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Д О К У М Е Н Т А Ц И Я 
 
 
 

ЗА  
УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ  

ОТКРИТ ИЗБОР С ПРЕДМЕТ : 
 

 
 
„Възстановяване на местообитания за гнездене на редки и застрашени 

видове водолюбиви птици на Поморийско езеро”  
     
 

Проект: № 58301–67-487 «Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания е 
европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро», Договор № 
58301 – С – 009  

Оперативна програма «Околна среда 2007-2013», Приоритетна ос 3, Процедура “Опазване и 
възстановяване на биологичното разнообразие в Република България”, референтен № 
BG161PO005/08/3.0/01/05. 

 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развити ена Европейския съюз и от 
държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма «Околна среда 2007-2013» 
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ПОЯСНИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ ПО ЧЛ. 15, АЛ. 1 

РАЗДЕЛ І: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА 
 
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт 
 
Официално наименование: СНЦ “ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ” 

Адрес: ул. „Скопие” № 1, офис 10 
 

Град:Пловдив Пощенски 
код:4004 
 

Държава:България 

За контакти: 
Лице за контакт: ДИМИТЪР ПОПОВ 

Телефон: 032/626977;  
                  0885108712 

Електронна поща: 
dpopov@greenbalkans.org 

Факс:       032/635921 

Интернет адрес (когато е приложимо) http://www.greenbalkans.org 
 
 
Допълнителна информация може да бъде получена на: 
                                             � Съгласно І.1) 
                                              �Друго: моля, попълнете Приложение А.I 
Пояснителен документ и документация за участие (спецификации и допълнителни 
документи) могат да бъдат получени на: 
                                              �Съгласно І.1) 
                                               � Друго: моля, попълнете Приложение А.ІІ 
Оферти или заявления трябва да бъдат изпратени на: 
                                             �Съгласно І.1) 
                                              � Друго: моля, попълнете Приложение А.ІІІ 
 
I.2) Вид на бенефициента и основна дейност/и 
 
� търговско дружество  
�  юридическо лице с нестопанска цел 
� друго (моля, уточнете): 
__________________________________ 

� обществени услуги 
� околна среда 
� икономическа и финансова дейност 
� здравеопазване 
� настаняване/жилищно строителство и 
места за отдих и култура 
� социална закрила 
� отдих, култура и религия 
� образование 
� търговска дейност 
� друго (моля, уточнете): 
 

РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ  
 
ІІ.1) Описание 
 
ІІ.1.1) Обект на процедурата: „Възстановяване на местообитания за гнездене на редки и 
застрашени видове водолюбиви птици на Поморийско езеро” 
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ІІ.1.2) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката 
или услугата 
(а)Строителство                �    (б) Доставки                  � 

 
(в) Услуги                    � 

Изграждане                                    
�                  
Проектиране и  
изпълнение                                    
�               
Рехабилитация, реконструкция   
�                                 
Строително-монтажни работи   
�                                    

Покупка                               � 
Лизинг                                 �              
Наем                                     � 
Покупка на изплащане        
� 
Комбинация изброените     
�                    
Други (моля, пояснете)       
�                  

Категория услуга:№   
�� 
(вж. приложение № 3 към 
чл. 5, ал. 1, т. 2 от Закона 
за обществените поръчки, 
съгласно чл.47, т.4 от 
ПМС № 55 от 2007 г.) 

Място на изпълнение на 
строителството 
В комплекса от защитени 
природни територии на 
Поморийско езеро  
код NUTS: BG341 

Място на изпълнение на 
доставка 
______________________ 
______________________ 
 
код NUTS: � � � � � 

Място на изпълнение на 
услугата 
____________________ 
____________________ 
 
код NUTS: � � � � � 

ІІ.1.3) Описание на предмета на процедурата: «Възстановяване на местообитания за 
гнездене на редки и застрашени видове водолюбиви птици на Поморийско езеро», 
включващи строително-монтажни работи. 
 
