линеен 
график и описанието на технологичната последователност на всички строителни процеси, 
включително и подготвителните строителни дейности, които се включват в съответните 
операции, както и пропуски или непосочване на следните данни: 
 
1. срокове за изпълнение на предвидените етапи в строителството на обектa; 
2. редът на извършване на строителните и монтажни работи; 
3. методите на изпълнение на главните видове СМР; 
4. мероприятия от подготвителния период; 
5. точните дати на доставки основните материали за изпълнение на поръчката; 
6. посочване на броя на работниците по специалности и тяхната заетост по време на 
изпълнение на обекта, съгласно график на работната ръка; 
7. описание на необходимата механизация. 
 
 
Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от 
Възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнение на договора: 
1. Времеви рискове (закъснение в началото на започване на работите; изоставане от 
графика при текущото изпълнение на дейностите; риск от закъснение за окончателно 
приключване и предаване на обекта). 
2. Рискове от възникнали непредвидени загуби по време на изпълнението на 
дейностите – кражба и похабяване на материали, поражения от атмосферни влияния и 
климатични промени. 
3. Липса/недостатъчно съдействие, координация и/или информация от страна на други 
участници в строителния процес (възложител, доставчици или основни материали за 
изпълнението, ресурс на други физически или юридически лица при изпълнението на 
поръчката и т.н.) 
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4. Промени в законодателството на България или на Европейския съюз (ЕС); промени в 
изискванията на ОПОС във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора 
сключен с възложителя. 
5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по 
договора от страна на Възложителя. 
 
 
Участникът следва да опише организацията и плана за работа по изпълнение на поръчката, 
включващи: 
1. Строително предложение 
(Строителното предложение трябва да съдържа описание на строителните и монтажни 
работи и линеен график за изпълнение на поръчката.) 
 
2. Организация за изпълнение на поръчката и план на работа 
(да се опише предвидената организация на работа при изпълнение на поръчката, 
технологична последователност на процесите, трудови и технически ресурси и тяхното 
разпределение във времето, предложения/мерки за намаляване или предотвратяване на 
рисковете) 
 
3. Мерки за опазване на околната среда 
(Мерките за опазване на околната среда трябва да отчитат въздействията, свързани със 
строителството, и спазването на съответните изисквания за предотвратяване на 
негативни последствия) 
 
На първо място се класира участникът получил най-висока комплексна оценка. 
1.В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, комисията ще 
приеме за икономически най-изгодна офертата, в която се предлага най-ниска цена.  
2.При условие, че и цените са еднакви, комисията ще сравни оценките по показателя с най-
висока относителна тежест и ще избере офертата с по-благоприятна стойност по този 
показател. 
3.При условие, че комисията не може да определи изпълнител по реда на т.1 и т.2, ще 
проведе публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място 
оферти. 
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РАЗДЕЛ VІ 

 
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ 

 
 

Съдържание 
 
1. Общи условия за подготовка и представяне на офертите 
2. Изискуеми документи и окомплектоване на предложенията 
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1. Общи условия при подготовка и представяне на офертите 
 
1.1. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията за подаване на оферта, 
посочени в обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в 
процедурата. 
1.2. Всеки участник има право да представи само една оферта за съответната обособена 
позиция за която участва. Не се допуска представяне на варианти в офертите.  
1.3. Настоящата обществена поръчка съдържа осем обособени позиции, поради което 
участниците задължително представят оферта, която е за пълния обем на работите обект на 
поръчката за съответната обособена позиция, за която участват. Всеки участник има право 
да подаде оферта за една или повече обособени позиции. 
1.4. При подготовката на офертите всеки участник трябва да се придържа точно към 
условията, обявени от Възложителя. Представянето на оферта означава, че участникът 
приема изцяло всички общи и специални правила, определени в настоящата документация. 
Поставянето на различни условия и изисквания, които не отговарят на обявените от 
Възложителя, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата. 
1.5. Всеки участник може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията 
за участие до изтичането на срока на нейното получаване. Възложителят отговаря в 4-дневен 
срок от постъпване на искането. Разяснението се публикува на интернет-страницата на 
възложителя http://www.park-vitosha.org/, без да се отбелязва в отговора лицето, направило 
запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се получава 
от други участници. В случай че от предоставяне на разяснението от възложителя до 
крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от 3 дни,  възложителят е длъжен да 
удължи срока за получаване на оферти с толкова дни, колкото е забавата. 
1.6. Представената оферта трябва да има срок на валидност 180 дни от крайния срок за 
получаване на офертите. Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на 
валидност на офертите до сключване на договор. Участникът ще бъде отстранен от участие в 
процедурата, ако представи оферта с по-кратък срок на валидност и откаже да го удължи или 
ако макар да е подал оферта с коректен срок на валидност, откаже да го удължи при 
поискване от възложителя. При удължаване срока на валидност на офертата, съгласно чл. 58, 
ал. 3 от ЗОП и при съгласие на участник да удължи срока на валидност на офертата си, то 
той следва да удължи и срока на банковата си гаранция до новия срок на валидност на 
офертата. 
1.7. Възложителят има право (по собствена преценка), по собствена инициатива или по 
предложение на заинтересованото лице, еднократно да направи промени в обявлението 
и/или настоящата документация, свързани с осигуряване законосъобразност на процедурата, 
отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка.  
1.8. За да бъде разгледано искането от заинтересовано лице, същото следва да е изпратено в 
преклузивния законов 10-дневен срок от публикуването на обявлението в Регистъра на 
обществените поръчки. Искания, постъпили след този срок, няма да бъдат разглеждани. 
1.9. В случай че искането се прави от заинтересовано лице и е свързано с осигуряване на 
законосъобразност на процедурата, същото следва да обоснове и мотивира в предложението 
си конкретното несъответствие, което води, според него, до незаконосъобразност на 
процедурата, като посочи и точната правна норма, на която се позовава.  
1.10. Всяко конкретно искане се преценява самостоятелно от възложителя, като изцяло в 
неговата оперативна самостоятелност е дали да извърши или не съответното изменение. 
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1.11. Промените се извършват чрез решение за промяна, което се публикува в Регистъра на 
обществените поръчки, в 14-дневен срок от публикуване на обявлението за откриване на 
процедурата. В случай че промените засягат критериите за подбор, изискванията към 
офертата или изпълнението на поръчката, в решението възложителят определя и нов срок за 
получаване на оферти, който не може да бъде по-кратък от първоначално определения. 
1.12. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертите са изцяло за сметка на 
участника. Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи, независимо 
от начина на провеждане или изхода на процедурата. 
1.13. Офертата трябва да бъде изготвена и представена на български език. Ако участникът 
представя документи на чужд език, същите трябва да бъдат придружени с превод на 
български език, а в изрично посочените случаи, преводът трябва да бъде официален по 
смисъла на ЗОП. При несъответствие с това изискване се счита, че съответният документ не 
е представен.  
Ако участниците в процедурата представят документи на език различен от българския и 
същите са представени и в превод на български език, при несъответствие в записите при 
различните езици, за валидни се считат записите на български език.  
1.14. Всеки участник преди изготвяне на офертата и ценовото предложение задължително се 
запознава с изходните данни предоставени от Възложителя. Непознаване на условията на 
техническата спецификация или документите за участие в процедурата не може да бъде 
причина за отказ от сключване на договор от страна на спечелилия участник. 
 
2. Изискуеми документи и окомплектоване на предложенията.  
 
Общи изисквания към представяните документи. 
 
Всички документи, които участникът представя като копия трябва да са заверени с гриф 
„Вярно с оригинала”, собственоръчен подпис на лицето/та, представляващи участника и 
свеж печат, ако участниците разполагат с такъв. Документите и данните в офертата се 
подписват само от лица с представителни функции, посочени в документа за регистрация 
или  упълномощени  лица. При подписване от  упълномощените лица е необходимо 
представянето на оригинал или заверено копие на пълномощно за изпълнение на такива 
функции.  Пълномощното може да не е изрично за конкретната процедура. Представените 
образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за 
участниците, с изключение на образeцa на банковaтa гаранция за изпълнение на договора, 
като възложителят ще приеме всяка една банкова гаранция, която съдържа еквивалентни или 
по-благоприятни за възложителя условия от тези по образеца. Ако офертата не е представена 
по дадените образци, възложителят има право да отстрани участника от процедурата, поради 
несъответствие на офертата с изискванията на документацията за участие. 
Относно образците на банковите гаранции, задължителни за участниците са само условията, 
описани в тях. Участникът е длъжен да се съобрази с искането на Възложителя, в противен 
случай се счита, че не е представена изискуемата банкова гаранция и офертата на участника 
ще бъде отстранена след прилагане на разпоредбата на чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП. 
 
Разпределение и съдържание на офертите. 
Офертата следва да бъде представена в непрозрачен запечатан плик с ненарушена цялост. 
Върху плика се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по 
възможност факс и електронен адрес. Информацията има следният вид: 
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До Дирекция на Природен парк „Витоша” 
с адрес: гр. София, 
ул. „Антим I” № 17 

 
ОФЕРТА  

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка 
 

ОБЕКТ: СМР 
ПРЕДМЕТ: „Възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа 
инфраструктура в Природен парк „Витоша”, по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности 
по устойчиво управление на Природен парк Витоша”, финансиран по Оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.” за обособена позиция №... 
 
Офертата е подадена от:______________________________________________ 
                                                                    наименование на участника 
С адрес за кореспонденция:_________________________________________________ 
Телефон: _______________________________________ 
Факс: __________________________________________  
електронен адрес:________________________________ 
 
 
Пликът съдържа минимум три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, всеки от 
които да има следното съдържание, посочено по-долу:  
2.1. Плик №1 – върху него се изписва „Плик №1” с надпис “ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР” 
и наименованието на участника. Пликът съдържа следните документи:  
2.1.1 Оферта за участие изготвена по образец №1, съдържаща и декларация по чл. 56, ал. 1, 
т. 8 от ЗОП. 
2.1.2 Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан  от участника (образец 
№ 2); 
2.1.3 Копие, заверено с подпис и печат на участника, на документ за регистрация или 
единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато 
участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Когато не е представен ЕИК 
съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридически лица или 
еднолични търговци, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние. 
Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или 
административен орган от държавата, в която са установени /копие заверено с подпис и 
печат на участника. Участниците физически лица представят копие на документ за 
самоличност /копието се заверява с подпис на участника/. Тези документи се представят и от 
подизпълнителите, а при участник обединение - за всеки един член на обединението. 
2.1.4 При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който 
задължително се посочва представляващият; 
2.1.5 Доказателства за икономическо и финансово състояние и за технически 
възможности и/или квалификация на участника, както следва: 
2.1.5.1. Доказателства за икономическо и финансово състояние по чл. 50 от ЗОП 
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- Заверено копие на годишните финансови отчети за последните 3 (три) финансови години 
(2010 г., 2011 г., 2012 г.), когато публикуването им се изисква от законодателството на 
държавата, в която участникът е установен, изискваните документи се прилагат в зависимост 
от датата, на която участникът е учреден или е започнал да развива дейността си. 
(приложимо за обособени позиции от № 1 до № 7). 
Когато участникът е обединение годишните финансови отчети за последните 3 (три) 
финансови години се представят само от участниците, чрез които обединението доказва 
съответствието си с критериите за подбор. Когато се предвижда участие на подизпълнители, 
документите се прилагат за всеки един от тях, а изискванията се прилагат по отношение на 
тях съобразно вида и дела на участието им. В случай, че годишните финансови отчети на 
участника са публикувани в Търговския регистър, то не е необходимо да се представят в 
офертата.  
- Информация за оборота от строително-монтажни дейности за последните 3 (три) 
приключили финансови години (2010, 2011 и 2012 г.), в зависимост от датата, на която 
участникът е учреден или е започнал дейността си (Образец № 3). Участниците прилагат към 
офертата си отделна информация за оборота от строително-монтажни дейности за всяка 
обособена позиция за която участват. (приложимо за обособени позиции от № 1 до № 7). 
Когато участникът е обединение изискването е общо за обединението. Информацията за 
оборота от строително-монтажни дейности за последните 3 (три) приключили финансови 
години (2010, 2011 и 2012 г.) се представя само от участниците, чрез които обединението 
доказва съответствието си с критериите за подбор. Когато е предвидено участие на 
подизпълнители, изискването се прилага по отношение на тях, съобразно вида и дела на 
участието им. Когато по обективни причини кандидатът или участникът няма възможност да 
представи изисканите от Възложителя документи, той може да докаже икономическото и 
финансовото си състояние с всеки друг документ, който Възложителя приеме за подходящ.  
- Заверено копие от валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството” по 
чл.171, ал.1 от ЗУТ, за извършване на строителни дейности за обекти шеста категория. 
(приложимо за обособени позиции от № 1 до № 7). 
- Удостоверение от банка за налични оборотни средства, и/или банкова гаранция, и/или 
кредитна линия в размер не по-малко от 100 000 (сто хиляди) лв./съответно 200 000 (двеста 
хиляди) лв. (приложимо за обособени позиции № 1 и № 2). 
2.1.5.2. Доказателства за технически възможности и/или квалификация по чл. 51 от 
ЗОП, и посочени от Възложителя в обявлението за обществената поръчка, а именно:  
 - Списък на успешно изпълнени в рамките на последните пет години, считано до срока за 
подаване на оферти в настоящата процедура, договори за строителство –  образец № 4. 
(приложимо за обособени позиции от № 1 до № 7). 
Списъкът трябва да съдържа най-малко: предмет на договора, обект, стойност, датата на 
започване и приключване, име на Възложителя по договора, адрес и телефон за контакт с 
Възложителя Когато участникът е обединение, списъкът е общ за договорите, сключени от 
всеки от участниците, като в отделна колонка трябва да се посочи членът в обединението, 
който е бил страна по договора.  Участникът следва да представи препоръки за добро 
изпълнение към всеки посочен в списъка по  Образец № 4  договор. Препоръките трябва да 
са надлежно оформени с издател (адрес и телефон за контакт с Възложителя по договора) и 
да съдържат следните задължителни реквизити: предмет на договора;  стойност на договора; 
място на изпълнение на строителството; период на изпълнение на договора; дата на 
приключване на дейностите по договора; дали строителството е изпълнено професионално и 
в съответствие с нормативните изисквания; 
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В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като 
самостоятелно юридическо лице, то на горното изискване следва да отговаря обединението 
като цяло.  
В случай, че е предвидено участие на подизпълнители, всеки един от тях трябва да 
съответства на изискването съобразно вида и дела на участието си. 
-  Списък на на инженеро-техническия състав, който ще бъде ангажиран при изпълнение на 
поръчката - образец № 5, с приложени документи, удостоверяващи тяхната професионална 
квалификация и професионален опит (автобиография по образец № 10, копия на 
трудови/осигурителни книжки, копия на дипломи и референции, и други документи 
доказващи съответствието с изискванията на възложителя, както и декларация за 
ангажираност с изпълнението на настоящия договор, съдържаща се в автобиографията, 
подписана от всеки един експерт). (приложимо за обособени позиции № 1 и № 2). 
- Сертификати за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или 
еквивалентен, ISO 14001:2004 или еквивалентен – представят се заверени от участника 
копия. Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, Възложителят приема и други доказателства за 
еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват отговарящ на предмета на 
поръчката. (приложимо за обособени позиции № 1 и № 2). 
- Декларация (свободен формат на текстово оформяне) за средния годишен брой на 
работниците и служителите на участника за последните три години /2010, 2011, 2012 г./ 
(приложимо за обособени позиции от № 1 до № 7). 
- Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП по образец № 15 - Списък на собствено или наето 
оборудване и механизация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката. 
(приложимо за обособени позиции № 1 и № 2). 
- Декларация (свободен формат на текстово оформяне) за наличието на минимум 3 броя коне 
подходящи за транспорт на товари във високопланинската част на Природен парк „Витоша”. 
(приложимо за обособена позиция № 8). 
2.1.6 Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а - д”, ал.2, т. 5 и ал.5, 
т.1 от ЗОП – образец № 6. Декларацията се представя от участника, включително и от 
подизпълнителите, ако има такива, и от лицата по смисъла на чл.47, ал.4 от ЗОП в случаите, 
в които участникът е юридическо лице. Когато участникът е обединение, декларацията се 
представя от представляващите всеки един член на обединението. Когато декларацията е на 
чужд език се представя и в превод. 
2.1.7 Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т.3, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 и 
ал. 5, т. 2 от ЗОП – образец №7. Декларацията се представя от участника, включително и от 
подизпълнителите, ако има такива. Когато участникът е обединение, декларацията се 
представя от представляващите всеки един член на обединението. Когато декларацията е на 
чужд език се представя и в превод.  
Когато участникът е юридическо лице, за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 
3 и 4 и ал. 5, т. 2, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат 
самостоятелно да го представляват. 
2.1.8 Декларация по чл. 56, ал. 1, т.12 от ЗОП – по образец № 8, относно приемане на 
условията на проекта на договор. 
2.1.9 Декларация за съгласие за участие от подизпълнител – образец № 9; 
2.1.10 Документ за гаранция за участие – оригинал. Ако участникът представя банкова 
гаранция за участие, същата трябва да съдържа данните и условията от образец № 11 и да е 
приложена в оригинал; 
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2.1.11 Декларация за запознаване с мястото на извършване на строително-монтажните 
дейности по образец № 16 (приложимо за обособени позиции 1 и 2 ) 
2.1.12 Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал или 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 лице, което не е законен 
представител на участника.  Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата – 
упълномощител и упълномощен, както изявление, че упълномощеното лице има право да 
подписва оферти, като пълномощното може да не е изрично за конкретната процедура; 
 
В случай, че участникът ще ползва подизпълнители при изпълнение на поръчката, в т.3 от 
оферта – образец №1 се попълва таблицата, като се посочва: наименование на 
подизпълнителите, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на 
обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител. Когато предвижда 
участие на подизпълнители, участникът представя в този плик документите по чл. 56, ал. 1, 
т. 1, 4, 5, 6 от ЗОП и за подизпълнителя. 
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1, 
т. 1 и 6 от ЗОП следва да бъдат представени от всяко физическо или юридическо лице, 
включено в обединението. Документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП се представя само за 
участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по 
чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. За обединението не се прилага документ за регистрация.  
Ако участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни 
обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се 
представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5, 6 от ЗОП, които са на 
чужд език, се представят и в превод.  
По своя преценка участникът може да представи и други допълнителни документи, 
доказващи техническите възможности и професионална квалификация. 
В процеса на провеждане на процедурата участниците са длъжни да уведомяват 
Възложителя за всички настъпили промени в декларираните от тях обстоятелства. 
 