ЦЕЛ НА ПОРЪЧКАТА  
 Целта е подобряване на естествената водна циркулация в Поморийско езеро и 
създаване на местообитание /хабитат/ за гнездене на наземногнездещи редки видове 
птици (защитени от националното и международно законодателство), съобразно всички 
екологични и биологични изисквания на водолюбивите видове птици на Поморийско 
езеро, както и най-добрите консервационни практики в света.  
 
ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МЕСТООБИТАНИЕ НА 
НАЗЕМНОГНЕЗДЕЩИ ПТИЦИ (земнонасипен остров) 
 
Проектното решение за възстановяването/изграждането на местообитанието за птици 
(земнонасипен остров) е съгласно одобрено задание и изискванията на биологията и 
екологията на наземногнездещите видове водолюбиви птици. Възстановяването на 
местообитанието ще се извърши върху Вал №1 (земно-насипна дига) от Поморийско 
езеро, като за целта се предвижда прекъсване на вала на няколко места. Местообитанието 
на наземногнездещите видове водолюбиви птици ще бъде оформено с материали от 
премахнатите части на Вал №1 и ще бъде в елипсовидна форма. Размерите на 
възстановеното местообитание ще бъдат: дължина при основата в посока север – юг: 98 м, 
ширина при основата в посока изток – запад: 45 м.   
Приложена е технология за защита на местообитанието с геоклетъчна система. 
Наветрените склонове на местообитанието, както и прекъснатите части на дигата ще 
бъдат защитени срещу ерозия от геоклетъчна система, като се осигури необходимия 
наклон и достъп до водата на гнездящите водолюбиви птици. Част от ненужния материал 
от вал № 1 ще се изнесе извън границите на езерото. За възстановяване на 
местообитанието изпълнителят трябва да възстанови и осигури защита на 
компрометираната северна част от вал №1. Основните планирани дейности без да се 
ограничават единствено до изброените са: земно-изкопни дейности, подравняване, 
насипване, уплътняване, полагане на перфорирана затворена геоклетъчна система, 
извозване и др.  
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ІІ.1.4) Обособени позиции                                                                  да 7       не � 
(за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, 
колкото е броят на обособените позиции) 
 
Ако да,  офертите трябва да бъдат подадени  (отбележете само едно): 
 
само за една обособена 
позиция                               . 
 

за една или повече 
обособени позиции       . 

за всички обособени 
позиции                  . 

 

ІІ.1.5) Ще бъдат приемани варианти                                                   да 7       не � 
 
 

ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата 
 
Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е 
приложимо) 
Общия обем СМР включва възстановяване/изграждане на местообитание за гнездене на 
редки видове птици (земно насипен остров) от вал №1 с елипсовидна форма и 
максимални размери при основата: дължина 98 м, ширина 45 м; укрепване на северната 
дига и прерязаните части от вал №1 срещу размиване посредством полагане на 
перфорирана затворена геоклетъчна система. Основните дейности без да се ограничават 
единствено до изброените са: земно-изкопни дейности, подравняване, насипване, 
уплътняване, полагане на перфорирана затворена геоклетъчна система, извозване и др., 
съгласно КСС на одобрен проект. 
_______________________________________________________________________ 
Прогнозна стойност в лева,  без ДДС 
(в цифри):  290 000 в лева (двеста и деветдесет хиляди лева)  
или от ____________________ до _________________ 
 
 
ІІ.3)  Срок на договора 
 
Срок за изпълнение в месеци: пет месеца, считано от датата на откриване на строителната 
площадка с Протокол обр. 2, съгласно Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството до датата на въвеждане в експлоатация на обекта, но не повече от 1 (една) 
година от датата на подписване на договора. 
  
или 
начална дата                                       ��/��/���� (дд/мм/гггг)  
крайна дата на изпълнението           ��/��/���� (дд/мм/гггг) 
 
 
 
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА 
ИНФОРМАЦИЯ 
 
ІІІ.1) Условия свързани с изпълнението на обекта на процедурата 
 
ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо)  
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1.1.а) Гаранция за участие:  - неприложимо 
______________________________________________________________________ 
1.1.б Гаранция за добро изпълнение: парична сума в размер на 5% от стойността на 
договора,  във вид на банкова гаранция  по приложен образец в документацията или 
парична сума, преведена по сметка на СНЦ «Зелени Балкани», Уникредит Булбанк, гр. 
Пловдив, бул. Иван Вазов № 4, IBAN BG70 UNCR 70001517864122 
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се 
уреждат в договора за изпълнение. 
 
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните 
разпоредби, които ги уреждат 
Плащанията ще се извършват в лева.  
Изпълнителят ще получи 25% авансово плащане в срок до 20 дни след датата на откриване 
на строителната площадка с Протокол обр. 2, съгласно Наредба №3/2003 г., срещу 
представяне на фактура 
Междинните плащания са обвързани с изпълнените количества и видове работи за 
изграждане на обекта, които се удостоверяват от двустранно подписани протоколи за 
изпълнените СМР /акт обр. 19/ и издадени фактури.  
Окончателно плащане - 20%, след въвеждане на обекта в експлоатация. 
 
 
ІІІ.1.3) Други особени условия (когато е приложимо)                            да �      не  �                                                         
Ако да, опишете ги:  
Местообитанието за гнездене на редките видове птици се изгражда/възстановява в рамките 
на Защитена местност «Поморийско езеро» и в тази връзка възстановителните дейности ще 
се извършват в извънгнездовия период на птиците - от август до март. Също така 
възстановителните дейности трябва да бъдат съобразени с най-ниските водни нива на 
Поморийско езеро (август – ноември), при температури над 0 градуса по C.  
 
 
 
 
ІІІ.2) Условия за участие  
 
ІІІ.2.1) Правен статус 
 
Изискуеми документи: 
 
 

1. Документ за регистрация или Единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за 
търговския регистър за юридическите лица /документ за самоличност, ако е физическо лице – 
Копие заверено вярно с оригинала; 

2. Декларации по чл. 31, ал. 4, т. 1 и ал.8 от Постановление № 55 на Министерския съвет от 12 март 
2007 г. 