Участниците представят толкова плика „Документи за подбор”, за колкото обособени 
позиции участват, като всеки плик следва да е надписан и с номера и 
наименованието на обособената позиция, за която се отнася. 
 
2.2. Плик № 2 с надпис Плик № 2 „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПОРЪЧКАТА” и НАИМЕНОВАНИЕТО НА УЧАСТНИКА, в който се поставят 
документите свързани с изпълнението на поръчката.  
Техническо предложение за изпълнение на поръчката – следва да бъде изготвено по 
образеца от настоящата документация (Образец № 13) – оригинал при съблюдаване на 
изискванията на техническата спецификация, изискванията към офертата и условията за 
изпълнение на поръчката.  
Участникът следва подробно да опише организацията и плана за работа по изпълнение на 
поръчката, включващи: 
1. Строително предложение 
(Строителното предложение трябва да съдържа описание на строителните и монтажни 
работи и линеен график за изпълнение на поръчката.) 
 
2. Организация за изпълнение на поръчката и план на работа 
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(да се опише предвидената организация на работа при изпълнение на поръчката, 
технологична последователност на процесите, трудови и технически ресурси и тяхното 
разпределение във времето, предложения/мерки за намаляване или предотвратяване на 
рисковете) 
 
3. Мерки за опазване на околната среда 
(Мерките за опазване на околната среда трябва да отчитат въздействията, свързани със 
строителството, и спазването на съответните изисквания за предотвратяване на 
негативни последствия) 
 
Участник, който не е съобразил техническата си оферта с горните изисквания ще бъде 
предложен за отстраняване от процедурата. 
 
Участниците представят толкова плика „Предложение за изпълнение на поръчката" 
за колкото обособени позиции участват, като всеки плик следва е надписан и с 
номера и наименованието на обособената позиция, за която се отнася. 
 
2.3. Плик № 3 – с надпис Плик № 3 “ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” и НАИМЕНОВАНИЕТО 
НА УЧАСТНИКА. В този плик се поставя Ценовата оферта на участника за съответната 
обособена позиция за която подава оферта – по образец № 14, както и приложения № 1 към 
ценовата оферта по образец, съдържащи единичните цени за изпълнение на поръчката 
посочени в Количествено стойностните сметки – Приложение № 1. 
 
Забележка. Извън Плик 3 „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация 
относно цената. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в 
офертата си извън плик № 3 елементи, свързани с предлаганата цена (или части от 
нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата. 
Предлаганата цена трябва да е в български лева без включен ДДС и с включен ДДС.  
Единичните цени следва да са в лева, с точност до два знака след десетичната запетая, без 
начислен данък добавена стойност (ДДС). 
При остойностяване на количествената сметка, участникът следва да се придържа точно към 
посочените в настоящата документация видове и количества СМР. При неспазване на това 
изискване, офертата му ще бъде предложена за отстраняване поради несъответствие с 
изискванията на Възложителя. 
При разлика между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното 
изражение на сумата. 
От участие в процедурата се отстранява всеки участник, в чиято ценова оферта е 
налице разлика в сбора между единичните цени и крайната цена за изпълнение на 
поръчката. 
В случай, че участник представи ценова оферта, надвишаваща прогнозната стойност за 
съответната обособена позиция, или представи ценова оферта надвишаваща 
посочената в техническата спецификация стойност за съответния обект, то неговата 
оферта няма да бъде разглеждана и той ще бъде отстранен от участие в процедурата. 
 
Участниците представят толкова плика „Предлагана цена" за колкото обособени 
позиции участват, като всеки плик следва е надписан и с номера и наименованието 
на обособената позиция, за която се отнася. 
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РАЗДЕЛ VII 
 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 
 
 

Съдържание 
 
1. Представяне и получаване на офертите 
2. Разглеждане на офертите 
3. Отстраняване от участие 
4. Оценяване на предложенията 
5. Отваряне на ценовите предложения 
6. Окончателна оценка и класиране на офертите 
7. Сключване на договор за обществена поръчка 
8. Гаранции 
9. Изчисляване на срокове 
10. Етични клаузи 
11. Комуникация между възложителя и участниците  
12. Други указания 
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1. Предаване и получаване на офертата: 
1.1. Офертите се приемат на адреса посочен от Възложителя в обявлението за обществената 
поръчка. 
1.2. Офертите се представят от участника или упълномощен от него представител, лично или 
по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. 
1.3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, дата, час на 
получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя 
се издава картонче с входящ номер. 
1.4. Оферти, представени след посочения в обявлението краен срок за получаване, не се 
приемат. Не се приемат и оферти в незапечатан или с нарушена цялост плик. Такава оферта 
незабавно се връща на участника и това се отбелязва в регистъра. 
1.5. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да 
промени, допълни или оттегли офертата си по реда посочен за подаването й. 
1.6. В случай, че в срока за получаване на оферти няма постъпили оферти или е получена 
само една оферта, Възложителят може да удължи срока за получаване на офертите. 
1.7. Когато се установи, че първоначално определеният срок за получаване на оферти е 
недостатъчен за изготвяне на офертите, включително поради необходимост от разглеждане 
на място на допълнителни документи към документацията или оглед на мястото на 
изпълнение, Възложителят удължава този срок. 
1.8. Промените в срока се обнародват и вписват в регистъра на обществените поръчки. 
Когато удълженият срок е определен в дни, той започва да тече от датата на обнародване в 
електронната страница на АОП. 
 
2. Разглеждане на офертите 
2.1 Разглеждането, оценката и класирането на предложенията се организира и провежда от 
комисия. Комисията се назначава от Възложителя с писмена заповед след изтичане на срока 
за приемане на офертите. 
2.2 Комисията отваря офертите в посочения в обявлението ден по реда на тяхното 
постъпване и проверява за наличието на минимум три отделни запечатани плика, след което 
най-малко трима от членовете й подписват плик № 3. Комисията предлага по един 
представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници. 
Комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете и подписват всички документи, 
съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите 
участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. След това 
комисията отваря плик № 1 и оповестява документите, които той съдържа и проверява 
съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
2.3 Действията на Комисията по горната точка 2.2 са публични и по време на заседанията 
имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени 
представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на 
юридически лица с нестопанска цел. Присъствието на тези лица се допуска след 
удостоверяване на тяхната самоличност и представяне на съответните пълномощни или 
други документи удостоверяващи горните качества и законното им право да присъстват.  
2.4 Неприсъствието на някой участник при отваряне на пликовете не е основание за отлагане 
на процедурата. 
2.5 След извършването на горните публични действия комисията продължава работата си в 
закрито заседание. Комисията разглежда документите в плик № 1 за съответствие с 
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критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса 
на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на 
възложителя, комисията изпраща протокола по чл. 68, ал. 7 от ЗОП до всички участници. 
Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от 
получаването на протокола по чл. 68, ал. 7 от ЗОП. Участникът няма право да представя 
други документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в 
протокола на комисията. 
След изтичането на срока по чл. 68, ал. 9 от ЗОП комисията пристъпва към разглеждане на 
допълнително представените документи относно съответствието на участниците с 
критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в 
плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор. 
Комисията при необходимост може по всяко време: 
1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на 
информация от други органи и лица; 
2. да изисква от участниците: 
а) разяснения за заявени от тях данни; 
б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3, 
като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото 
предложение на участниците. 
Комисията уведомява възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат основателни 
съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла 
на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията. В горепосочените случаи Възложителят 
уведомява Комисията за защита на конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането и 
приключването на процедурата. 
 
3. Отстраняване от участие. 
Комисията предлага за отстраняване участник, който: 
3.1. не е представил някой от документите по чл.56 от ЗОП и посочените в обявлението или 
в документацията за участие, в указания вид и форма; 
3.2. не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка поради наличие 
на обстоятелствата по чл.47, ал.1. или ал.5 от ЗОП или посочените в обявлението 
обстоятелства по чл.47, ал.2; 
3.3 е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените 
условия на Възложителя; 
3.4. е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл.57, ал.2 от ЗОП. 
3.5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна 
информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за 
подбор. 
Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение когато са налице 
обстоятелствата по чл. 39 ал. 1 от ЗОП. Възложителят може да прекрати процедурата при 
наличие на условията по чл.39, ал.2 от ЗОП. В тези случаи той уведомява участниците в 3-
дневен срок по надлежния ред. 
 
4. Оценяване на предложенията. 
След като разгледа представените документи в плик №1 и провери съответствието на 
представеното с изискванията на закона и посочените в документацията за участие, 
комисията пристъпва към оценяване на предложенията на участниците, които не са 
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предложени за отстраняване. Оценяването се извършва по показателите, критериите и 
методиката, посочени в настоящата документация. На този етап от процедурата се оценяват 
всички показатели с изключение на финансовите показатели. 
 
5. Отваряне на ценовите предложения. 
След като разгледа офертите и извърши оценка по реда на т. 4, комисията пристъпва към 
отваряне пликовете с предлагана цена само на допуснатите участници, чиито технически 
предложения съответстват на изискванията. Пликът с предлаганата цена на участник, чиято 
оферта не отговаря на изискванията на Възложителя и е отстранен от участие, не се отваря.  
Комисията обявява датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти на 
официалната си интернет страница. При отварянето на плика с предлаганата цена имат право 
да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и 
представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска 
цел. Присъствието на тези лица се допуска след удостоверяване на тяхната самоличност и 
представяне на съответните пълномощни или други документи удостоверяващи горните 
качества и законното им право да присъстват. Неприсъствието на някой участник при 
отваряне на пликовете с ценовата оферта не е основание за отлагане на процедурата.  
Преди да отвори ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица резултатите 
от оценяването на офертите по другите показатели. След това пристъпва към публично 
отваряне и оповестяване на ценовите предложения на оценените оферти и продължава 
своята работа в закрито заседание. 
Ако някой участник е предложил цена, която е по-ниска с повече от 20 на сто от средната 
цена на останалите оферти, комисията изисква от него подробна писмена обосновка за 
предложената цена, като определя разумен срок за представяне на обосновката, който не 
може да бъде по-кратък от три работни дин след получаване на искането за това.  
Комисията може да приеме писмената обосновка представена от участника и да не предложи 
за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани с: 
1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка; 
2. предложеното техническо решение; 
3. наличието на изключително благоприятни условия за участника; 
4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка; 
5. получаване на държавна помощ. 
Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че 
посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от 
процедурата. 
Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради 
получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в 
определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се 
отстрани. 
 
6. Окончателна оценка и класиране на офертите. 
Комисията разглежда допуснатите оферти като ги оценява и класира в съответствие с 
методиката от настоящата документация. На първо място се класира участникът, чието 
предложение е получило най-голям брой точки при оценяването му за съответната 
обособена позиция. 
Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участника, 
определен за изпълнител на обществената поръчка, в срок от 5 работни дни след 
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приключване работата на комисията. В решението се посочват и отстранените от участие в 
процедурата участници и оферти, както и мотивите за отстраняването им. Възложителят 
изпраща на участниците решението за класиране в тридневен срок от издаването му. 
 
7. Сключване на договор за обществена поръчка 
7.1. Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, класиран от 
комисията на първо място и определен за изпълнител за съответната обособена позиция.  
7.2. Договорът се сключва в съответствие с проекта на договор представен в документацията 
за участие и включва задължително всички предложения от офертата на участника, 
определен за изпълнител. За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, 
изпълнението и прекратяването на договора за обществена поръчка се прилагат 
разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите. 
7.3. При подписване на договора участникът, определен за изпълнител, е длъжен да 
представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на 
обстоятелствата по чл.47, ал.1 и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, 
т. 1, 2, 3 и 5 от ЗОП.  
Когато участникът, определен за изпълнител, е чуждестранно юридическо лице или 
обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, същият удостоверява 
обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и 2 чрез документи, издадени от компетентен орган, или 
извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или 
административен орган от държавата, в която е установен. Когато в съответната чужда 
държава не се издават такива документи, участникът представя клетвена декларация, ако 
такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. 
Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, 
участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен 
орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която 
той е установен. 
Документите се представят в оригинал или нотариално заверено копие и трябва да бъдат в 
срок на валидност. 
7.4. При подписване на договора за обществена поръчка участникът определен за 
изпълнител, е длъжен да представи гаранция за изпълнение за съответната обособена 
позиция, по която е определен за Изпълнител. 
7.5. Договор не се сключва с участник, определен за изпълнител, който: 
7.5.1. при подписване на договора не представи документ за гаранция за изпълнение;  
7.5.2. не изпълни задължението по чл. 47, ал.10 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП. Това изискване не се 
прилага в случаите на чл.47, ал.11 от ЗОП.  
При тези обстоятелства, както и при отказ на участника, определен за изпълнител да сключи 
договор, или не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП, не отговаря на 
изискванията на чл. 47, ал. 1, ал. 5 от ЗОП или на посочените в обявлението изисквания на 
чл. 47, ал. 2 от ЗОП, възложителят може да определи за изпълнител следващия класиран 
участник и да сключи договор с него.   
Ако и вторият класиран участник не представи необходимите документи или откаже да 
подпише договора, то Възложителят прекратява процедурата. 
7.6.Сключеният договор не подлежи на изменение освен по изключение, в случаите по чл. 
43, ал. 2 от ЗОП. 
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8. Гаранции 
Участниците представят гаранция за участие в процедурата в размер на, както следва: за 
Обособена позиция № 1 – 3 000 /три хиляди/ лева, за Обособена позиция № 2 – 3 000 /три 
хиляди/ лева, за Обособена позиция № 3 – 600 /шестстотин/ лева, за Обособена позиция № 4 
- 200 /двеста/ лева, за Обособена позиция № 5 - 280 /двеста и осемдесет/ лева, за Обособена 
позиция № 6 - 390 /триста и деветдесет/ лева, за Обособена позиция № 7 - 150 /сто и 
петдесет/ лева, за Обособена позиция № 8 - 140 /сто и четиридесет/ лева, а участникът, 
определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер на 2 % /два процента/ 
от стойността на договора без ДДС за съответната обособена позиция. Гаранцията за 
участие в процедурата и гаранцията за изпълнение на договора се представят по избор на 
участника като парична сума или като банкова гаранция. Когато участникът или избраният 
изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може 
да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Когато 
участникът представя банкова гаранция за участие тя трябва да покрива периода на 
валидност на офертата, а банковата гаранция за изпълнение следва да е издадена както 
следва: да бъде със срок на валидност един месец след изтичане на предложения 
гаранционен срок по съответната обособена позиция.  
Банковата гаранция се издава в полза на Възложителя. Когато участникът представя 
гаранция под формата на парична сума тя следва да бъде внесена по сметка на ДПП 
„Витоша”:  
 
BIC UNCRBGSF, IBAN BG85UNCR96603325124812, Уникредит Булбанк - клон Хемус 
 
Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участника. Участникът 
трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че 
размерът на получената от Възложителя гаранция да не е по-малък от определения в 
настоящата процедура. 
Когато участникът представя банкова гаранция, то условията по нея трябва да съответстват 
на тези по приложения в документацията образец. Ако условията на представената от 
участника гаранция се различават от тези на представения образец и са по-неблагоприятни 
за Възложителя, то Възложителят следва да поиска нейната корекция. Корекция на 
представената гаранция за участие е възможна само при прилагане на хипотезата на чл. 68, 
ал. 8 и ал. 9 ЗОП. Участникът е длъжен да се съобрази с искането на Възложителят, в 
противен случай се счита, че не е представена изискуемата банкова гаранция. 
 
Гаранциите за участие в процедурата се задържат или усвояват, респективно освобождават 
от възложителя при спазване условията и реда на чл.61 и чл.62 от ЗОП. 
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се 
уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. 
Възложителят не дължи лихва върху сумата, представена като гаранция, за периода, през 
който средствата са престояли у него законосъобразно. 
 
9. Изчисляване на срокове 
Сроковете, посочени в тази документацията, са в календарни дни и се изчисляват както 
следва: 
- когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период; 
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- когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на 
който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия 
работен ден, следващ почивния; 
- когато срокът е в работни дни, това е изрично указано при посочването на съответния срок. 
 
10. Етични клаузи 
Всеки опит на участник да се сдобие с поверителна информация, да сключи незаконно 
споразумение с конкуренти или да окаже влияние върху комисията или възложителя по 
време на процеса на разглеждане, изясняване и оценка на офертите може да доведе до 
отстраняване на участника от процедурата или до административни наказания. 
Когато предлага оферта, участникът трябва да не е повлиян от възможен конфликт на 
интереси и да няма равностойни взаимоотношения в тази връзка с други участници в 
процедурата за възлагане на обществената поръчка или страни, ангажирани в проекта. Ако 
по време на изпълнение на договора възникне такава ситуация, изпълнителят трябва 
незабавно да уведоми възложителя. 
Изпълнителят трябва да действа във всеки един момент професионално, безпристрастно и в 
съответствие с кодекса за етично поведение на професията си. Той трябва да се въздържа от 
всякакви публични изявления във връзка с обществената поръчка, проекта като цяло или 
услугите, направени без предварителното одобрение на възложителя.  
Изпълнителят и неговите служители не трябва да упражняват каквато и да било дейност или 
да получават облага, която е в разрез с техните задължения към възложителя. 
Изпълнителят и неговите служители са задължени да запазят професионална тайна за целия 
срок на договора, както и след неговото завършване. Всички доклади и документи, 
изготвени или получени от изпълнителя, са конфиденциални.  
Изпълнителят ще се въздържа от всички взаимоотношения, които могат да компрометират 
неговата независимост или независимостта на служителите му.  
 
11. Комуникация между възложителя и участниците 
Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата 
процедура, са в писмен вид. Обменът на информация между Възложителя и участниците се 
извършва по един от следните начини:  

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

участника адрес; 
 Чрез куриерска служба с обратна разписка; 
 По факс; 
 По електронен път при условията и реда на Закона за електронния документ и 

електронния подпис; 
 Чрез комбинация от тези средства. 

За получено уведомление по време на процедурата се счита това, което е достигнало до 
адресата, на посочения от него адрес/факс номер/електронна поща или получено на ръка 
лично или от законният представител на юридическото лице или от лицето, посочено за 
контакти в офертата на участника. Когато участникът е променил своя адрес или факс номер 
или електронна поща и не е информирал своевременно за това ответната страна, или 
адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което 
е достигнало до адреса/факса/ електронна поща, известен на изпращача. 
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Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане 
на обществената поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността 
и поверителността на офертите. 
Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват лично 
срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по 
електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния 
подпис. 
 
12. Други указания 
Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците за 
въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилага Законът за обществените 
поръчки, правилникът за прилагането му и приложимото законодателство на Република 
България. 
При противоречие между настоящата документация с разпоредбите на Закона за 
обществените поръчки, правилника за прилагането му или законодателството на Република 
България се прилага съответния нормативен акт. 
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РАЗДЕЛ VIII 
ОБРАЗЦИ 

 
Образец № 1 Оферта, съдържаща декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП; 
Образец № 2 Списък на документите, съдържащи се в офертата; 
Образец № 3 Информация за оборота от строителство за последните 3 (три) 

приключили финансови години (2010, 2011 и 2012 г.); 
Образец № 4 Справка - декларация на основните договори за строителство за 

последните 5 години, считано до срока за подаване на оферти в 
настоящата процедура;  

Образец № 5 Списък на инженеро-техническия състав на участника, който ще бъде 
ангажирани при изпълнение на поръчката; 

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

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

бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката; 
Образец № 11 Банкова гаранция за участие; 
Образец № 12 Банкова гаранция за изпълнение; 
Образец № 13 Техническа оферта; 
Образец № 14 Ценово предложение; 
Образец № 15 Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП за налично оборудване и 

механизация; 
Образец № 16 Декларация за запознаване с мястото на извършване на строително-

монтажните дейности  
 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 
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Образец № 1 

 
До 
ДПП „Витоша” 
гр. София 
ул. „Антим I” № 17 

 
ОФЕРТА 

 
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
 
 

„Възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура в Природен парк 
„Витоша”, по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен 
парк Витоша”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”  
 
 
_____________________________________________________________________________ 

Наименование на участника и обособената/те позиция/и за коя/ито участва 
 
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 
Седалище и адрес на управление: 
• Страна, код, град, община 
• Квартал, ул., №,  
• Телефон, факс,  
• E-mail: 

 

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

 

Данни за подателя /законния 
представител/ пълномощника: 
• Трите имена 
• Л.к. №, дата, изд. от, ЕГН 
• Длъжност 
• Телефон / факс / e-mail: 
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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
1. Заявяваме, че желаем да участваме в открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка с горепосочения предмет и сме готови да я изпълним изцяло в съответствие с 
изискванията на възложителя и при условията, обявени в документацията и приети от нас. 
2. Декларираме, че сме получили документацията за участие и сме запознати с условията и 
указанията в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП. Запознати сме и приемаме 
условията на проекта на договор.  
3. Декларираме, че при изпълнение на поръчката ще ползваме / няма да ползваме  
(ненужното се зачертава) подизпълнители:  
 
 

Подизпълнител 
избройте имената и 
адресите на 
подизпълнителите 

Видове работи,  
които ще изпълнява 

посочете  кои строителни 
дейности за съответната 
обособена позиция ще 
изпълнява

Дял в проценти (%) 
от общата стойност по 
съответната обособена 
позиция, който ще бъде 
изпълнен от подизпълнителя 

   
   

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

 
Дата ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия  __________________________ 
Длъжност __________________________ 

Подпис и печат __________________________ 
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Образец № 2 

 
СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА 

 
За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване и 
ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша”, по 
проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк 
Витоша”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” 
 
 
 На основание чл.56, ал.1, т. 14 от ЗОП представяме списък на документите, приложени 
към офертата ни за участие. 
№ Съдържание 

 ПЛИК № 1 
1 Оферта за участие, съдържаща декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП; 

(образец) 
2 Копие на документа за регистрация или ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за 

търговския регистър 
3 Документ за регистрация (в случай, че е  приложимо) 
4 Доказателства за икономическото и финансовото състояние: 
4.1 Информация за оборота от строителство за последните 3 (три) приключили 

финансови години (2010, 2011 и 2012 г.); 
4.2 Заверено копие на годишните финансови отчети за последните 3 (три) 

финансови години (2010 г., 2011 г., 2012 г.), когато публикуването им се 
изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен, 
изискваните документи се прилагат в зависимост от датата, на която 
участникът е учреден или е започнал да развива дейността си; (приложимо за 
обособени позиции от 1 до 7) 

4.3 Удостоверение от банка за налични оборотни средства, и/или банкова 
гаранция, и/или кредитна линия в размер не по-малко от 100 000 (сто 
хиляди)/200 (двеста хиляди) лв. (приложимо за обособени позиции № 1 и № 2) 
 

4.4 Заверено копие от валидна застраховка „Професионална отговорност в 
строителството” по чл.171, ал.1 от ЗУТ, за извършване на строителни дейности 
за обекти шеста категория (приложимо за обособени позиции от 1 до 7) 

5 Доказателства за техническите възможности и квалификация: 
5.1 Списък на основните договори  за строителство за последните пет години, 

считано до срока за подаване на оферти в настоящата процедура, придружен от 
препоръки за добро изпълнение; (приложимо за обособени позиции от 1 до 7) 

5.2 Списък на инженеро-техническия състав, който ще бъде ангажиран при 
изпълнение на поръчката. Списъкът трябва да бъде придружен с документи, 
удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опита на 
тези лица (автобиография по образец № 10, копия на трудови/осигурителни 
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книжки,  копия на дипломи и референции, и други документи доказващи 
съответствието с изискванията на възложителя, декларация за ангажираност от 
всеки един експерт, съдържаща се в автобиографията). (приложимо за 
обособени позиции № 1 и № 2) 

5.3 Сертификати за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 
или еквивалентен, ISO 14001:2004 или еквивалентен – представят се заверени 
от участника копия. (приложимо за обособени позиции № 1 и № 2) 

5.4. Декларация (свободен формат на текстово оформяне) за наличието на минимум 
3 броя коне подходящи за транспорт на товари във високопланинската част на 
Природен парк „Витоша”. (приложимо за обособена позиция № 8). 

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

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

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

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

10 Документ, удостоверяващ наличието на гаранция за участие 

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

12 Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП за налично оборудване и механизация 
(приложимо за обособени позиции № 1 и № 2) 

13 Декларация за запознаване с мястото на извършване на строително-монтажните 
дейности по образец № 16 /приложимо за обособени позиции № 1 и № 2 /. 

14 Декларация (свободен формат на текстово оформяне) за средния годишен брой 
на работниците и служителите на участника за последните три години /2010, 
2011, 2012 г./ (приложимо за обособени позиции от 1 до 7) 

15 Други документи (по преценка на участника) 

 ПЛИК № 2- Техническо предложение в отделен запечатан непрозрачен плик; 
 

 ПЛИК № 3 - Ценово предложение в отделен запечатан непрозрачен плик с 
приложенията към него 

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

Дата ________/ _________ / ______ 
Име и фамилия  __________________________ 

Длъжност __________________________ 
Подпис и печат __________________________ 
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Образец № 3 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБОРОТА ОТ СТРОИТЕЛСТВО ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ 
ГОДИНИ (2010, 2011, 2012 година) 

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

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

(длъжност) 
на участник:…………………………………………………………………………..........……..
    (наименование и данни на участника) 
Във връзка с участието на _______________________________ (наименование на участника) 
в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване и 
ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша”, по 
проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк 
Витоша”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” за обособена 
позиция №...........  и на основание чл.50, ал.1, т.3 от ЗОП и в изпълнение на изискването от 
документацията за участие, Ви уведомявам, че оборотът от строителство на представлявания 
от мен участник за последните три години е както следва: 
 

Година Оборот от строителство  
2010г.  
2011г.  
2012г.  
ОБЩО  

 
*Участниците прилагат към офертата си отделна информация за оборота от 
строителство за всяка обособена позиция, за която участват.  
 
Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация, подлежа на 
наказателна отговорност, съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 
 

Дата ________/ _________ / ______ 
Име и фамилия  __________________________ 

Длъжност __________________________ 
Подпис и печат __________________________ 

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

 
СПИСЪК НА ОСНОВНИТЕ ДОГОВОРИ  

 
 

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

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

(длъжност) 
на участник:…………………………………………………………………………..........……..
    (наименование и данни на участника) 
 
Във връзка с участието ни в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура в 
Природен парк „Витоша”, по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво 
управление на Природен парк Витоша”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 
2007-2013 г.” за обособена/и позиция/и №........... 
 
Декларирам, че в последните пет години сме сключили и изпълнили следните договори за 
строителство: 
 

 
№по  
ред 

 
Предмет на 
договора 

 
   Договор  

/№ дата, клиент – 
име, адрес и телефон 

за контакт/ 

 
Стойност на 
договора 

в лв. без ДДС

Срок за 
изпълнение  
(начална и 
крайна дата) 

Член на 
обединението 
изпълнил 
договора 

 
 
Последната колона се попълва само от участник обединение. 
 
За доказване на доброто изпълнение по договорите прилагаме...........броя препоръки от 
възложители. 
 
Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация, подлежа на 
наказателна отговорност, съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 

Дата ________/ _________ / ______ 
Име и фамилия  __________________________ 

Длъжност __________________________ 
Подпис и печат __________________________ 
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Образец № 5 
  

СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ 
АНГАЖИРАН ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

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

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

(длъжност) 
на участник:…………………………………………………………………………..........……..
    (наименование и данни на участника) 
в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване и 
ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша”, по 
проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк 
Витоша”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” за Обособена 
позиция №....... и на основание чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП, декларираме, че към датата на 
представяне на офертата разполагам с нужния екип от експерти и квалифицирани 
специалисти, които ще участват в изпълнението на договора, а именно:  
Име, презиме и фамилия на членовете 
на екипа 

Специалност и 
образователно-
квалификационна 
степен 

Години  
проф. 
стаж: 

Години 
стаж / опит 
в съотв. с 
изисквания
та 

(НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА НА ЕКСПЕРТА) 
    

(НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА НА ЕКСПЕРТА) 
    

(НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА НА ЕКСПЕРТА) 
    

(НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА НА ЕКСПЕРТА) 
    
 
*Участниците прилагат към офертата си отделна информация за инженрено-
техническия състав, който ще бъде ангажиран при изпълнение на поръчката за всяка 
обособена позиция, за която участват.  
 
 
Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от 
Наказателния кодекс. 
 
Прилагаме: 
___________________ 
___________________ 
(описват се документите за образование, професионална квалификация, стаж и опит, 
съгласно изискванията на документацията за участие) 
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Дата ________/ _________ / ______ 
Име и фамилия  __________________________ 

Длъжност __________________________ 
Подпис и печат __________________________ 

 
 

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

 
По чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а – д”, ал. 2, т. 5 и ал.5, т.1 от ЗОП 

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

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за: 
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 
изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;  
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;  
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;  
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;  
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;  
2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс 
във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; 
3. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в 
неговата организация. 
 
Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на 
чл.313 от Наказателния кодекс. 
 
Дата ___________2013 г.  
гр....................    ДЕКЛАРАТОР: __________________ 
* Декларацията се попълва от участника съгласно чл.47, ал.4 от ЗОП, включително и от 
подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от 
членовете на обединението. 
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Образец № 7 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

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

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

 
ДЕКЛАРИРАМ, че: 

_____________________________________:                                                               
/наименование на участника в процедурата/ 

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

 по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП 
Долуподписаният ______________________________________, 
с постоянен адрес ___________________________________________, 
притежаващ лична карта № _______________, издадена от МВР - ......  
_____________ г., ЕГН ______________, в качеството си на ........................  
представляващ ________________________________  
      /наименование на подизпълнителя/ 
с ЕИК____________  
като участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване 
и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша”, по 
проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк 
Витоша”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” за обособена 
позиция №.... 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

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

Дата ________/_________/____ 
Име и фамилия  _____________________ 

Длъжност ______________________ 
Подпис и печат ______________________ 

 
 

Забележка: Когато участникът е юридическо лице е достатъчно подаване на декларация 
от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.  
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Образец № 9 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
за съгласие за участие като подизпълнител 

 
Долуподписаният ______________________________________, 
с постоянен адрес ___________________________________________, 
притежаващ лична карта № _______________, издадена от МВР - ......  
_____________ г., ЕГН ______________, в качеството си на ........................  
представляващ ________________________________  
      /наименование на подизпълнителя/ 
с ЕИК____________  
 
Във връзка с участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура в Природен парк 
„Витоша”, по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен 
парк Витоша”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” за 
обособена позиция №.... 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

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

Дата ________/ _________ / ______ 
Име и фамилия  __________________________ 

Длъжност __________________________ 
Подпис и печат __________________________ 

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

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

Учебно заведение 
(От дата – до дата) 

Получени степен(и) или 
диплома(и): 

  
  

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

Език      Четене    Говоримо       Писмено 
    
    
    
    

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

   Място  Компания    Длъжност   Описание 
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13.  Друга информация от практическо значение (доказателства за професионалните 
квалификация и опит, публикации и др.) 
 
14.  Доказателства, подкрепящи професионалния опит (изброяват се в автобиографията и 
се прилагат, като самостоятелни документи към нея): 
............…… 
15. Декларирам, че ще бъда на разположение да изпълнявам задълженията си съгласно 
настоящата обществена поръчка, през целия срок на действие на договора.  
 
 
Дата: ………………….       Подпис:………………… 
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Образец № 11 

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

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ 
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка 

 
Ние, ________________________________________________ /банка/ със седалище и 
адрес________________________________________ сме информирани, че нашият клиент 
_____________________, ще участва със свое предложение в обявената от Вас  процедура за 
възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет „Възстановяване и 
ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша”, по 
проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк 
Витоша”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” за Обособена 
позиция №....... 
В съответствие с изготвените от Вас условия е необходимо издаване на банкова гаранция, 
обезпечаваща изпълнението на задълженията на ............................, произтичащи от участието 
му в откритата процедура. 
Във връзка с гореизложеното и по искане на ____________________ ние, 
________________________________ /банка/ се задължаваме неотменяемо да Ви изплатим, 
независимо от възраженията на нашия клиент, сумата в размер на ___________лв. 
(_________________), след получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано 
искане за заплащане, деклариращо, че __________________________-: 
1. е оттеглил офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите, или 
2. е определен за Изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за 
обществена поръчка 
Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на 
централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са 
автентични и Ви задължават съгласно закона. 
Настоящата гаранция е валидна до ___________ /дата/ и изтича изцяло и автоматично в 
случай, че до ________ часа на _______ /дата/ искането ви, предявено при горепосочените 
условия не е постъпило в __________________________________ /банка/. След тази дата 
ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е 
върнат или не. 
Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността и само след 
връщане на оригинала на същата в _______________________________ /банка/. 
Подписи: 
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Образец №12 

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

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ 
за изпълнение на договор за обществена поръчка 

 
Ние, ______________________________________________________ /банка/ със седалище и 
адрес_________________________________ сме информирани, че на _______________ /дата/ 
между Вас,_________________ /наименование на Възложителя/, като Възложител и 
_______________________________________, със седалище и адрес 
______________________________________ , ЕИК _______________, като Изпълнител, 
предстои да бъде сключен договор за Възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура в Природен парк 
„Витоша”, по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен 
парк Витоша”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” за 
обособена позиция №......, на обща стойност ____________________ /цифром/. 
 
В съответствие с условията по договора Изпълнителят следва да представи във Ваша полза 
банкова гаранция за изпълнение на същия за сумата _______________ /цифром/, 
/________________/словом/. 
Във връзка с гореизложеното и по искане на _________________, ние, 
______________________________ /банка/ се задължаваме неотменяемо, независимо от 
валидността и действието на горепосочения договор, да Ви заплатим всяка сума максимум 
до ________________/цифром/ ________________________/словом/ при получаване на Ваше 
надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че 
_________________________ не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по 
договора. 
Нашият ангажимент по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко плащане, 
извършено по нея. 
Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на 
централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от вас подписи са 
автентични и ви задължават съгласно закона. 
Настоящата гаранция е валидна до __________ /дата/ и изтича изцяло и автоматично в 
случай, че до _________ часа на _____________ /дата/ искането Ви, предявено при 
горепосочените условия не е постъпило в _____________________ /банка/. След тази дата 
ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е 
върнат или не. 
Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността и само след 
връщане на оригинала на същата в ________________________ /банка/. 
Подписи:  
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Образец № 13 
 

До 
ДПП „Витоша” 
гр. София 
ул. „Антим I” № 17 

 
ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА 

 
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА  

ПОРЪЧКА  С ПРЕДМЕТ: 
„Възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура в Природен парк 
„Витоша”, по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен 
парк Витоша”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” 
 
Долуподписаният ______________________________________, 
с постоянен адрес ___________________________________________, 
притежаващ лична карта № _______________, издадена от МВР - ......  
_____________ г., ЕГН ______________, в качеството си на ........................  
представляващ ________________________________  

/наименование на участника / 
 
с ЕИК____________  

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

 

 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената 
поръчка по обявената от Вас процедура с предмет: „Възстановяване и ремонт на 
съществуваща туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша”, по проект № DIR-
5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша”, финансиран 
по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” за Обособена позиция №.........  
1. Потвърждаваме, че ще изпълним необходимите строително-монтажни дейности, във 
връзка с реализацията на проекта, в съответствие с изискванията на Възложителя при точно 
спазване на техническата спецификация и правилата на Оперативна програма „Околна среда 
2007-2013 г.” за такъв вид дейности.  
2. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до 
изтичане на 180 /сто и осемдесет/ календарни дни включително от крайния срок за 
получаване на оферти. 
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3. Ако бъдем избрани за изпълнител, поемаме ангажимент да изпълним строително-
монтажните дейности по Обособена позиция №...., предмет на настоящата обществена 
поръчката, за срок от.............. (словом) календарни дни, считано от датата на сключване на 
договора за възлагане на поръчката между Възложителя и Изпълнителя. 
(в случай, че участникът предложи срокове за изпълнение над посочените в техническата 
спецификация, то той ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура).  
4. Задължаваме се да отстраним констатираните дефекти, във връзка с извършените 
строително-монтажи дейности в срок до 30 календарни дни, считано от датата на 
съобщаване от страна на Възложителя. 
5. Предлагаме следният гаранционен срок на извършените от нас строително-монтажни 
дейности......... (..................словом).  
 (в случай, че участникът предложи гаранционни срокове под минималните, определени в 
Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 
България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти, то той ще бъде отстранен от участие в настоящата 
процедура; Възложителят ще приеме предложени гаранционни срокове до два пъти над 
минимално определените в Наредбата).  
6. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката и в срок в пълно 
съответствие с гореописаното техническо предложение. 
7. Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора за 
изпълнение, настоящото техническо предложение ще представлява споразумение между нас 
и възложителя. 
8. По показателя от методиката за оценка на офертите «Т – Техническо предложение» в 
съответствие с изискванията на Възложителя, заложени в Техническата спецификация, 
представете в свободен текст предложението си: 
 
1. Строително предложение 
(Строителното предложение трябва да съдържа описание на строителните и монтажни 
работи и линеен график за изпълнение на поръчката.) 