3. Декларация за липса на двойно финансиране. 
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ІІІ.2.2) Обстоятелства, водещи до отстраняване на кандидата (по чл. 31, ал.3) 
Чл. 31. (1) Бенефициентът отстранява от участие в процедурата кандидат, който е: 
1. осъждан, освен ако е реабилитиран, за някое от следните престъпления по Наказателния кодекс: 
а) престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на 
пари; 
б) подкуп; 
в) участие в организирана престъпна група; 
г) престъпления против собствеността; 
д) престъпления против стопанството; 
2. обявен в несъстоятелност; 
3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно законодателството на 
страната, в която лицето е установено или регистрирано. 
(2) По искане на Изпълнителната агенция по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство, съответно на Управляващия орган на Оперативната програма, отпускащи безвъзмездната 
финансова помощ, или по решение на бенефициента последният отстранява от участие в процедурата 
кандидат, който е: 
1. в открито производство по несъстоятелност или в аналогично производство съгласно 
законодателството на страната, в която лицето е установено или регистрирано; 
2. лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, която е изискуема за изпълнение 
на предмета на процедурата; 
3. има парични задължения към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на 
компетентен орган. 
(4) Липсата на обстоятелствата по ал. 1 и 2 се доказват от кандидатите: 
1. с декларация - при подаване на заявлението за участие или офертата; 
2. с документи, издадени от съответните компетентни органи преди сключването на договора. 
(5) Когато кандидатите са юридически лица, изискванията на ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 се прилагат, както 
следва: 
1. при събирателно дружество - за всеки съдружник или друго лице, които имат право да управляват 
и/или представляват дружеството; 
2. при командитно дружество - за неограничено отговорните съдружници; 
3. при дружество с ограничена отговорност - за управителя или управителите, а ако такива не са 
определени при еднолично дружество с ограничена отговорност - за едноличния собственик на 
капитала; 
4. при акционерно дружество - за овластените от устава, съвета на директорите, съответно от 
управителния съвет с одобрение на надзорния съвет, едно или няколко лица от съставите им да 
представляват дружеството, а при липса на изрично овластяване - за всички членове на съвета на 
директорите, съответно на управителния съвет; 
5. при командитно дружество с акции - за един или няколко изпълнителни членове, на които съветът на 
директорите е възложил управлението на дружеството; 
6. във всички останали случаи - за лицата, които представляват кандидата. 
(6)  Когато кандидатът предвижда участието на подизпълнители, изискванията по ал. 1 и 7, както и 
посочените в пояснителния документ изисквания по ал. 2 се прилагат и за подизпълнителите. 
(7) Договори не могат да се сключват с кандидати, съответно в процедура за определяне на изпълнител 
не могат да участват лица, които или при които лицата по ал. 5 попадат в някоя от категориите, 
определени в чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕО, Евратом) № 
1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на 
Европейските общности, или са свързани лица по смисъла на § 15, ал. 1 от допълнителните разпоредби 
на Търговския закон с бенефициента или с член на управителен или контролен орган на бенефициента. 
(8) Липсата на обстоятелствата по ал. 7 се доказва от кандидатите с декларации от лицата по ал. 5. 
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ІІІ.2.3) Икономически и финансови възможности (по чл.15, ал.3) 
Изискуеми документи и информация 
 
       Кандидатът трябва да представи 
следните счетоводни документи за  2009, 
2010 и 2011 г: 

1. Баланс;  
       2. Отчет за приходи и разходи 

Минимални изисквания (когато е приложимо): 
 
Кандидатът трябва да е реализирал оборот за не по-
малко от 690 000 лв  за всяка една от трите приключени 
финансови години (2009, 2010 и 2011). 

ІІІ.2.4) Технически възможности и квалификация (по чл.15, ал.5) 
 
Изискуеми документи и информация 
 
1. Информация за успешно изпълнени 
договори за трите години (2009, 2010, 2011 
г.). 
2. Информация за техническия капацитет и 
персонал на кандидата (машини; брой и 
квалификация на ключовия персонал, 
отговорен за изпълнение на договора/обекта 
– ръководител на проекта, Контрол по 
качеството, отговорник по ЗБУТ и др.) 
3. Препоръки за изпълнени обекти с 
подобен обхват и характер, които следва да 
съдържат – стойността, датата и мястото на 
строителството, както и дали то е изпълнено 
професионално и в съответствие с 
нормативните изисквания. 

Минимални изисквания (когато е приложимо): 
 
1. Кандидатът да е изпълнил успешно минимум 1 
договор за трите години (2009, 2010, 2011 г.), с обем и 
характер близки до тези на предмета на настоящата 
процедура като изграждане на валове, включително 
земни работи, изкопи, насипно-уплътнителни работи и 
полагане на геосистеми, както и стойността на 
изпълнените  СМР 
2. Наличие на 1 бр. тежкотоварен автомобил, 1 бр. 
вибрационен валяк и малогабаритна техника – 1 багер, 1 
булдозер. 
3. Наличие на 1 Технически ръководител за обекта с 
подходящо образование - архитектурно, инженерно или 
техническо и  мин. 2 години професионален опит. 