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

 
2. Организация за изпълнение на поръчката и план на работа 
(да се опише предвидената организация на работа при изпълнение на поръчката, 
технологична последователност на процесите, трудови и технически ресурси и тяхното 
разпределение във времето, предложения/мерки за намаляване или предотвратяване на 
рисковете) 

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

3. Мерки за опазване на околната среда 
(Мерките за опазване на околната среда трябва да отчитат въздействията, свързани със 
строителството, и спазването на съответните изисквания за предотвратяване на 
негативни последствия) 

........................................................................................................................................................... 
/моля попълнете тук/ 
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*Техническото предложение следва да е съобразено с насоките, дадени в настоящата 
документация и методиката  за оценяване на офертите. 
 
9. Допълнителна информация: 
 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
(предоставя се по преценка на участника). 
 
 Забележка: Техническото предложение поставете в ПЛИК №2 
Участниците представят толкова плика „Предложение за изпълнение на поръчката" 
за колкото обособени позиции участват, като всеки плик следва е надписан и с 
номера и наименованието на обособената позиция, за която се отнася. 
 
 

Дата ________/ _________ / ______ 
Име и фамилия  __________________________ 

Длъжност __________________________ 
Подпис и печат __________________________ 
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Образец № 14 
 
До 
ДПП „Витоша”  
гр. София 
ул. „Антим I” № 17 
 

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

 /наименование на участника / 
с ЕИК____________  

 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
 След проучване и запознаване с документацията за участие в настоящата процедура 
предлагаме да изпълним обществена поръчка с предмет: „Възстановяване и ремонт на 
съществуваща туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша”, по проект № DIR-
5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша”, финансиран 
по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” за Обособена позиция №......... както 
следва: 
 
Общата цена на нашата оферта за Обособена позиция №........ възлиза на:  
 
............................................ лева без включен ДДС  
/словом: …...............................................………………….../.  
или  
.......................................... лева с включен ДДС  
/словом: ………………................................................……….../. 
     
Предложената от нас цена е формирана правилно и точно, в пълно съответствие с  
Техническата спецификация на Възложителя и включва всички разходи, свързани с 
качественото изпълнение на поръчката. 
              
При разминаване в изписаното с цифри и с думи за достоверно ще се приема изписаното с 
думи.  
При несъответствие между сумите без и с Данък добавена стойност, за меродавна се приема 
сумата без начислен ДДС.  
 
Известно ми е, че нося отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в 
изчисленията на предложените цени.         
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Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до 
изтичане на сто и осемдесет (180) календарни дни включително от датата на отваряне на 
офертите. 
 
До подготвянето на договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и 
известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение между двете 
страни. 
 
Декларирам, че предлаганата цена за извършване на строително-монтажните работи е в 
лева без ДДС/съответно с ДДС и включва всички разходи за качественото изпълнение на 
обществената поръчка. 
 
От участие в процедурата се отстранява всеки участник, в чиято ценова оферта е 
налице разлика в сборът между единичните цени и крайната цена за изпълнение на 
поръчката. 
 
* Приложение № 1 Единични цени за изпълнение на поръчката посочени в 
Количествено стойностните сметки за обособена позиция № 1; 
* Приложение № 2 Единични цени за изпълнение на поръчката посочени в 
Количествено стойностните сметки за обособена позиция № 2; 
* Приложение № 3 Единични цени за изпълнение на поръчката посочени в 
Количествено стойностните сметки за обособена позиция № 3; 
* Приложение № 4 Единични цени за изпълнение на поръчката посочени в 
Количествено стойностните сметки за обособена позиция № 4; 
* Приложение № 5 Единични цени за изпълнение на поръчката посочени в 
Количествено стойностните сметки за обособена позиция № 5; 
* Приложение № 6 Единични цени за изпълнение на поръчката посочени в 
Количествено стойностните сметки за обособена позиция № 6; 
* Приложение № 7 Единични цени за изпълнение на поръчката посочени в 
Количествено стойностните сметки за обособена позиция № 7; 
* Приложение № 8 Единични цени за изпълнение на поръчката посочени в 
Количествено стойностните сметки за обособена позиция № 8 
 
 
Участниците представят толкова плика „Предлагана цена" за колкото обособени 
позиции участват, като всеки плик следва е надписан и с номера и наименованието 
на обособената позиция, за която се отнася. 
   
 Забележка: Ценовото предложение, заедно с приложението към него поставете в ПЛИК №3 
 
 

Дата ________/ _________ / ______ 
Име и фамилия  __________________________ 

Длъжност __________________________ 
Подпис и печат __________________________ 
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Приложение 1 

За обособена позиция № 1: 
Количествено-стойностна сметка 

 

№ по 
ред 

Разходи за строително-
монтажни работи 

Единица 
мярка 

Количест
во 

Единичн
а  

цена 
Сума/лева

1 2 3 4          5                  6 

Туристическа алея - м. «Златни мостове» - х. Кумата  
(дълж. 1,75 км, средна шир. 2 м)  

          
 1.   Бордюри  л. м. 3276   

1.1 Откриване + възстановяване на 
бордюри  л. м 3246   

1.2 Нови бордюри л. м 30   
        
2.  Настилка  куб м 990   
2.1 Възстановяване на най-долен слой куб. м 210   
2.2 Възстановяване на средния слой куб. м 550   

2.3 Възстановяване на горния слой 
(щуп) куб. м 230   

2.4 Изкопи-комбинирани (ръчно и с 
багер) куб. м 130   

2.5 Почистване алея м. л 220   
        
3.  Канавки  л. м 1525   
3.1 П-образна бетонна канавка л. м 318   
3.2 Възстановяване на земна канавка л. м 1085   

3.3 Възстановяване на каменна 
канавка л. м 122   

          
4.  Водостоци  бр. 34   

4.1 Ремонт на съществуващи 
водостоци бр. 2   

4.2 Нови водостоци (малки Н30), 
открити с дървена решетка    22   

4.3 Нови водостоци 50/50 см, открити 
с дървена решетка  бр. 10   
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5.  Подпорни стени  кв. м 30   

5.1 Изграждане на подпорна стена от 
каменна зидария кв. м 30   

          
8.  Стъпала  бр. 10   
8.1 Демонтаж на гранитни стъпала бр. 7   
8.2 Ремонт на гранитни стъпала бр. 7   
8.3 Нови стъпала - бетонни  бр. 3   
Всичко СМР без ДДС:  
Непредвидени (10%):  
Всичко без ДДС:  

 
Количествено-стойностна сметка 

 

№ по 
ред 

Разходи за сроително-
монтажни работи 

Единица 
мярка 

Количест
во 

Единичн
а  

цена 
Сума/лева 

1 2 3 4   
        5                    6 

Туристическа алея - м.“Тихия кът“ - с. Владая 
(дълж. 2,5 км, шир. 2,4 м) 

  
  

          
 1.   Бордюри  л. м 2470   
1.1 Възстановяване на бордюри  л. м 2350   
1.2 Нови бордюри л. м 120   
        
2.  Настилка  куб. м 605   

2.1 Възстановяване на най-долен 
слой куб. м 65   

2.2 Възстановяване на средния слой куб.м 290   

2.3 Възстановяване на горния слой 
(щуп) куб. м 250   

2.4 Изкопи куб. м 190   
2.5 Почистване алея л. м 150   
        
3.  Канавки  л. м 2290   
3.1 Бетонна канавка с удължено рамо л. м 135   
3.2 Почистване на каменна канавка л. м 500   

3.3 Възстановяване на каменна 
канавка л. м 1655   

          



 121

4.  Водостоци  бр. 23   

4.1 Ремонт на съществуващи 
водостоци бр. 2   

4.2 
Нови водостоци 50/50/300 см, 
открити с дървена решетка 
отгоре 

бр. 21   

          
5.  Подпорни стени  кв. м 1   

5.1 Изграждане на подпорна стена от 
каменна зидария кв. м 1   

          
6.  Кътове за отдих  бр. 2   

6.1 

Ремонт на кът за отдих с чешма – 
поставяне на 3 бр. маси с пейки 
„Витошки тип” и изграждане на 
площадка с каменни плочи пред 
чешмата 

бр. 1   

6.2 Ремонт на кът за отдих с беседка 
– изграждане на нова бесетка бр. 1   

          
7.  Мостове  л. м 3   
7.1 Нови мостове – 1 бр. л. м 3   
          
8.  Калдъръм  кв. м 10   
8.1 Възстановяване на калдъръм кв. м 10   
Всичко СМР без ДДС:  
Непредвидени (10%):  
Всичко без ДДС:  

 
 
Единичните цени следва да са в лева, с точност до два знака след десетичната запетая, 
без начислен данък добавена стойност (ДДС). 
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Приложение 2 

За обособена позиция № 2: 
 

Количествено-стойностна сметка 
 

№ 
по 
ред 

Разходи за сроително-монтажни 
работи 

Единиц
а мярка

Количест
во 

Единич
на  
цена 

Сума/лева 

1 2 3 4   
        5                   6 

Туристическа алея - Драгалевски манастир - м. Бай Кръстьо - 
х.Алеко (дълж. 6,780 км,  шир. 1,5-3 м) 

  
  

           
 1.   Бордюри  л. м. 3107   

1.1 Откриване и възстановяване на 
бордюри  л. м 2717   

1.2 Нови бордюри л. м 390   
       
2.  Настилка  куб. м 490   
2.1 Възстановяване на най-долен слой куб. м 60   
2.2 Възстановяване на средния слой куб. м 180   

2.3 Възстановяване на горния слой 
(щуп) куб. м 250   

2.4 Изкопи-комбинирани (ръчно и с 
багер) куб. м 320   

2.5 Оформяна на участък от алеята с 
наредени камъни кв. м 100   

2.6 Почистване алея м. л. 1145   
2.7 Оформяне на алея м. л. 345   
       
3.  Канавки  л. м 1810   
3.1 П-образна бетонна канавка л. м 75   
3.2 Бетонна канавка с удължено рамо л.м 50   
3.3 Възстановяване на земна канавка л. м 820   
3.4 Почистване на каменна канавка л. м 795   
3.5 Нова каменна канавка л.м 70   
         
4.  Водостоци  бр. 44   
4.1 Ремонт на съществуващи водостоци бр. 8   

4.2 Нови водостоци Н 30, открити с дър. 
решетка   28   

4.3 Нови водостоци 50/50 см, открити с 
дървена решетка  бр. 8   
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5.  Подпорни стени  кв. м 15   

5.1 Изграждане на подпорна стена от 
каменна зидария кв. м 15   

         
6.  Стъпала  бр. 124   

6.1 Възстановяване на съществуващи 
стъпала бр. 39   

  Нови стъпала  бр. 85   
       
7.  Мостове  л. м 75   

7.1 Възстановяване на съществуващи 
мостове – 1 бр. л. м 10   

  Нови мостове – 1 бр. л. м 65   
       
8.  Дървени скари  л. м 80   

8.1 Възстановяване на съществуващи 
дървени скари л.м 80   

         
9.  Кътове за отдих  бр. 4   

9.1 

Оформяне кът за отдих-Бай Кръстьо 
–поправка настилка, чешма, табла, 
пейки и др. (ориентировъчна сума 
10 000 лв) 

бр. 

1 

 

 

9.2 Други кътове за отдих – поставяне по 
една маса с пейка „Витошки тип”   бр. 3   

         
10.  Дървени стълбове  бр. 17   

10.1 
Маркиране на трасе с профилирани 
дървени стълбове 120/20/20 см през  
30 м. 

бр. 17  
 

      
      
      
Всичко СМР без ДДС:  
Непредвидени (10%):
Всичко без ДДС:  
 

Количествено-стойностна сметка 
 

№ 
по 
ред 

Разходи за сроително-монтажни 
работи 

Единица 
мярка 

Количес
тво 

Единич
на  
цена 

Сума/лева 

1 2 3 4          5                  6 
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Туристическа алейна мрежа Драгалевски манастир 
(дълж. 2,4  км, шир. 1,5-3 м) 

  
  

          
 1.   Настилка  куб. м 170   
1.1 Възстановяване на средния слой куб. м 40   
1.2 Възстановяване на горния слой (щуп) куб. м 130   
1.3 Изкопи куб. м 10   
1.4 Почистване алея м. л. 250   
      
2.  Канавки  л. м 1520   
2.1 Бетонна канавка с удължено рамо л. м 670   
2.2 Почистване на каменна канавка л. м 640   
2.3 Възстановяване на земна канавка л. м 210   
        
4.  Водостоци  бр. 22   
4.1 Ремонт на съществуващи водостоци бр. 1   

4.2 Нови водостоци 50/50 см, открити с 
дървена решетка отгоре бр. 21   

        
5.  Подпорни стени  кв. м 40   

5.1 Изграждане на подпорна стена от 
каменна зидария кв. м 40   

        
6.  Кътове за отдих  бр. 3   

6.1 Поставяне на маса с пейки – „Витошки 
тип“ бр. 2   

6.2 

Кът за отдих-ремонт заслон „Паша 
Бунар“, нови мостове-2 бр., ремонт 
площадка окол. прост., маси с пейки 
„Витошки тип”-ориентировъчна сума 
10 000 лв. 

бр. 1   

        
7.  Мостове  м. л 14   
7.1 Нови мостове -4 бр. м. л. 14   

        
8.  Стъпала  бр. 10   

8.1 Изграждане на нови  стъпала на 2 м. 
ширина бр. 10   
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Всичко СМР без ДДС:  
Непредвидени (10%):  
Всичко без ДДС:  
 

Количествено-стойностна сметка 
 

№ 
по 
ред 

Разходи за сроително-монтажни 
работи 

Единиц
а мярка

Количес
тво 

Единич
на  
цена 

Сума/лева

1 2 3 4   
         5                    6 

Туристическа  алея – с. Бистрица-Финална къща (писта 
Витошко лале) - дълж. 3 км., шир 1,5 м. 

  
  

          
1. Бордюри м. л.    
1.1 Нови бордюри м. л. 25   
      
 2.   Настилка  куб. м    
2.1 Възстановяване на средния слой куб. м 10   
2.2 Възстановяване на горния слой (щуп) куб. м 6   
2.3 Изкопи куб. м 2   
2.4 Почистване алея л. м 60   
      
3.  Канавки  л. м    
3.1 Бетонна канавка с удължено рамо л. м 25   

3.2 Оформяне на канавки (4 м) пред 
съществуващи водостоци л. м 165   

3.3 Възстановяване на земна канавка л. м 130   
      
4.  Водостоци  бр.    
4.1 Ремонт на съществуващи водостоци бр. 41   

4.2 Нови водостоци 50/50 см, открити с 
дървена решетка отгоре бр. 2   

        
5.  Подпорни стени  кв. м 14   

5.1 Изграждане на подпорна стена от 
каменна зидария кв. м 14   

        
6.  Кътове за отдих  бр.    

6.1 Ремонт на кът за отдих- ремонт 
съществуваща беседка, маси с пейки бр. 2   
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„витошки тип” – предвидена сума –   
1000 лв. 

6.2 

Ремонт на кът за отдих със заслон- 
ремонт на заслона и околното 
пространство-предвидена сума– 5 000 
лв. 

бр. 1   

        
7.  Мостове  м. л 14   
7.1 Нови мостове -2 бр. м. л. 20   

7.2 
Възстановяване на съществуващи 
мостове - 4 бр. м. л. 24   

        
8.  Боядисване на метален мост-рампа  бр.    

8.1 
Боядисване на съществуващ мост-рампа 
с ширина 1,5 м и обща дължина 40 м и с 
по 20 бр. стъпала всяка  

бр. 2   

Всичко СМР без ДДС:  
Непредвидени (10%):  
Всичко без ДДС:  

 
 

Единичните цени следва да са в лева, с точност до два знака след десетичната запетая, 
без начислен данък добавена стойност (ДДС). 
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Приложение 3 

За обособена позиция № 3: 
 

Количествено-стойностна сметка – за един обект 
 

№ 
по 
ре
д Разходи за сроително-монтажни работи 

Единиц
а 
мярка 

Количе
ство 

Едини
чна 
цена 

Сума / 
лева / 

1 2 3 4 5 6 

 1.  
 Изкоп основи,  подравняване на терена и 
почистване.  куб. м 1    

 2.  
 Фундиране на метални кутии  (бетон, греди, 
работа)   

бр. 1 
    

 3.  Необработен сух дървен материал 
куб. м 1,2 

    
 4.   Обработване на материала в работилница  куб. м 1,2     

 5.   Обработване на материала - защита 4 клас  куб. м 1     

 6.  
 Сглобяване на конструкцията и допълнителна 
обработка + метални части (шпилки, планки, 
винтове)  

бр. 1 
    

 7.   Поставяне на бордюри - тип градински  
м. л. 10 

    

 8.  
 Поставяне на едроразмерни плочи от 
естествен камък върху земно-влажна бетонна 
смес  

кв. м 5 
    

9. 
 Поставяне информационни табла  бр. 3 

    

  Всичко СМР без ДДС 

  
  
  
  

  Непредвидени / 10% / 

  
  
  
  

  Всичко без ДДС 
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Всичко без ДДС за един обект х 20 / 
поръчката е за изграждането на 20 еднакви 
обекта /   

 
 

Единичните цени следва да са в лева, с точност до два знака след десетичната запетая, 
без начислен данък добавена стойност (ДДС). 
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Приложение 4 

За обособена позиция № 4: 
Количествено-стойностна сметка 

 

№ 
по 
ред 

Разходи за строително-монтажни работи 
Едини
ца 

мярка

Количе
ство 

Едини
чна 
цена 

Сума / 
лева / 

1 2 3 4 5 6 
Езеро в местността Куртова река 

1.  Изгребване на наноси куб. м 80   

2.  Направа на зидария кв. м 63   

3.  Направа на циментова замазка кв. м 180   

4. 
 Направа на хидроизолация  

кв. м 
220.20   

 Всичко СМР без ДДС: 
  
  

 Непредвидени (10%):   
  

 Всичко без ДДС:   
  

 
 

Единичните цени следва да са в лева, с точност до два знака след десетичната запетая, 
без начислен данък добавена стойност (ДДС). 
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Приложение 5 
За обособена позиция № 5: 
 

Количествено-стойностна сметка 
 

№ 
по 
ре
д 

видове ремонтни и възстановителни 
работи 

Единица 
мярка 

Количест
во 

Единичн
а цена Сума 

1 2 3 4 5 6 
                   Обект: Водопровод „Златни мостове"     

1. Траншеен изкоп с комбиниран багер Машино-
смяна 

9 
    

2. Доставка и монтаж на тръба ø 63 (10 
bara) м. л 526 

    

3. Обратен насип - ръчно куб. м 120     
4. Доставка и монтаж на тръба ø 36  м. л 104     
5. Отстраняване на негабарити куб. м 37     

6. Поставяне и доставка на сигнална 
лента м. л. 600     

7. Комбиниран фланец за връзка с 
етернит бр. 4     

8. Доставка и монтаж ТСК-2 бр. 1     

9. 

Връзка с тръба на 4бр. чешми, 
КС,ремонти по корпуса на чешмите, 
както и обособяването на малки сухи 
шахти за крановете непосредствено до 
чешмите. 

бр. 4 

    
10. Фитинги ø 63 бр. 28     
11. Фитинги ø 32 бр. 18     
12. Опорен бетонен блок бр. 10     
12. Гофрирана полиетиленова тръба SN-8 м. л. 40     
13. Фиксатори бр. 6     
14. Стопери бр. 8     
15. Водочерпене с помпа   6     
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16. Обеззаразяване с хлор на водопровод ø 
63 полиетилен 

м. л. 600 
    

  Всичко СМР без ДДС         

  Непредвидени / 10% /         

  Всичко без ДДС         
 
 
 

Количествено-стойностна сметка 
 

№ 
по 
ред 

видове ремонтни и 
възстановителни работи 

Единица 
мярка 

Количест
во 

Единич
на цена Сума лева

1 2 3 4 5 6 

Обект: Чешма „Игликини поляни” 

1. 
1/ Изкоп за водопровод ø 60 
етернит, 10 м. ръчно                 куб. м 6.6       

2. 

Демонтаж на етернитов водопровод 
10 м и спиране на водата на 
разстояние 1.2 км от повредата м. л 10     

3. 
Доставка и монтаж на тръба ø 63 
полиетилен  м. л 10   

4. 
Доставка и монтаж на скоби 
аварийни дълги бр. 2   

5. 
Доставка и полагане на сигнална 
лента м. л 10   

6. Обратен насип куб. м 6.6   

7 Доставка на бетонови тухли          бр. 60   

8 

Надзиждане на шахта 1/0.8 м с 
плътни бетонови тухли на циментов 
разтвор кв. м 0.864   

9 

Доставка и монтаж на метален 
капак, заключващ се с катинар, с 
размери 1/0.80м бр. 1   

10 

Доставка и монтаж на кран ø 32 и 
подмяна на спукана тръба ø 32,  1 м. 
л бр. 1   
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11 
Изкоп ръчен за отточен канал - 25 
м. л куб. м 12.5   

12 
Доставка и монтаж на тръба ø 50 
усилена м.л. 25   

13 Обратен насип куб. м 12.5   

14 
Подмазване на напукана облицовка 
на корпуса на чешма м. л 4   

Всичко СМР без ДДС:  

Непредвидени (10%):  

Всичко без ДДС:  
 

 
 

Количествено – стойностна сметка 
 

№ 
по 
ред 

видове ремонтни и 
възстановителни работи 

Единица 
мярка 

Количест
во 

Единична 
цена Сума лева

1 2 3 4 5 6 

Обект: Чешма м. Боерица                            

1. 
Изчукване с длето стара циментова 
замазка бр. 12   

2. Доставка на цимент бр. 6   

3. Доставка на пясък                                 куб. м 0.5           

4. Доставка на филц                              куб. м  0.5           

5. Пресяване на пясък                               куб. м   0.1   

6. 

Възстановяване на чешма с масивни 
гранитни плочи на циментов 
разтвор бр. 1   

7 
Изкоп и откриване на стара връзка 
на 3.5 м куб. м 2.31   

8 
Демонтаж на метална тръба 3.5 м 
със срязване бр. 2   

9 
Доставка и монтаж на тръба ø 32 
полиетилен м. л 4.5 м   

10 
Доставка на фитинги кран, 
сферичен, компенсатор бр. 8   

11 
Доставка на сферично фонтанче и 
галванизиран чучур бр. 2   
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12 Доставка на циментови тухли бр. 200   

13 

Изграждане на шахта с размери 
0.5/0.5 м вътрешно и h – 1.1 м с 
единични циментови тухли на 
циментов разтвор. кв. м 1.63   

14 

Доставка и монтаж на метален 
капак с катинар с размери 0.80/0.80 
м боядисан външно с алкидна боя, 
вътрешно с яхтен лак. бр. 1   

15 

Доставка и бетониране на метална 
тръба от 1`` до 2`` в сигнални 
цветове с h 2 м над терена бр. 1   

Всичко СМР без ДДС:  

Непредвидени (10%):  

Всичко без ДДС:  
 
 
 

Количествено-стойностна сметка 

№ 
по 
ред 

видове ремонтни и 
възстановителни работи 

Единица 
мярка Количество

Единична 
цена 

Сума  
лева  

1 2 3 4 5 6 

Обект: Чешма Офелиите 

1. Почистване и ремонт на корито бр. 1   

2. Направа на бетонна замазка кв. м  1   

3. 

Поставяне на нова водоотвеждаща 
PVC тръба       ø 50 мм - ръчно 40/60 
см л. м 10   

Всичко СМР без ДДС:  

Непредвидени (10%):  

Всичко без ДДС:  
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Количествено-стойностна сметка 

 

№ 
по 
ред 

видове ремонтни и 
възстановителни работи 

Единиц
а мярка

Количест
во 

Единич
на цена Сума лева 

1 2 3 4 5 6 

Обект: Чешма на алея х. Селимица – Владайски кариери 
1. Ремонт и почистване на каптаж бр. 1   

2. Почистване и ремонт на корито бр. 1   

3. Бетонна замазка на каптаж кв. м  4   

4. 
Поставяне на нова водоотвеждаща 
PVC тръба ø 50 мм. - ръчно 40/60 см л. м 4   

5. Оформяне на каменна площадка  кв. м  2   

6. Бетонен капак 80/80 см бр. 1   

Всичко СМР без ДДС:  

Непредвидени (10%):  

Всичко без ДДС:  
 
 
 

Количествено-стойностна сметка 
 

№ по 
ред 

видове ремонтни и 
възстановителни работи 

Единица 
мярка 

Количест
во 

Единична 
цена 

Сума 
лева  

1 2 3 4 5 6 

Обект: Чешма „Владайска река 3“ (Владая – поляната) 

1. 
Hаправа на бетонна замазка на 
каптаж  кв. м 4   

2. Дървено тяло бр. 1   
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3. Дървено корито бр. 1   

4. 

Подмяна на захранващия водопровод 
- с PVC тръба ø-032 мм - машинно 
40/60 см. л. м 350   

5. 
Поставяне на нова водоотвеждаща 
PVC тръба ø-050 мм - ръчно 40/60 см л. м 5   

6.  Бетонен капак 70/70 см бр. 1   

Всичко СМР без ДДС:  

Непредвидени (10%):  

Всичко без ДДС:  
 
 
 

Количествено-стойностна сметка 
 

№ 
по 
ре
д 

видове ремонтни и възстановителни 
работи 

Единиц
а мярка

Количес
тво 

Единич
на цена 

Сума  
лева  

1 2 3 4 5 6 

Обект: Чешма „Яворова поляна“ 

1. 
Подмяна на захранващия водопровод с 
PVC тръба     ø-32 мм - ръчно 40/60 см. л. м 70   

2. Почистване и ремонт на корито бр. 1   

3. Каменна зидария на корито и чешма кв. м  2   

 4. Направа на бетонна замазка кв. м  2   

5. 
Поставяне на нова водоотвеждаща PVC 
тръба ø 50 мм - ръчно 40/60 см л. м 3   

Всичко СМР без ДДС:  

Непредвидени (10%):  

Всичко без ДДС:  
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Количествено – стойностна сметка 
 

№ 
по 
ред 

видове ремонтни и 
възстановителни работи 

Единица 
мярка 

Количес
тво 

Единичн
а цена Сума лева

1 2 3 4 5 6 

Обект: Чешма при х. Алеко 

1. 

Разчистване и просичане около 
чешмата, намиране и отваряне на 
шахта. Изчистване на шахта и площ 
около чешмата, изнасяне на храсти и 
чимове на 30 м кв. м 16   

2. 
Изкоп водопровод до резервоар - 
машинен 224 м МСМ 3   

3. Подравняване дъно на изкоп м. л 224   

4. Доставка и монтаж на тръба ø 32 мм м. л 224   

5. Обратен насип куб. м 42.3   

6. Доставка и полагане сигнална лента м. л 224   

7. 
Пробиване отвор в бетонна стена 
на резервоар 0.30 м с къртач бр.        1   

8. Фитинги за връзки бр. 8   

9. 
Надзиждане на шахта с 0.40 м с 
бетонни тухли и бетонен пояс бр. 1   

10. Направа на бетонен капак бр. 1   

Всичко СМР без ДДС:  

Непредвидени (10%):  

Всичко без ДДС:  
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Количествено – стойностна сметка 
 
№ 
по 
ред 

видове ремонтни и 
възстановителни работи 

Единица 
мярка 

Количест
во 

Единична 
цена 

Сума 
лева 

1 2 3 4 5 6 
Обект: Чешма Симеоновски езера 

1. 
Окосяване с ръчна косачка и 
почистване на терен  кв. м 300   

2. 

Специфичен изкоп на 26 м. л. с 
изнасяне на пръстта с ръчни 
колички на 30 м кв. м 4.68   

3. Доставка на пластична глина куб. м 1.5   
4. Направа на слой от глина ръчно       кв. м 10.4   
5. Доставка и обеззаразяване на флиц куб. м 4.16   

6. 
Пренасяне с ръчни колички и 
насипване на канал – дренаж с филц куб. м 4.16   

7. Доставка и полагане на биоплатно кв. м 20.80   
8. Покриване на дренажа с чимове кв. м 10.40   
9. Изкоп за шахта ръчно куб. м 1.68   

10. 
Изкоп на площадка пред 
чешмата,ръчно куб. м    1.28   

11. Разбиване на бетон и камък, ръчно куб. м 1.5   
12. Изкоп за тръба 6 м. л                       куб. м 0.96   

13. 
Доставка и полагане на тръба ø 63 
мм м.л. 6   

14. Доставка и направа на Кофраж кв. м 11.04  
15. Доставка на арматурно желязо м.л. 190   
16. Армиране на дъно и стени за шахта кв. м 23   
17. Доставка и отливане на бетон              куб. м  1.284   

18. 

Изкоп,доставка и монтаж на тръба 
за преливник и източване 
на резервоара                                       м.л. 4   

19. 
Направа на кофраж и отливане от 
бутобетон плотовете на чешмата куб. м 0.5   

20. 
Заскаляване и отливане на положен 
бетон за площадка куб. м 0.324   

21. 
Доставка на декоративен гладък 
речен камък куб. м 0.81   

22. 
Редене на гладък речен камък на 
фуга за под на площадка  кв. м 3.24   

23. Изкоп за отточна тръба м. л 10   

24. 
Доставка и монтаж на отточна тръба 
ø 63 мм полиетилен усилена м. л 10  

25. Доставка на стоманена тръба за м. л 4   
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защита на отточна тръба през пътя
  

26. 
Доставка и монтаж на метален капак 
с размери 0.80/1 м бр. 1   

27. 
Доставка и монтаж на метален капак 
с размери 0.80/0.80 м бр. 1   

28. 
Доставка и монтаж на фитинги и 
кранове  бр. 10   

29. 
Построяване на чешма от естествен 
камък  /сиенит/ с размери 1.40/0.85 м бр. 1   

30. 
Доставка на камък за облицовка 
(гнайс) кв. м 3.6   

31. Облицовка на бетонни плотове  кв. м 3.6   
Всичко СМР без ДДС:  
Непредвидени (10%):  
Всичко без ДДС:  
 
 
 

Количествено-стойностна сметка  
 

№ по 
ред 

видове ремонтни и 
възстановителни работи 

Единиц
а мярка

Количе
ство 

Единичн
а цена Сума  лева  

1 2 3 4 5 6 

Обект: Чешма с. Железница 
1. Ремонт и почистване на каптаж бр. 1  

2. 

Подмяна на захранващия 
водопровод - с PVC тръба ø 32 мм - 
ръчно 30/40 см. л. м 3  

3. Почистване и ремонт на корито бр. 1  

4. 
Каменна зидария на корито и 
чешма кв. м 6  

5. Направа на бетонна шапка кв. м 0.4  

6. 

Поставяне на нова водоотвеждаща 
PVC тръба ø 50 мм. - ръчно 30/40 
см. л. м 5  

7. Оформене на каменна площадка  кв. м 4  

8. Водоизолация дренаж кв. м 2  
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Всичко СМР без ДДС: 

Непредвидени (10%): 

Всичко без ДДС: 
 
 
Единичните цени следва да са в лева, с точност до два знака след десетичната запетая, 
без начислен данък добавена стойност (ДДС). 
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Приложение 6 

За обособена позиция № 6: 
 
 

Количествено-стойностна сметка  
 

№ по 
ред 

видове ремонтни и възстановителни 
работи 

Едини
ца 

мярка
Количес

тво 
Единич
на цена 

Сума / лева 
/ 

1 2 3 4 5 6 

Обект: заслон с. Боснек 
 

Голяма постройка 

1. Изкоп за основи 30/40/1350 см куб. м 1,7  

2. 
Изливане фундамент и надземна част с 
шапка 30/70/1350 см куб. м 2,9  

3. 
Колони 12/12/200 см – 6 бр.+ 2 бр. х 250 
см , метални шини 4/50/400 мм -16 бр. бр. 8  

3.1 Носещи греди +попове 12/12/300 см – 8 
бр. и 12/12/350 см – 6 бр. бр. 14  

3.2 Греди 8/4 за парапет м. л. 50  

3.3 Гредоред 8/8/200 см -15 бр. и 8/8/250 см 
-15 бр. бр. 30  

3.4 
Дъсчена обшивка за парапета със 
застъпване - дебел.- 2,8 см кв. м 9  

3.5 
Дъсчена обшивка - покрив с дебел.- 2 
см кв. м  39  

3.6 Челни дъски 2/17 см м. л 26  

3.7 
Воалит с посипка 4 кг./кв. м, летви 4/4 
см за укрепване (16 бр.) кв. м 40  

4. 
Плочник от едри плочи на земно-
влажна бетонна смес кв м 20  

5. Дървена маса 310/90 см бр. 2  
6. Дървена пейка с облегалка 310/45 см бр. 4  
7. Лак цвят Палисандър кв. м 75  

  Огнище      

1.  
Фундамент 220/120/10 см с армировка ø 
10 см куб. м 0,27  
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2. 
Зидария от огнеупорни тухли 25/12/7 
см и под бр. 140  

3. Фундамент за плоча 10 см. и 4 бр. шини куб. м 0,2  
4. Стъпала от дърво -15 м. л бр. 5  

  Всичко СМР без ДДС:       
  Непредвидени (10%):       

  Всичко без ДДС:       
 

 
 

Количествено-стойностна сметка 
 

№ 
по 
ред 

видове ремонтни и възстановителни 
работи 

Едини
ца 

мярка
Количес

тво 
Единичн
а цена 

Сума / лева 
/ 

1 2 3 4 5 6 
Обект: заслон Духлата 

1. 
Премахване и изчистване на 
съществуващата конструкция бр. 1  

2. 

Изливане на фундаменти- 2 бр. за 
колоните и  
1 бр. за стълбата бр. 3  

3. 

Поставяне на две двойки дървени 
колони 14/14/350 см за подпиране на 
навеса бр. 4  

3.1 
Хоризонтални греди за навеса -
12/12/400 см и паянти бр. 2  

4. Нова стълба 4/0,8 м с парапет  бр. 1  
5. Под от дъски - талпи (5см) кв. м  10  
6. Колони за покрива-10/10/300 см бр. 9  
7. Греди диагонални 8/8/300 см бр. 5  

8. 
Носещи хоризонтални греди 10/10/500 
см бр. 4  

9. Гредоред 8/8/400 см бр. 10  

10. 
Парапет Г-ообразен от бичмета 
8/4/400 см бр. 10  

11. Дъсчена обшивка кв. м 20  

12. 
Воалит-3 мм, летви 4/4 см за 
укрепване (6бр.) кв. м 20  

13. Пейка Г-образна 1,7/1,7 м бр. 1  
14. Маса 1,2/0,6 м бр. 1  
15. Лак цвят Палисандър кв. м. 40  
16. Транспорт       
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Количествено-стойностна сметка 
 

№ 
по 
ред 

видове ремонтни и възстановителни 
работи 

Едини
ца 

мярка
Количес

тво 
Единич
на цена Сума / лева /

1 2 3 4 5 6 

Обект: заслон Железница 

1. Дървена пейка - 210/180/40 см бр. 1  
2. Дървена маса - 160/80 см бр. 1  

3. Изкърпване на калдъръмен под  кв. м  2  

4. Облицоване на покрива с воалит - 3 мм кв. м  25  

5. Импрегниране с лак цвят Палисандър кв. м  60  

6. Ремонт на каменния зид пред камината кв. м  0,5  

7. Летви върху воалит 4/4 см за покрив м. л. 30  

8. Почистване в и около заслона бр. 1  

9. Транспорт      

  Всичко СМР без ДДС:    

  Непредвидени (10%):    

  Всичко без ДДС:    
 
 
 

Количествено-стойностна сметка 
 

№ 
по 
ред 

видове ремонтни и възстановителни 
работи 

Едини
ца 

мярка
Количес

тво 
Единич
на цена 

Сума / лева 
/ 

  Всичко СМР без ДДС:    
  Непредвидени (10%):    
  Всичко без ДДС:    
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1 2 3 4 5 6 

Обект: „Слънчев рид“ 
1. Ремонт на покрив        

1.1 Смяна на ламарина с воалит кв. м  45  

1.2 Подмяна на греди с дължина 5 м бр. 3  

1.3 Изчистване с шкурка на греди бр. 15  

1.4 Смяна на дъсчена облицовка 2/15 см кв. м  45  
1.5 Смяна ламперия кв. м  6  
2. Почистване на каменна зидария кв. м  8  

3. 
Възстановяване на каменна зидария на 
камина и отвор кв. м  2  

4. 
Полагане на големи плочи от естествен 
камък кв. м  15  

5. Пейка -нова П-образна -2/2,1/1,5 м бр. 1  

6. Маса 1,40/1,50 м бр. 1  

7. Подвижна пейка 1,40/0,45 м бр. 1  

8. Пейки с маса „витошки тип“ бр. 2  

9. Лак цвят Палисандър кв. м  60  

10. Почистване на мястото бр. 1  

11. Транспорт  

  Всичко СМР без ДДС:      

  Непредвидени (10%):      

  Всичко без ДДС:      
 
 
 

Количествено-стойностна сметка 
 

№ 
по 
ред 

видове ремонтни и възстановителни 
работи 

Единиц
а мярка

Количес
тво 

Единична 
цена 

Сума / лева 
/ 

1 2 3 4 5 6 
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Обект: заслон „Железни врата“ 

1. 
Почистване на заслона и околното 
пространство, разкастряне бр. 1  

2. 