 
 
ІІІ.3) Специфични условия при процедура за определяне на изпълнител с обект предоставяне 
на услуги 
 
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия                                                                                                                          
                                                                                                                          да   �    не   �     Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби: 
 
 
 
ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната 
квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата 
                                                                                                                          да  �          не  � 
 
 
 
РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА 
 
 
ІV.1) Вид процедура 
 
ІV.1.1) Вид процедура 
(моля, отбележете вида на процедурата) 
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Открит избор:                                                  � 

Договаряне с пояснителен документ:         " 

 
ІV.1.2) Ограничение на броя на кандидати, които ще бъдат поканени да представят оферта или 
да участват в процедура на договаряне с пояснителен документ: 
 
Минимален брой (не по-малко от трима): ……. 
Максимален брой: ……. 

Критерии: ……. 
Брой: ……… 

 
ІV.2) Критерий за оценка на офертите 
 
Критерий за  оценка на офертите 
(моля, отбележете приложимото) 
 
най-ниска цена                                                            � 
или 
икономически най-изгодна оферта                         ' 
 
' посочените по-долу показатели са изброени съобразно тяхната относителна тежест  
' посочените по-долу показатели са в низходящ ред на значимост, когато оценяването на 
относителната тежест не е възможно поради обективни причини 
 
Критериите се прилагат само по отношение на офертите на кандидатите, които не са отстранени от 
участие в процедурата на основанията, предвидени в чл. 31 , и които отговарят на обявените от 
възложителя изисквания за икономическо и финансово състояние, професионална квалификация и 
технически възможности 
 
' показатели, посочени в документацията 
 
Показатели 
1. ______________ 
2. ______________ 
3. ______________ 
4. ______________ 
5. ______________ 
 

Тежест 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
 

Показатели 
6. ______________ 
7. ______________ 
8. ______________ 
9. ______________ 
10. _____________ 
 

Тежест 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
 

 
(Бенефициентът няма право да включва като показатели за оценка на офертата критерии за подбор, 
представляващи минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, професионална квалификация 
и технически възможности на кандидатите.) 
 
 
 
ІV.3) Административна информация 
 
ІV.3.1) Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

 Проект: «Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и 
местообитания е европейска значимост в комплекса от защитени природни 
територии на Поморийско езеро», Договор № 58301 – С – 009  
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ОПОС - Приоритетна ос 3, процедура “Опазване и възстановяване на биологичното 
разнообразие в Република България”, референтен № BG161PO005/08/3.0/01/05. 

 

ІV.3.2) Условия за получаване на пояснителния документ и документацията за 
участие - спецификации и допълнителни документи  
Документацията за участие се получава в офиса на СНЦ ”Зелени Балкани”. 
Документацията е налична и на интернет – страницата на бенефициента 
http://www.greenbalkans.org без работния проект, във всичките му  части, който се получава 
в офиса на  СНЦ “Зелени Балкани”. 
Предвижда ли се закупуване на документацията  
за участие в процедурата (не се попълва при провеждане на процедура на договаряне)    
да �        не � Ако да, цена (в цифри):  
Условия и начин за плащане:  
 
ІV.3.3) Срок за подаване на оферти или заявления  
 
Дата: 17/05/2012 (дд/мм/гггг)                  Час: 17:00 ч 
 
ІV.3.4) Интернет адреси, на които може да бъде намерен пояснителният документ: 
 

√ http://ope.moew.government.bg/bg/Public_procurements 
√ http://www.eufunds.bg 
√ http://www.greenbalkans.org 

ІV.3.5) Срок на валидност на офертите/заявленията  
До ��/��/���� (дд/мм/гггг)                                   
или в месеци: ��� или дни: 120 (от крайния срок за получаване на оферти) 
ІV.3.6) Условия при отваряне на офертите/заявленията 
Дата: 23/05/2012 (дд/мм/гггг)                              Час: 13:00 
Място (когато е приложимо):  
       В офиса на СНЦ „Зелени Балкани” в гр. Пловдив, ул. «Скопие» №1, офис № 10 
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите  
(когато е приложимо)                                                                                   да �       не � 
        Законните представители на кандидатите в процедурата или техни упълномощени 
представители . 
 
 
 
РАЗДЕЛ V ОРГАН (УО/ДО), ПРЕД КОЙТО РЕШЕНИЯТА/ЗАПОВЕДИТЕ ПОДЛЕЖАТ НА 
КОНТРОЛ ПО РЕДА НА ЧЛ.46, АЛ.2  
 
Дирекция “Кохезионна политика за околна среда” към Министерство на околната среда и 
водите 
Дирекция «Фондове на ЕС за околна среда» към Министерство на околната среда и водите 
 
РАЗДЕЛ VI ОРГАН (УО/ДО), ПРЕД КОЙТО ВСЯКО ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ МОЖЕ 
ДА ПОДАДЕ ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 65а – ЧЛ. 65б: 
 
Дирекция “Кохезионна политика за околна среда” към Министерство на околната среда и 
водите 
Дирекция «Фондове на ЕС за околна среда» към Министерство на околната среда и водите 
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РАЗДЕЛ VІІ СПИСЪК  НА  ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА  ДА  СЪДЪРЖАТ 
ОФЕРТИТЕ И ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА УЧАСТИЕ  
 
А. Документи, удостоверяващи правния статус на кандидата по т.ІІІ.2.1. от настоящия 
пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази точка трябва да 
съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.1.): 

1. Документ за регистрация на кандидата, или Единен идентификационен код, съгласно чл. 
23 от Закона за търговския регистър за юридическите лица, а когато е физическо лице - 
документ за самоличност – Копие, заверено вярно с оригинала  
2. Декларации по чл. 31, ал. 4, т. 1 и ал.8. (по приложен образец) Приложение № 2; 
3. Декларация за липса на двойно финансиране (по приложен образец) Приложение № 5 

 
       Б. Документи, доказващи икономически и финансови възможности на кандидата по т. 
ІІІ.2.3 от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази точка 
трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.3.): 
     1. Баланс за всяка една от годините 2011, 2010 и 2009 г. – Заверено копие от кандидата 
Вярно с оригинала 
    2. ОПР за всяка от трите приключени финансови години (2011, 2010 и 2009 г.), от които 
трябва да е  видно, че реализираният оборот е  не по-малък от 690 000 лв за всяка една от тях. 
Заверено копие от кандидата Вярно с оригинала 
 
В. Документи, доказващи, техническите възможности  на кандидата по т.ІІІ.2.4 от 
настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази точка трябва да 
съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.4.): 

1. Информация за успешно изпълнени договори  в трите години (2011, 2010 и 2009 г.) - 
съгласно Раздел 8 - Образци , Приложение № 6, Справка №1 

2. Информация за техническия капацитет и персонал на кандидата (машини; брой и 
квалификация на ключовия персонал, отговорен за изпълнение на договора/обекта – ръководител 
на проекта, Контрол по качеството, отговорник по ЗБУТ и д-р.) – съгласно Раздел 8 – Образци – 
Приложение № 6, Справка № 3 и Приложение № 7 

3. Технически ръководител за обекта с подходящо образование- архитектурно, инженерно 
или техническо и  мин. 2 години професионален опит – съгласно Раздел 8 – Образци – 
Приложение № 6, Справка №  4 

4. Наличие на 1 бр. тежкотоварен автомобил, 1 бр. вибрационен валяк и малогабаритна 
техника –1 багер, 1 булдозер – Раздел 8 – Образци – Приложение № 7  
  5. Кандидатът да е изпълнил успешно минимум 1 строеж за трите години (2011, 2010 и 
2009 г.), с обем и характер близки до тези на предмета на настоящата процедура като изграждане 
на валове, включително земни работи, изкопи, насипно-уплътнителни работи и полагане на 
геосистеми., както и стойността на изпълнените  СМР- съгласно Раздел 8 - Образци Приложение 
№ 6  Справка №2 

6. Препоръки за изпълнени обекти с подобен обхват и характер, които следва да съдържат 
– стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в 
съответствие с нормативните изисквания – оригинал или копие (заверено вярно с оригинала).  
 