Възстановяване на каменна зидария на 
една от стените и надзиждане на задната 
основа с 30 см (двулицево) - запечатване 
с бетон кв. м 5  

3. 
Затваряне на задната страна с широка 
ламперия 15/2 см  кв. м  10  

3,1 
Поставяне на две колони 12/12/200 см и 
една греда 12/12/500 см бр. 3  

4. Плочник от едри плочи с дебелина 5 см кв. м  25  

5. 

Изграждане на нов комин от каменна 
зидарият с Н2,3м. и странично извеждане 
през стената. бр. 1  

6. 
Затваряне с ламперия на част (2,7/1,3 м) 
от предната страна+2бр. колони 12/12/3 м кв. м  3,50  

7. Воалит – 3 мм кв. м  36  

8. Пейка 2,5 м с маса 1,5/0,8 м бр. 1  

9. Пейка Г-образна 3/2 м бр. 1  

10. Лакиране с лак с цвят Палисандър кв. м  50  

11. 
Доизграждане със суха каменна зидария 
на стена при предната площадка кв. м  8  

12. Направа на дървени стъпала бр. 8  

13. Смяна челни дъски м. л 25  

14. Транспорт      

 Всичко СМР без ДДС:      

 Непредвидени (10%):      

 Всичко без ДДС:      
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Количествено-стойностна сметка 
 

№ по 
ред 

видове ремонтни и 
възстановителни работи 

Единиц
а мярка

Количес
тво 

Единична 
цена 

Сума / лева 
/ 

1 2 3 4 5 6 

Обект: заслон „Живата вода“ 

1. 
Възстановяване на каменна 
зидария кв. м  2  

2. 

Обличане на покрива (4,5/7 м) с 
дървени шиндли, в/у подложни 
летви 4/4 см.  кв. м  32  

3. Смяна на челни дъски м. л. 23  

4. Импрегниране с лак - палисандър кв. м  35  

5. 
Ремонт съществуващи маси и 
пейки бр. 6  

6. 
Оформяне на подхода и мястото 
около чешмата с калдъръм кв. м  8  

7. Маса "витошки тип" бр. 2  

8. Почистване бр. 1  

9. Транспорт      

 Всичко СМР без ДДС:      

 Непредвидени (10%):      

 Всичко без ДДС:      
 
 

Количествено-стойностна сметка 
 

№ по 
ред 

видове ремонтни и 
възстановителни работи 

Единица 
мярка 

Количес
тво 

Единич
на цена 

Сума / 
лева / 

1 2 3 4 5 6 

Обект: заслон „Меча чешма“ 
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1. 

Премахване и изчистване на 
съществуващата дървена 
конструкция бр. 1  

2. 
Изкопаване на Г-образен основа -
30/40 см м. л 9  

3. 
Изжиждане на Г-образна каменна 
зидария -    30/80 см с шапка м. л 9  

3.1 

Запечатване с бетонна шапка на 
съществуващата зидария-шир – 30 
см м. л 7  

4. 
Поставяне на едри каменни плочи на 
пода - 4-5 см кв. м  18  

5. Колони за покрива-ø 10-12 см, 4 м бр. 5  

6. 
Хоризонтални носещи греди- ø 12,4 
м бр. 3  

7. Гредоред- ø 10, 4 м бр. 16  

8. 
Странични греди за парапет и 
декорация -ø 8,4м бр. 4  

9. Дъски за покрив и облицовка страни кв. м. 47  

10. 
Воалит – 3 мм и летви 4/4 м за 
придържане на воалита кв. м 35  

11. Пейка Г-образна 2,5/1,2м. бр. 1  
12. Маса  2/0,6 м с пейка 2 м бр. 1  

15. Лак цвят Палисандър кв. м. 55  

16. Ново огнище бр. 1  

17. Транспорт      

 Всичко СМР без ДДС:      

 Непредвидени (10%):      

 Всичко без ДДС:      
 
 
 

Количествено-стойностна сметка 
 

№ по 
ред 

видове ремонтни и 
възстановителни работи 

Единица 
мярка 

Количес
тво 

Единич
на цена 

Сума / 
лева / 
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1 2 3 4 5 6 

Обект: заслон разклон „Копитото“ 

1. 
Нова дървена конструкция -покрив        

1.1 
Основни греди 15/18/550 см метални 
планки на сглобките бр. 12  

1.2 
Смяна дървена облицовка на покрива 
с обработени дъски 2/12-15 см 
(4,5/7,5) кв. м  35  

1.3 Обличане с воалит – 3 мм кв. м  35  

2. 
Обличане (похлупка) с дъски на част 
от носещите греди -2/20/150 см. бр. 12  

3. 
Вертикарна дървена обшивка -дъски 
2/12-15 см, Н-0,5-2 м кв. м 6  

4. Маса 200/70 см бр. 1  

5. Смяна дървени пейки - 150 и 250 см  бр. 2  
6. Лакиране с палисандър кв. м  50  
7. Маси и пейки "Витошки тип" бр. 2  

8. 
Почистване съществуващо 
съоръжение бр. 1  

9. Транспорт      

 Всичко СМР без ДДС:      

 Непредвидени (10%):      

 Всичко без ДДС:      
 
 
 
 

Количествено-стойностна сметка 
 

№ по 
ред 

видове ремонтни и възстановителни 
работи 

Единица 
мярка 

Количест
во 

Единичн
а цена 

Сума / 
лева / 

1 2 3 4 5 6 
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Обект: заслон река Рударщица-с. Рударци 

1. Изкоп за основи 30/40/1150 см куб. м 1,4  

2. 
Бетонен фундамент 30/40/1150 см и 
арматура    ø 18-40 м. л куб. м 1,4  

3. Каменна зидария 30/48/1150 см куб. м 1,7  

4. 
Каменна зидария за комин и бетонен 
фундамент - 0,15куб. м  кв. м 10  

5. 
Колони 12/12/200 см -8 бр.+ 1бр. х 250 
см , метални шини 4/50/400 мм -18 бр. бр. 9  

5,1 
Носещи греди 12/12/400 см – 3 бр. и 
12/12/350 см – 4 бр. бр. 7  

5,2 Диагонални греди 12/6 +парапет м. л 25  

5,3 Гредоред 10/10/500 см бр. 11  

5,4 Дъсчена обшивка за стените със 
застъпване - дебел.- 2,8 см кв. м 25  

5,5 Дъсчена обшивка - покрив с дебел. 2 
см кв. м 28,5  

6. Челни дъски 2/17 см м. л.  22  

7. 
Воалит с посипка – 4 кг/кв. м и летви 
4/4 см. за придържане на воалита кв. м 30  

8. 
Плочник от едри плочи на земно-
влажна бетонна смес кв. м 14  

9. Маса 1,15/1,45 м бр. 1  

10. Пейка П-образна 2/2,3/155 см бр. 1  

11. Пейка отделна – 45/180 см бр. 1  

12. Лак цвят Палисандър кв. м 90  

13. Tранспортни разходи      

 Всичко СМР без ДДС:      

 Непредвидени (10%):      

 Всичко без ДДС:      
 
 

Единичните цени следва да са в лева, с точност до два знака след десетичната запетая, 
без начислен данък добавена стойност (ДДС). 
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Приложение 7 

За обособена позиция № 7: 
 

 
№ 
по 
ре
д 

видове ремонтни и възстановителни 
работи 

Единица 
мярка 

Количес
тво 

Единичн
а цена Сума 

1 2 3 4 5 6 

  Обект: Детска площадка       

1. Подравняване на площадката-машинно куб. м 10    
2.  Траншеен изкоп 60/40/4500 см куб. м 11    
3. Бетонен пояс 30/40/4500 см куб. м 5,5    

4. П-образен отводнителен дренаж с филц 
(ø 15-60 мм) - 30/40/3500 см куб. м 4,5 

   

5. 
Подпорна стена/рамка на площадката от 
обработени дървени трупи с диаметър 20-
25 см 

куб. м 6,5 
   

6. Пейки от обработен дървен материал 
(талпи - 4 см) бр. 3 

   

7. Подравняване на площадката и насипване 
с пясък до ниво дърво 

куб. м 16 
   

8. Обработка с лак цвят Палисандър на 
дървените части 

кв. м 100 
   

9. Хидроизолационна мушама-2 мм, Н-80-
100 см. м. л. 

23 
   

10. Доставка и монтаж на детски съоръжения бр. от 4 до 6    
  Всичко СМР без ДДС         

  Непредвидени / 10% /         

  Всичко без ДДС         
 
 
Единичните цени следва да са в лева, с точност до два знака след десетичната запетая, 
без начислен данък добавена стойност (ДДС). 
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     За обособена позиция № 8: 
 

  
 

№ 
по 
ре
д 

видове ремонтни и възстановителни 
работи 

Единица 
мярка 

Количес
тво 

Единичн
а цена Сума 

1 2 3 4 5 6 

  
Обект: Ремонт на зимна маркировка в 

Природен парк „Витоша” 
 

   
   

1. Монтаж на нови стълбове  
бр. 36    

2.  Монтаж на нови триъгълници на 
съществуващи стълбове 

 
бр. 17    

3. Укрепване на съществуващи стълбове  
бр. 52    

4. Пребоядисване на съществуващи 
стълбове 

 
бр. 148 

   

5. Изработка и монтаж на метални табели за 
лавинна опасност 

 
бр. 5 

   

  Всичко без ДДС         
Непредвидени (10%):  
Всичко без ДДС:  
 
 
Единичните цени следва да са в лева, с точност до два знака след десетичната запетая, 
без начислен данък добавена стойност (ДДС). 
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Образец № 15 

    
Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП 
 

Долуподписаният/-ата...................................................................................................... 
(трите имена) 
в качеството си 
на.................................................................................................................................................... 
                                 (длъжност – управител, изпълнителен директор, съдружник, член на УС, 
член на Съвета на 
                               Директорите, упълномощено лице и др.) 
на…………………………………………………………………………………………………… 
(наименование на участника/ подизпълнителя – юридическо лице) 
с БУЛСТАТ/ЕИК ………………………. 
във връзка с участието ни в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за 
строителство с предмет „Възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа 
инфраструктура в Природен парк „Витоша”, по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по 
устойчиво управление на Природен парк Витоша”, финансиран по Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.” за Обособена позиция №.......... 

 
, декларирам, че разполагаме със следното техническо оборудване и механизация, което ще 
използваме и ще е на разположение през целия срок на договора за изпълнение на поръчката, 
а именно: 

 
Описание  

(Вид/ Марка/ Модел) 
Мощност/ 
капацитет

Брой Година на 
производств

о 

Име на 
собственика собствен

и 
наети

А) СТРОИТЕЛНО 
ОБОРУДВАНЕ 

    

     
     
     

 
Описание 

(Вид/Марка/Модел) 
Мощност/ 
капацитет

Брой Година на 
производств

о  

Име на 
собственика собствен

и  
наети

Б) ТРАНСПОРТНИ 
СРЕДСТВА И 

МЕХАНИЗАЦИЯ 

    

     
     
     

 
Описание Мощност/ Брой Година на Име на 



 152

(Вид/Марка/Модел) капацитет собствен
и 

наети производство собственика

В) ДРУГО 
ОБОРУДВАНЕ 

     

      
      
      

 
 
 

 
 
 
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 

неверни данни. 
 

Дата ________/ _________ / ______ 
Име и фамилия  __________________________ 

Длъжност __________________________ 
Подпис и печат __________________________ 
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Образец № 16 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я  

за запознаване с мястото на извършване на строително-монтажните дейности  
Долуподписаният/-ата 

............................................................................................................................... 
(трите имена) 

в качеството си 
на.................................................................................................................................................... 

                                (длъжност – управител, изпълнителен директор, съдружник, член 
на УС, член на Съвета на 

                               Директорите, упълномощено лице и др.) 
на………………………………………………………………………………………………

…………………. ...........................................................................................................................  
        (наименование на участника/ подизпълнителя/ член на неперсонифицирано 

обединение) 
 
с БУЛСТАТ/ЕИК ………………………. 
във връзка с участието ни в открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка за строителство с предмет „Възстановяване и ремонт на съществуваща 
туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша”, по проект № DIR-5113326-4-98 
„Дейности по устойчиво управление на Природен парк Витоша”, финансиран по Оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.” за обособена позиция №............ 

 
ДЕКЛАРИРАМ, че: 

сме извършили пълен оглед на мястото на извършване на строително-монтажните 
дейности, запознати сме и с всички обстоятелства и условия, които биха повлияли върху 
цената на внесеното от нас предложение. 

  Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 
неверни данни. 
 

Дата ________/ _________ / ______ 
Име и фамилия  __________________________ 

Длъжност __________________________ 
Подпис и печат __________________________ 
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РАЗДЕЛ IX 

(за всички обособени позиции) 
ПРОЕКТО – ДОГОВОР 

за възлагане и изпълнение  
на обществена поръчка с предмет: 

„Възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура в Природен парк 
„Витоша”, по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен 
парк Витоша”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, за 
обособена позиция №..... 
 
 

№ ............................/................... г. 
 

 
 
Днес, ...................... г. в гр. София между: 
 
 
Дирекция на Природен парк “Витоша”, със седалище и адрес на управление: гр. София, 
ул. “Антим I” № 17, с БУЛСТАТ/ЕИК 130044740, представлявана от Снежана Петрова – 
директор и Нели Димитрова – гл. счетоводител, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една 
страна 
 
и  
…………………………ЕИК/БУЛСТАТ ……………………, с адрес ………………………, 
представлявано от …………………., Обслужваща банка:............................, IBAN:.................., 
BIC:............................, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,  
 
 
на основание чл. 41 от ЗОП и Решение № ……/………на директора на Дирекция  на 
Природен парк “Витоша” за определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: 
„Възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура в Природен парк 
„Витоша”, по проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен 
парк Витоша”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” 
финансирана по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, за обособена позиция 
№....................., по проект № DIR – 5113326–4-98 “Дейности по устойчиво управление на 
Природен парк „Витоша”, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна 
програма “Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното 
разнообразие в Република България”, се сключи настоящият договор за следното:  
 

 
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни срещу 
заплащане дейностите включени в обществената поръчка с предмет: „Възстановяване и 
ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура в Природен парк „Витоша”, по 
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проект № DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк 
Витоша”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”финансирано по 
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, за обособена позиция №....., по проект № 
DIR – 5113326–4-98 “Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Витоша”, 
осъществяван с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма “Околна среда 
2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие, съгласно Техническата спецификация и описанието на обекта на обществената 
поръчка, Техническото и Ценовото предложение ведно с приложена количествено-
стойностна сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващи Приложения №1, №2 и №3, 
неразделна част от договора. 
(2) Качеството, очакваните резултати за изпълнение на дейностите по предмета на договора, 
трябва да съответстват на изискванията на настоящия договор, на Техническата 
спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 
одобреният работен проект, изискванията на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и 
свързаните с него подзаконови нормативни актове 
(3) Категорията на обекта (строежа) съгласно ЗУТ е VI (шеста).  
(4) При изпълнението на договора следва да се спазват изискванията на действащото 
общностно и национално законодателство и актовете в областта на Структурните фондове на 
ЕС и правилата на Оперативна програма ”Околна Среда 2007 – 2013 г.”  (ОПОС). 
(5) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му. 
Чл. 2.  С подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е запознат 
с действащите правила на ОПОС. 
 

 
II.СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

 
Чл. 3. Срокът за изпълнение на строителството на обекта, предмет на договора, е ............ 
(………..) календарни дни, считано от датата на сключване на настоящия договор. 
Чл. 4 (1) При спиране на строителството по нареждане на Финансиращия орган, както и на 
общински или държавен орган, или по обективни причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
няма вина, срокът по чл. 3 се удължава съответно с периода на спирането след подписване 
на Акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, 
съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството. 
(2) В случай на изключително неблагоприятни климатични условия, непозволяващи спазване 
на технологията на изпълнение на работите или други специални обстоятелства, които могат 
да настъпят и не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или които не могат да се вменят в негова отговорност, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска удължаване на крайния срок за извършване на 
възложените му работи. За неблагоприятна прогноза ще се счита такава, която предвижда 
най-малко 15 (петнадесет) дни, непозволяващи работа при спазване на необходимата 
технология на изпълнение. 
(3) В даденото му право по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя писмена 
обосновка-искане с приложена метеорологична справка, съдържаща конкретните 
фактически данни, в случаите на неблагоприятни климатични условия. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
определя размера на полагащото се удължаване и уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в 
тридневен срок от получаване на искането. Двете страни по договора подписват двустранен 
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констативен протокол, описващ видовете работи, които не могат да бъдат извършени поради 
наличието на тези неблагоприятни метеорологични условия и/или Акт образец 10.  
Чл. 5. Място на изпълнение по смисъла на договора e на територията на Природен парк 
„Витоша”. 
Чл. 6. Срокът на договора се обвързва с изпълнение на всички задължения на страните по 
него. 
 