Г. Други изискуеми от кандидата документи: 

1. Оферта; 
2. Ценова оферта; 
3. Техническа оферта; 
4. Декларация по чл.35, ал.1 от ПМС № 55/2007 г. /валидност на офертата/ 

Приложение № 4 
5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на 

процедурата и дела на тяхното участие /по приложен образец Приложение № 8 (ако 
кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители); 

6. Декларация съгласие на подизпълнител/по приложен образец Приложение № 9/ 
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7. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на 
труда  чл.35 ал. 3, т.8 от ПМС № 55/2007 г. /по приложен образец - Приложение № 
3/ 

8. Документи по  т.А.1, 2,  (представя се декларация по чл. 31, ал. 4, т. 1 и ал. 8); и Г.7 
за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 55 на 
Министерския съвет от 12 март 2007 г.; 

9. Списък – опис на документите, съдържащи се в офертата 
      
РАЗДЕЛ VІІІ: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

1. До 5 календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите лицата могат да 
поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителя е 
длъжен да отговори в тридневен срок от постъпване на искането. 

2. Разясненията се публикуват на интернет страницата на възложителя, при наличие на 
такава, или се изпращат в тридневен срок от постъпване на искането до всички кандидати, 
които са получили / закупили документация за участие и са посочили адрес за 
кореспонденция. 

3. Възложителят може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, да иска 
разяснения относно офертата и представените към нея документи, както и да изисква 
писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, 
посочени в офертата. 

4. Всички оферти трябва да бъдат подадени на български език. Документите, представени на 
чужд език следва да бъдат придружени с превод на български език, извършен от заклет 
преводач. 
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РАЗДЕЛ 2 
 
 
 

ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА 
ПОРЪЧКАТА 
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ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА 
 
І. ЦЕЛ НА ПОРЪЧКАТА  
 Целта е подобряване на естествената водна циркулация в Поморийско езеро и 
създаване на местообитание /хабитат/ за гнездене на наземногнездещи редки видове 
птици (защитени от националното и международно законодателство), съобразно всички 
екологични и биологични изисквания на водолюбивите видове птици на Поморийско 
езеро, както и най-добрите консервационни практики в света.  
 
ІІ. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МЕСТООБИТАНИЕ НА 
НАЗЕМНОГНЕЗДЕЩИ ПТИЦИ (земнонасипен остров) 
 
Проектното решение за възстановяването/изграждането на местообитанието за птици 
(остров) е съгласно одобрено задание и изискванията на биологията и екологията на 
наземногнездещите видове водолюбиви птици. Възстановяването на местообитанието ще 
се извърши върху Вал №1 (земно-насипна дига) от Поморийско езеро, като за целта се 
предвижда прекъсване на вала на няколко места. Местообитанието на наземногнездещите 
видове водолюбиви птици ще бъде оформено в елипсовидна форма с материали от 
премахнатите части на Вал № 1. Размерите на възстановеното местообитание ще бъдат: 
дължина при основата в посока север – юг: 98 м, ширина при основата в посока изток – 
запад: 45 м.   
Приложена е технология за защита на местообитанието с перфорирана затваряща 
геоклетъчна система. Наветрените склонове на местообитанието, както и прекъснатите 
части на дигата ще бъдат защитени срещу ерозия от геоклетъчна система, като се осигури 
необходимия достъп до водата на гнездящите водолюбиви птици. Част от ненужния 
материал от вал № 1 ще се изнесе извън границите на езерото. За възстановяване на 
местообитанието изпълнителят трябва да възстанови и осигури защита на 
компрометираната северна част от вал №1. Основните планирани дейности без да се 
ограничават единствено до изброените са: земно-изкопни дейности, подравняване, 
насипване, уплътняване, полагане на геоклетъчна система, извозване и др.  
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РАЗДЕЛ 3 
 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИ  СПЕЦИФИКАЦИИ 
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ТЕХНИЧЕСКИ  СПЕЦИФИКАЦИИ 
 

Целта на обекта на настоящата процедура е изграждане на местообитание за 
гнездене на редки видове водолюбиви наземногнездещи птици в Поморийско езеро 
изразяващо се в строителство на изкуствен остров на мястото на вал №1.  