 

III. ЦЕНА НА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ 
 

Чл. 7. (1) Общата цена на договора е ………… (……..............………................….) лв. без 
ДДС и ………….. (………………........….........…….) лв. с включен ДДС, съгласно Ценовата 
оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ведно с количествено-стойностната сметка, Приложение № 3, 
неразделна част от настоящия договор. 
(2) Цената включва всички разходи по изпълнение на дейностите и постигане на резултатите 
по предмета на поръчката съгласно чл. 1 от настоящия договор. 
(3) Единичните цени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочени в количествено-стойностната сметка 
включват всички разходи за изпълнение на вида работа - за труд, материали, механизация, 
печалба, за подготвителни работи, както и за други неупоменати по горе разходи и няма да 
бъдат увеличавани до пълното изпълнение на строително-монтажните работи по договора. 
Чл. 8.  Плащанията се извършват в български лева, с банков превод по банковата сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ : 
IBAN -................................................. 
BIG код - ……………………………… 
при банка - ………………….………… 
както следва: 
1. Междинно плащане: предвижда се едно междинно плащане в размер до 40 % 
(четиридесет процента) от стойността на договора. На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се заплаща за 
съответното количество извършена от него работа съгласно посочената в количествената-
стойностна сметка единична цена за всяка позиция, срещу представен Акт (Протокол № 19) 
за действително извършените разходи за изпълнение на СМР, подписан от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена фактура от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
2. Окончателно плащане: размерът на окончателното плащане се изчислява като от 
стойността на договора се приспадне междинното плащане. 
Чл. 9. (1) Междинното плащане ще се извършва в размер до 40% от стойността на 
договора на база реално извършени СМР, удостоверено с подписване на протокол/и обр.19 
за приемане на действително извършени СМР.  
(2) Преди плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва 100% документална проверка и проверка 
на мястото на обекта за удостоверяване извършването на заявените за плащане СМР, 
базирана на техническата спецификация и сключения договор между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и всички приложими документи, изискващи се по Закона за устройство 
на територията /ЗУТ/  
Чл. 10. Междинното плащане се извършва в срок до 30 (тридесет) дни след актуване на 
извършения обем СМР. Основание за извършване на междинно плащане е одобрен от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Констативен протокол, придружен от необходимите документите. 
Чл. 11. Извършване на междинно плащане е допустимо след представяне на: 
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-  цялата налична към момента на искането документация за съответните дейности свързани 
с направените разходи; 
- приемо-предавателен протокол за действително извършената работа (акт, обр.19), подписан 
от оторизирани представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  
- фактура за стойността на действително извършените СМР, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Чл. 12. Извършването на окончателното плащане е допустимо след представяне на 
документите, необходими и при извършване на междинното плащане, включително всички 
документи по ЗУТ за приемане на обекта и спазване на изискванията за тяхното съставяне. 
Окончателното плащане се извършва в тридесет дневен срок след приемането на обекта от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
Чл. 13. Всички документи, свързани с плащанията по договора с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще бъдат 
подписвани от Директора на ДПП „Витоша” или от друго, специално определено лице. 
Чл. 14. Фактурите за извършване на плащания се изготвят на български език, в съответствие 
със Закона за счетоводството. В тях трябва задължително да присъства следният текст: 
Разходът е финансиран от ОП “Околна среда 2007-2013 г.”, по проект № DIR – 5113326–4-98 
“Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Витоша”, финансиран по договор за 
безвъзмездна финансова помощ № DIR-5113326-C-010,  както и номера и дата на договора за 
строителство, по който е извършено плащане. Фактурата и приложеният към нея протокол 
трябва да съдържа подробна информация за извършената строителна дейност - вид, 
количество и единична цена. 
 
 

ІV. KAЧECTBO 
 

Чл. 15. При извършване на строително-монтажните работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прилага 
въведените от него системи за осигуряване на качеството. 
Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доказва качеството на влаганите материали с декларация за 
съответствието на строителния продукт и с указания за прилагане на български език, 
съставени от производителя или от неговия упълномощен представител, съгласно Наредба за 
съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните 
продукти. 
Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да указва произхода на основните строителни 
материали, които ще бъдат използвани при и във връзка с изпълнение на обекта и които ще 
бъдат придобити от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вследствие на настоящия договор. 
Чл. 18. Всеки констативен протокол за установяване на действително извършени работи се 
придружава от необходимите сертификати за качество и произход на вложените материали. 
Чл. 19. Сертификатът за произход трябва да бъде издаден от компетентните органи на 
страната на произхода на стоките/материалите, или доставчика и трябва да съответства на 
международните споразумения, по които тази държава е страна, или на съответното 
законодателство на Общността, ако държавата е членка на ЕС. 
Чл. 20. Относно качеството на изпълнение на отделните видове строително-монтажни 
работи се прилага действащата към момента на извършването им нормативната база, както 
и: 
1. Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 
строителните продукти (обн. ДВ бр. 106/2006 г.)  
2. Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи /ПИПСМР/; 
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V. НЕКАЧЕСТВЕНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ 

 
Чл. 21. Некачествени са работите, които не отговарят на изискванията, указани в 
Техническaтa спецификация, Инструкциите на Производителя, ПИПСМР или действащи 
нормативни документи. При несъответствие в изискванията, предимство имат изискванията 
за завишено качество.  
Чл. 22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва за своя сметка всички работи по 
отстраняване на виновно допуснати грешки, недостатъци и други, констатирани от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и всички появили се скрити дефекти през гаранционния срок, 
дължащи се на некачествено изпълнение на договорените видове работи. 
Чл. 23. Некачествено извършени строително-монтажни работи не се заплащат от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поправят се или се разрушават за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 
 

VI. УСЛОВИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО 
 

Чл. 24. При изпълнението на обекта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да спазва „План за 
безопасност и здраве”, включващ всички мерки по охрана и осигуряване на безопасни 
условия на труд, както и всички други действащи нормативни актове, приложими при 
изпълнение предмета на договора. 
Чл. 25. Изпълнението на СМР трябва да бъде съобразено с предвидените от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ мерки за опазване на околната среда, като задължително депонирането на 
строителните отпадъци да става на oпределеното от общината депо за отпадъци. 
Чл. 26. След приключване изпълнението на строително-монтажните работи, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да премахне от строителната площадка всякаква оставаща 
строителна механизация, излишни материали, останки, отпадъци и временно строителство. 

 
 

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 

Чл. 27.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да му предостави всички 
документи, схеми, чертежи и др. (заверени копия), които са относими към изпълнението на 
строежа и са необходими на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за да извърши строително-монтажните 
работи точно и ефективно. Чертежите, спецификациите и другите документи, не могат да 
бъдат използвани или предавани на трета страна от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без съгласие на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като едно копие се съхранява на строежа на разположение за проверки 
на място.  
2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие във връзка с изпълнението на СМР, което 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не може да откаже, когато е в границите на неговите правомощия и 
компетентност; 
3. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на качествено извършените СМР,  предмет на 
договора; 
4. да иска възнаграждение за изпълнените качествено и в срок СМР по реда на посочената в 
раздел III „Условия на плащане". 
5. определя следното лице, отговорно за изпълнението на договора -  ..........................  
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Чл. 28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
1. да извърши всички работи точно и съгласно определените в договора и приложенията към 
него срокове и условия, както и в съответствие с всички действащи в Република България 
нормативни актове. 
2. да отразява актуалния  напредък в изпълнението на работите. 
3. да отстранява за своя сметка всички некачествено изпълнени СМР, забелязани по време на 
строителството и дефекти, констатирани в гаранционните срокове. 
4. да заплати всички глоби или други санкции, наложени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ въз връзка с 
този договор, както и всички обезщетения към трети лица и организации, в случай че такива 
бъдат наложени от страна на компетентни държавни или общински органи по негова вина. 
5. да осигури всички разрешителни, касаещи неговия работен екип, както и използваните от 
него материали, машини и съоръжения, като представи копие от тях на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
одобрение и корекции в случай на писмено искане от страна на последния. 
6. да осигури необходимия управленски и технически персонал по всички части за този 
обект, одобрен предварително от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
7. да присъства или да оторизира лице за присъствие на работните срещи на обекта. 
Протоколите от работните срещи в частта си, касаеща работите по договора, са неразделна 
част от същия. 
8. да уведомява във възможно най-кратък срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършени проверки 
и/или посещения на обекта от държавни и/или общински оторизирани органи. 
9. да направи всичко необходимо по време на строителството, за да не допусне повреди или 
разрушение на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта. В случай , че по 
своя вина причини щети , то възстановяването им е за негова сметка. 
10. да достави необходимите материали и заготовки франко обекта, при спазване на 
стандартите и условията за тяхното транспортиране. Материали, изделия, строителни 
елементи и конструкции, за които няма разрешения за производството им, се влагат в 
строителството, ако отговарят на международните стандарти и само след предварително 
писмено съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез неговия представител и компетентните 
органи (ако е приложимо). 
11. носи пълна отговорност за евентуални трудови злополуки на обекта при изпълнението на 
работите, предмет на този договор. 
12. няма право да възлага на друго юридическо или физическо лице, извън изрично 
посочените в офертата му, изпълнението на работите или на част от тях. 
13. няма право да завишава посочените в остойностените от него количествени сметки 
единични цени на СМР до пълното изпълнение предмета на договора. 
14. Да представя при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода на 
изпълнението на договора. 
15. При наличие на обективна невъзможност на експерт, включен в офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява възложената му дейност, то той може да бъде заменен от 
експерт, чиито опит, образование и квалификация са аналогични на предложения в офертата 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след писмено одобрение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
16. Да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички възникнали трудности при 
изпълнение на дейностите по договора, които могат да осуетят постигането на крайните 
резултати, както и за мерките които са взети за отстраняването им. 
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17. Да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като я разгласява пред 
трети лица, каквато и да било информация, станала му известна при или по повод 
изпълнението на този договор, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма интерес да бъде разкривана. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължение да осигури тези действия от всяко лице от екипа си. 
18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва изискванията за изпълнение на мерките за 
информация и публичност по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, налични на 
страницата на Управляващия орган на ОПОС http://ope.moew.government.bg/. 
19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва всички приложими законови и подзаконови 
нормативни актове, имащи пряко отношение към изпълнението на този договор. 
20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разкрива каквато и да е информация, отнасяща се 
до предоставяните строителни дейности, без предварителното писмено съгласие на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в т. ч. и след прекратяването на настоящия договор. 
21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да проучи и прилага стриктно всички правила на 
Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” и приложимите нормативни актове, 
указания и ръководства на Управляващия орган. 
22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва принципите на независимост, компетентност, 
конфиденциалност, почтеност и обективност. 
23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява свой представител при проверки на място 
от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Управляващия орган на ОПОС, Сертифициращия орган, 
Одитиращия орган, както и органи и представители на Европейската комисия. 
24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява достъп до помещения, документи и др., 
свързани с изпълнението на възложените дейности, при проверките по предходната точка. 
25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в 
докладите от проверките на място. 
26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава незабавно да докладва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 
заподозрени и/или доказани случаи на измама или нередност. В случай на установена 
нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички 
неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви. 
27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съхранява всички документи по изпълнението на 
договора, в съответствие с изискванията на чл. 88 от Регламент 1083/2006 г. 
28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва изискванията на европейското и национално 
законодателството във връзка с предоставянето на безвъзмездната финансова помощ. 
29. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да прилага към всеки от разходооправдателните 
документи (фактури или документи с еквивалентна доказателствена стойност)/ документ, 
удостоверяващ начина на образуване на общата стойност на разходите, предвидени в тези 
документи, въз основа на посочени от него единични цени и количества. 
30. При изпълнение на задълженията си по договора да спазва следните принципи – 
професионална компетентност, конфиденциалност, почтеност и отговорност.  
31. При изпълнение на поръчката да спазва всички приложими към предмета на 
обществената поръчка нормативни изисквания, международните стандарти и изискванията 
на ОПОС. 
32. да осигури охрана на Обекта и собствеността си, както и на собствеността на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в рамките на строителната площадка, в случай че такава на е осигурена 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  
33. да осигури поддържането на поставените билбордове и табели за осигуряване на 
публичност на Договора, съгласно изискванията на европейското законодателство и да 
осигури тяхната наличност през целия срок на действие на Договора;  
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34. да не замърсява със строителни отпадъци подходите, пътищата и околностите на 
строителната площадка и да използва за изхвърлянето на отпадъците само определените за 
целта депа и да спазва изискванията за опазване на околната среда съгласно Действащото 
законодателство;  
35. носи отговорност за безопасността на всички видове Работи и дейности на Обекта, както 
за своите работници и оборудване, така и за представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на 
инцидентно пребиваващи на територията на Обекта. 
36. системно отразява всички събития, инструкции и въпроси, свързани с хода на 
сторително-монтажните работи. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поддържа и книги, архиви, документи и 
други данни и прилага съответните счетоводни процедури и практики, които адекватно 
отразяват всички сделки по или във връзка с Договора. 
37. да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ веднъж месечно или при приключване на отделен 
етап на СМР качествени снимки от обекта, показващи ясно и недвусмислено напредъка на 
строителните работи. 
38. да се увери, че всички земноводни и влечуги са извън обхвата на ремонтните работи, за 
да не се допусне нараняването, или убиването им, по време на ремонтните дейности. 
39. да не допуска преминаването с моторни превозни средства извън черните и асфалтови 
пътища. Недопустимо е преминаването с МПС по туристическите алеи и пътеки.  
40. Да не се допуска замърсяване на терена с остатъци от цимент или други отпадъчни 
продукти.  
41. да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност, 
определени в указанията на Договарящия орган съобразно предмета на процедурата, които 
му се предоставят при подписване на договора; 
42. да осигурява достъп за извършване на проверки на място и одити, включително 
задълженията по чл. 102 от Общите условия по договора за безвъзмездна финансова помощ, 
които му се предоставят при подписване на договора; 
 
 
 

VІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 

Чл. 29.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1. да получава информация за дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и при необходимост да взема 
управленски решения, които са извън компетентността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
2. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложените дейности по чл. 1, ал. 1 от 
настоящия договор в уговорените срокове, без недостатъци и отклонение от уговореното в 
условията на настоящия договор, Техническата спецификация, Приложение №1 и 
Техническото предложение, Приложение №2 
3. да оказва текущ контрол при изпълнение на договора, без с това да пречи на оперативната 
самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
4. да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни дейностите, предмет на договора, без отклонение 
от уговореното и без недостатъци и по начин позволяващ постигане целите на проекта; 
5. да съблюдава изискванията за качество на извършената работа. 
6. определя следните лица, които ще следят за изпълнението на 
договора -................................... 
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Чл. 30.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. да извърши плащанията по договора по посочената в раздел III „Условия на плащане" и 
при съблюдаване на посочените в него срокове; 
2.  да предостави за ползване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички документи, проекти, схеми, 
чертежи и др. (заверени копия), които са относими към изпълнението на строежа и са 
необходими на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за да извърши строително-монтажните работи точно и 
ефективно; 
3.  да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на СМР, когато е 
границите на неговите правомощия и компетентност; 
4. да приеме изпълнените строително-монтажните работи по реда и при условията на 
настоящия договор. 
5. да освободи внесената/уредена гаранция за изпълнение на договора по начин и в срок 
предвиден по него, когато не са налице хипотезите на чл. 42 от настоящия договор. 
6. да изпълнява задълженията си по договора с присъщата грижа, ефективност, прозрачност 
и добросъвестност, в съответствие с добрите практики в съответната област и да изисква 
същото от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
7. преди извършване на плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши пълна документална 
проверка и проверка на мястото на изпълнение на СМР за удостоверяване извършването на 
заявените за плащане дейности, основаващи се на настоящия договор, всички приложения 
към него и/или други приложими документи.  
 

IX. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА РАБОТИТЕ 
 

Чл. 31. Всички обстоятелства, свързани със строежа, приемане на строително-монтажните 
работи, подлежащи на закриване, съставяне на междинни и заключителни актове за 
приемане и предаване на строително-монтажните работи и други, се документират от 
представителите на страните по договора, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 
Чл. 32. Предаването и приемането на извършените строително-монтажни работи, предмет на 
настоящия договор, ще се извършва на два етапа обвързани с едно междинно и едно 
окончателно плащания. То ще се удостоверява с Констативен протокол за установяване на 
действително извършени работи, подписан от страните по договора или от конкретно 
определените в този договор правоспособни лица. Всеки констативен протокол се 
придружава от необходимите сертификати за качество на вложените материали, протоколи 
съставени по реда Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството, декларации за съответствие на вложените материали със съществените 
изисквания към строителните продукти. Гореизброените документи, се изготвят в два 
еднообразни екземпляра и се представят на Директора на ДПП „Витоша” или изрично 
упълномощеното от него лице за одобряване. 
 

Х. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ 
 

Чл. 33. Гаранционните срокове на изпълнените строително-монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти са в съответствие с разпоредбите на Наредба № 2 от 31.07.2003 година за 
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 
срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти на 
Министъра на регионалното развитие и благоустройството. 
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Чл. 34. Гаранционният срок за изпълнените видове СМР по предмета на договора, съгласно 
техническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е............................години. 
Чл. 35. Гаранционните срокове за монтираните технически средства и съоръжения съвпадат 
с дадените от производителите. 
Чл. 36 (1) При констатиране на скрити дефекти в рамките на гаранционните срокове, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В тридневен срок от 
уведомяването страните се задължават да подпишат протокол за констатираните скрити 
дефекти. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 5 (пет) дневен срок, считано от датата на подписване на 
протокола по предходната алинея да започне да отстранява дефекта. 
(3) Ако в рамките на гаранционните срокове се появят скрити дефекти и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
откаже да ги отстрани в необходимия срок или не се яви за подписване на протокола, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да покани друг изпълнител за отстраняването им. 
Заплащането на работите става за сметка на предоставената по този договор гаранция за 
добро изпълнение. 
Чл. 37. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прехвърля на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ безвъзмездно всички права по 
гаранции, превишаващи по срокове гаранциите по предходните текстове, получени от 
неговите подизпълнители, доставчици или производители във връзка с изпълнение предмета 
на договора. 
Чл. 38. Гаранционният срок започва да тече след приемане на обекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
Чл. 39 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява констатираните в срока по чл. 34 от настоящия 
договор недостатъци за своя сметка. 
 

XI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

Чл. 40. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение 
на задълженията си по него в размер на 2 (два) % от стойността на договора без ДДС, 
определена въз основа на ценовата му оферта, а именно: ……….. (…………..словом). 
Гаранцията се  предоставя  под  формата  на депозирана парична сума по банковата сметка 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или като безусловна и неотменима банкова гаранция, със срок на 
валидност един месец след изтичане на предложения гаранционен срок, съгласно чл. 34 от 
настощяия договор.  
Чл. 41. Гаранцията се освобождава в едномесечен срок след изтичане на срока по чл. 40 от 
настоящия договор. 
Чл. 42. Гаранцията за изпълнение на договора покрива всички щети, причинени от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и:  
- поправяне на некачествено изпълнени работи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или наето от него 
трето лице подизпълнител, ако има такива;  
- заплащане на глоби, санкции и други наложени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по вина на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  
- заплащане на доставки във връзка с изпълнението на договора, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
не е заплатил своевременно;  
- предприемане на мерки по обезпечаване напредъка на работите в съответствие с графика 
за завършване на обекта или на определен негов етап;  
- плащане на неплатени застрахователни премии;  
- за изпълнение на предписана и неизпълнена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ мярка за здравословни и 
безопасни условия на труд и др.; 
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Чл. 43. В случай на удължаване срока за изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 
задължава гаранцията за изпълнение на договора да покрива и този допълнителен срок. 
 

XII. ЗАСТРАХОВКИ 
 

Чл. 44. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при подписване на договора да представи 
Застраховка „Професионална отговорност в строителството” по чл.171, ал.1 от ЗУТ, за 
извършване на строителни дейности за обекти шеста категория със срок на валидност, не по-
малък от срока за изпълнение на настоящия договор. 
Чл. 45. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заверено копие 
от валидна застрахователна полица и платежен документ за платени застрахователни премии 
за всички рискове по чл. 172, ал. 1 от ЗУТ. 
Чл. 46. При прекратяване на дейността, подлежаща на задължително застраховане, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи допълнителна застраховка, покриваща период от 5 
(пет) години, следващ прекратяването на дейността, в случай че вредоносното действие е 
извършено след ретроактивната дата по смисъла на чл. 172 (2) ЗУТ. 
 

XIII. ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 
 

Чл. 47. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
възникване на всякакви обстоятелства, които биха могли да попречат или да забавят 
изпълнението на договора. 
Чл. 48. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да спре временно изпълнението на договора изцяло или 
отчасти, ако възникнат извънредни обстоятелства (форсмажорно събитие), които правят 
продължаването му прекалено трудно или рисковано. 
Чл. 49. Всяка от страните е длъжна да направи необходимото, за да сведе до минимум срока 
на спиране на изпълнението и да го възобнови веднага щом обстоятелствата позволят това, 
като незабавно трябва да уведоми другата страна за тези си действия. 
Чл. 50. Извънредно обстоятелство (форсмажорно събитие) е всяка непредвидена извънредна 
ситуация или непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на 
страните, която пречи на която и да било от тях да изпълнява някое от своите договорни 
задължения, възникването му не може да се отдаде на умисъл или непредпазливост от тяхна 
страна (или от страна на техни представители или служители), не е възможно да бъде 
предвидена при спазване на принципа на добросъвестността и се окаже непреодолима. 
Чл. 51. Дефекти в оборудването или материалите или закъснения в предоставянето им на 
разположение, трудови спорове, стачки или финансови затруднения не могат да бъдат 
използвани за позоваване на извънредна ситуация. 
Чл. 52. Страната, изправена през извънредна ситуация информира другата страна незабавно, 
като посочва естеството, вероятната продължителност и предвидимите последици от 
проблема, и предприема всички мерки за свеждане до минимум на евентуалните вреди. 
 

 
XIV. СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ 

 
Чл. 53. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да води точна и редовна документация и счетоводна 
отчетност, отразяващи изпълнението на договора, използвайки подходяща система за 
регистрация на документацията. Счетоводните отчети и разходите, свързани с изпълнението 
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на договора, трябва да са в съответствие с изискванията на законодателството и да подлежат 
на ясно идентифициране и проверка. 
Чл. 54. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да му предоставя 
достъп до финансовата документация и до документацията, касаеща изпълнението на 
договора, както и достъп до помещенията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в които последната се 
съхранява. Задължение по предходното изречение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има и при поискване 
на проверки от страна на компетентните органи. 
Чл. 55. Срокът за съхранение на всички документи, свързани с изпълнението на договора е 
три години след закриването на оперативната програма или за период от три години след 
годината, през която е извършено частично закриване. Сроковете спират да текат в случай на 
съдебни процедури или по надлежно обосновано искане на Европейската комисия. 

 
ХV. КОНТРОЛ 

 
Чл. 56. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява необходимия вътрешен контрол с цел изпълнение на 
СМР, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в съответствие с всички законови и 
подзаконови нормативни актове. Контролът се извършва от квалифициран и опитен в 
дейността персонал. 
Чл. 57. Контролът по изпълнение на СМР се осъществява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или от 
негово упълномощено лице и се отнася до всички части и етапи на строително-монтажните 
работи, предмет на този договор. 
Чл. 58. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или определени от него физически или юридически лица имат 
право във всеки момент от изпълнението на договора да извършват проверка относно 
качеството, количеството, сроковете на изпълнение и техническите параметри, без с това да 
пречат на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Чл. 59. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на този представител пълната 
възможност за проверка и измерване на всяка работа, която предстои да бъде покрита или 
скрита. 
Чл. 60. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или 
неговия представител, да осигурява достъп до работните места, помещенията и складовете, 
където се изпълняват договорените СМР или части от тях или се съхраняват материали или 
строителни елементи 
Чл. 61. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да 
осигурява съдействие за изследване, измерване и изпитване на каквито и да било видове 
работа, качество, тегло или количество на какъвто и да било употребяван материал. 
Чл. 62.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поръчва изследвания, изпитвания или измервания 
и извън определените в договора, когато счита това за необходимо. Ако изследването, 
изпитването или измерването по предходната алинея докажат правомерното използване на 
материали и/или точното изпълнение на работите, разходите се заплащат от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В противен случай разходите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Чл. 63. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ реши въз основа на провежданите проверки, че  
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълнява работите съгласно одобрения график, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
трябва да предприеме стъпки, необходими за подобряване на напредъка на работите, 
включително тези, изискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без допълнителни разходи за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 
XVI. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 
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Чл. 64. (1) При изпадане в забава спрямо срока по чл. 3 от настоящия договор по вина на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1 % 
(нула цяло и един процента) от стойността на неизпълнението за всеки ден забава, но не 
повече от 10% (десет) процента от общата стойност на договора. 
(2) При пълно неизпълнение на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
неустойка в размер на 10 % (десет процента) от стойността на договора.  
(3) При частично неизпълнение или частично некачествено изпълнение (под некачествено 
изпълнение се има предвид изпълнение, което не е в съответствие с изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ посочени в техническата спецификация от документацията за участие), в 
случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани констатираните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ забележки, 
то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане, в размер, съобразно стойността на неизпълнените 
или некачествено изпълнените работи. В тези случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в 
размер на 10 % (десет процента) от стойността на неизпълнените или некачествено 
изпълнените работи. 
(4) При забава на плащанията по настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.2 % (нула цяло и два процента) за всеки 
просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет процента) от стойността на съответното 
забавено плащане. 
Чл. 65. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря за щети или понесени повреди от персонала или 
имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или неговите подизпълнители през време на изпълнение 
на договора или като последица от него. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да иска промяна в 
стойността на договора или други видове плащания за компенсиране на такава щета или 
вреда. 
Чл. 66. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност, произтичаща от искове или жалби, 
вследствие нарушения на нормативни изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неговите 
служители, лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение правата на 
трети лица. 
Чл. 67. Страните се освобождават от санкции за неизпълнение на задълженията си по този 
договор, ако причините са предизвикани от непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от ТЗ 
(Търговския закон). Страната, която се позовава на непреодолима сила е длъжна да 
представи на другата страна документи, които да доказват това и да уведоми другата страна 
в срок до 7 (седем) дни след настъпване на такива обстоятелства със Сертификат от БТПП. 

 
XVII. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И КОДЕКС ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ 

 
Чл.68. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всеки 
конфликт на интереси, който се появи по време на изпълнение на договора, или е налице 
неспазване клаузите за етично поведение. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предприеме всички необходими мерки, за да предотврати 
или прекрати всяка ситуация, която може да компрометира независимото и обективно 
изпълнение на договора. 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да смени незабавно всеки свой служител, участващ в 
изпълнението на договора, ако попадне в ситуация, която може да доведе до конфликт на 
интереси или е изложен на такава ситуация. 
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(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да действа във всеки един момент лоялно и безпристрастно в 
съответствие с правилата и/или кодекса за етично поведение, както и да спазва подобаваща 
дискретност. 
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да се въздържа от всякакви публични изявления във връзка с 
изпълнението на договора, направени без предварително писмено съгласие на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да се ангажира с дейност, която влиза в разрез със задълженията 
му по настоящия договор. 
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите служители трябва да запазят професионална тайна по 
време на изпълнение на договора, както и след приключването му. Те не трябва да ползват в 
ущърб на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информацията, която им е била предоставена. 
 

XVIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. НЕУСТОЙКИ 
 
Чл. 69. Действието на настоящият договор се прекратява: 
а) с изтичането на срока, за който е сключен и изпълнение на всички възложени задачи на 
страните по него; 
б) по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 
в) с двуседмично писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при повторно и следващо 
неизпълнение на което и да е от задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, визирани в договора; 
г) едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява и предяви иска 
за разплащане на извършените СМР на по-високи цени от посочените в остойностените  от 
него количествени сметки.  
д) когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в несъстоятелност; 
е) при прекратяване на юридическото лице – изпълнител по договора. 
Чл. 70. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на неразходваната сума от получените до 
момента средства и неустойка в размер на 20% от получените до момента средства, при 
прекратяване на договора на основание чл. 69, т. „в”, „г”, „д” и „е”. 
Чл. 71. При едностранно прекратяване на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преди 
завършването на възложените СМР, той заплаща неустойка, в размер на 30% от общата 
стойност на договора, с ДДС.  
Чл. 72. В случаите по чл. 69, т. „д” ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да 
прекрати договора чрез едностранно писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Договорът 
се прекратява без да се дължат обезщетения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при условие че 
прекратяването по този ред няма да препятства или затрудни упражняването на право на иск 
или на обезщетяване, което би възникнало след това за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
Чл. 73. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора с отправяне на 10-дневно 
писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в следните случаи: 
а) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ преотстъпи изпълнението на договора на трето лице, 
без изричното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
б) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на строително-монтажните 
работи или е спрял хода им за повече от 10 (десет) работни дни, без да има основателна 
причина за това и въпреки получено писмено известие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да започне 
незабавно или да продължи работните процеси. 
в) Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще просрочи неоснователно изпълнението 
на възложената работа с повече от 30 (тридесет) дни или няма да я извърши по уговорения 
начин и с нужното качество. 
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Чл. 74. При настъпване на условията по предходния член ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 
завърши сам работите или да наеме друг изпълнител да ги завърши, като в този случай 
разходите се поемат изцяло от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. 
Чл. 75. При прекратяване на договора на някое от основанията, посочени в чл. 73 от 
настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за изпълнените работи до 
момента на прекратяването и в рамките на договорният гаранционен срок. В тези случаи 
страните подписват двустранен протокол за уреждане на финансовите отношения до 
момента на прекратяване на договора, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ действително извършените СМР, след прилагане на условията по чл. 71 
от настоящия договор. 
Чл. 76. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора, ако в резултат на 
обстоятелства, възникнали след сключването му не е в състояние да изпълни своите 
задължения, включително да осигури финансов ресурс за обезпечаване изпълнението на 
договора. 

 
XIX. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ. ПОДСЪДНОСТ 

 
Чл. 77. (1) Страните по договора ще решават споровете, възникнали при и по повод 
изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, 
неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие. 
(2) При невъзможност споровете да бъдат решени по пътя на договарянето, те подлежат на 
разрешаване по съдебен ред. 
(3) Компетентен съд е българския съд. 

 
XX. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 
Чл. 78. Договорът се сключва при условие, че е представена гаранция за доброто му 
изпълнение в пълно съответствие с договореното и документи от съответните компетентни 
органи, удостоверяващи липсата на определените за това обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП, 
които са изисквани и приложими за настоящата поръчка. 
Чл. 79. Договорът влиза в сила от датата на подписването му. 
Чл. 80. Настоящият договор не може да бъде изменян от страните по него. Изключение се 
допуска в случаите по чл. 43 от ЗОП. Ако е допуснато изменение и/или допълнение в 
настоящият договор, то става неразделна част от него и е валидно единствено, ако е 
извършено в писмена форма, подписана от страните. 
Чл. 81. Всички уведомления, съобщения, указания и др., които се предават между страните, 
се изпращат писмено по пощата с обратна разписка, по факс, електронна поща на 
посочените адреси с последващо потвърждение. 
Чл. 82. Всяка от страните по договора е длъжна да уведоми другата страна при промяна на 
банковата си сметка, данъчния си номер, адрес на кореспонденция или друга регистрация в 
срок до 5 (пет) дни от промяната. 
Чл. 83.  За случаи, неуредени с разпоредбите на настоящия договор и приложенията към 
него, се прилага действащото законодателство в Република България, изискванията на 
законодателството на Европейската общност, във връзка с предоставянето на безвъзмездната 
финансова помощ по Оперативна програма „Околна Среда 2007 – 2013 г.”  



 169

Чл. 84. При промяна в нормативната уредба, засягаща настоящия договор и водеща до 
противоречие с клаузите му,  последните се привеждат в съответствие с нормативните 
промени. 
Чл. 85. (1) Когато на Обекта се открият находки, които имат признаците на културни 
ценности, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ незабавно уведомява министъра на културата, с копие до 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Консултанта. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема необходимите мерки, за да предотврати преместването 
или повреждането на подобен предмет или вещ от неговите работници или други лица. 
Чл. 86. (1) Разпоредбите на настоящия договор се тълкуват и прилагат във връзка една с 
друга, като при противоречие се търси действителната обща воля на страните. 
(2) Нищожността на някоя от разпоредбите на Договора не води до нищожност на други 
разпоредби или на Договора като цяло. 
Чл. 87. Настоящият Договор и Приложенията към него се сключи в три еднообразни 
екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 
 
Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 
 
1. Приложение № 1 – Техническа спецификация и описание на обекта на обществената 
поръчка;  
2. Приложение № 2 – Техническо предложение на Изпълнителя ведно с приложен линеен 
график за извършване на строително-монтажните работи; 
3. Приложение № 3 – Ценово предложение на Изпълнителя ведно с количествено 
стойностна сметка (Приложение № 1 към ценовото предложение). 
4. Приложение № 4 - Декларации по чл. 28, т. 26 и т. 41 и 42 от настоящия договор; 
5. Приложение № 5 - Заверено копие на валидна застраховка за професионална отговорност 
в строителството по чл.171 ЗУТ. 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Възложителят ще съобрази договорните клаузи с офертата на участника, 
избран за изпълнител. 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ДПП «ВИТОША» :  
  
________________________ ________________________ 
Ландш. инж. Снежана Петрова  
Директор на ДПП „Витоша”   
  
________________________  
Нели Димитрова – гл. счетоводител на 
ДПП „Витоша” 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Д ЕКЛА РАЦИЯ  

Аз, долуподписаният/а.............................................................................в качеството ми на 
представляващ.......................................Изпълнител по договор .........../.............. по проект № 
DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк «Витоша», 
финансиран с Договор № DIR-5113326-C-010 приоритетна ос 3 на Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.” 
декларирам, че: 
1. Запознат съм с определението за нередност, съгласно член 2 от Регламент (EO) № 
1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 година, а именно:  
„Нередност“: всяко нарушение на разпоредба на Общностното право, произтичащо от 
действие или бездействие на стопански субект, което има или би имало като последица 
нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз, като отчете неоправдан разход 
в общия бюджет. 
2. Запознат съм с определението за измама, съгласно чл.1 от Конвенцията за защита на 
финансовите интереси на Европейските общности, а именно:  
Под измама следва да се разбира всяко умишлено действие, свързано с: 
o Използването или представянето на грешни, неточни или непълни декларации или 
документи, което води до злоупотреба или неоправдано използване на средства от общия 
бюджет на Европейските общности или бюджетите, управлявани от Европейските общности 
или от тяхно име; 
o прикриване на информация в нарушение на конкретно задължение, водещо до 
резултатите, споменати в предходната подточка; 
o разходване на такива средства за цели, различни от тези, за които са отпуснати 
първоначално. 
3. Запознат съм, че съгласно одобрената Процедура за администриране на нередности в 
рамките на оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013г.”, следва да подавам сигнали за 
наличие на нередности и измами или подозрение за нередности и измами на служителя по 
нередности на бенефициента; 
4. Запознат съм, че при наличие или съмнение за връзка на някое от лицата, на които следва 
да се подават сигналите за нередности със случая на нередност, информацията се подава 
директно до един или няколко от следните органи:  
o Ръководителя на структурата, администрираща оперативната програма; 
o Ресорния заместник-министър или ръководител на ведомството;  
o Председателя на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи 
финансовите интереси на Европейския съюз (Съвета) и до ръководителя на дирекция 
„Координация на борбата с измамите със средства на Европейския съюз (АФКОС)” в 
Министерството на вътрешните работи;  
o Европейската служба за борба с измамите към Европейската комисия в Брюксел 
(ОЛАФ). 
5. Запознат съм с Наредбата за определяне на процедурите за администриране на 
нередности по фондове и програми, съфинансирани от ЕС, приета с Постановление № 285 на 
Министерски съвет от 2009г. 
Настоящата декларация е изготвена в два екземпляра - по един за деклариращия и за 
служителя по нередности на бенефициента.  
 
Дата ...........2013 г.     Подпис на деклариращия: ................... 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Д ЕКЛА РАЦИЯ  
Аз, долуподписаният/а.............................................................................в качеството ми на 
представляващ.......................................Изпълнител по договор .........../.............. по проект № 
DIR-5113326-4-98 „Дейности по устойчиво управление на Природен парк «Витоша», 
финансиран с Договор № DIR-5113326-C-010 приоритетна ос 3 на Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.” 
 
декларирам, че: 
 
1. Получих от бенефициента на електронен носител изискванията за изпълнение на мерките 
за информация и публичност, определени в указанията на Договарящия орган. 
 
2. Получих от бенефициента на електронен носител задълженията по чл. 102 от Общите 
условия по договора за безвъзмездна финансова помощ. 
 
Настоящата декларация е изготвена в два екземпляра - по един за деклариращия и за 
служителя по нередности на бенефициента.  
 
 
Дата ...........2013 г.     Подпис на деклариращия: ................... 
 
 