Строежът е първа категория, съгласно чл. 137, ал. (1), т. 1 – „ж”, от ЗУТ и чл.2, 
ал. 7 от „Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи” – ДВ бр. 72/2003 г. 

Всички изпълнени СМР трябва да са съобразени с техническите и законови 
разпоредби, с техническите и технологичните правила и нормативи действащи в 
Република България. 

Строителните продукти да отговарят на следните технически спецификации: 
1)    български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или 
2)    европейско техническо одобрение (със или без ръководство), или 
3)  признати национални технически спецификации (национални стандарти), когато не 
съществуват технически спецификации по т.1 и т.2. 

Качеството на материалите за строителния процес ще се доказва с декларация за 
съответствието на строителния продукт подписана и подпечатана от производителя или 
негов представител – (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и 
оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 
г.). Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени с декларация за 
съответствие и с указания за прилагане на български език, съставени от производителя 
или от неговия упълномощен представител. Участникът трябва да укаже произхода на 
основните строителни материали, които ще бъдат използвани за обекта и които ще бъдат 
придобити от Бенефициента вследствие на договора за изпълнение. 
 
Технически параметри на острова: 
- вал № 1 се предвижда да бъде прерязан на 300 м южно от северния завой на дигата. 
Ширината на прекъсването е 6 м. След 160 м запазена част от вала, ще бъдат премахнати 
160 м. Следва друга част от вала с дължина 98 м, която ще представлява основната част на 
вала. След 160 м запазена част, следва последното прекъсване на вала с ширина 6 м. 
- дължина при основата 98 м в посока север-юг, ширина при основата 45 м в посока изток-
запад. Най-голямата кота на местообитанието за птиците ще бъде от 58 до 70 см над 
средното водно ниво в езерото. 

Местообитанието на наземногнездещите видове световнозастрашени видове птици 
ще бъде построено с материали от премахнатите части на Вал № 1. Наветрените склонове 
на местообитанието, както и прекъснатите части на дигата ще бъдат защитени срещу 
размиване с помощта на перфорирана затваряща геоклетъчна система (геомрежа) 
оформени така, че гнездящите птици да имат достъп до водата. Перфорираната затваряща 
геоклетъчна система да бъде със следните параметри: тип стандартна, с размери  на 
клетката 22,4 мм x 25,9 мм и височини 7.5см, 10см и 15см. Материалът да притежава 
сертификат за производствен контрол, съгласно  стандартите БДС EN 13249 и БДС EN 
13250 или еквивалентни. В работния проект подробно е описан начина на полагане, 
закотвяне, защита и посипване с приложени схеми и детайли. Технологията на полагане 
на перфорирана затваряща геоклетъчна система включва полагане на термично споен, 
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нетъкан геотекстил, отговарящ на следните стандарти БДС EN 918, БДС EN 11058, БДС 
EN 964-1, БДС EN 965 или еквивалентни.  
 
Земни работи 
♦  Изкопните работи по Вал № 1 е необходимо да се извършват в период на ниски води в 
езерото. 
♦ При подход на техниката за строителните работи да се подравни и уплътни 
компроментирания участък от 160 м северно от Вал № 1 за нуждите на строителството. 
♦ Просичанията предвиждаме да се извършват от юг на север, последователно, като 
едновременно с това се укрепват с геомрежи,   съгласно   приложените   детайли.   
Задължително е постигане на проектните коти. 
♦  Насипването и уплътнението на насипите във всички участъци да става при влажност 
18-19%. Уплътнението на насипа да става с вибрационен валяк на пластовете от 20 см в 
готово състояние. Броят на проходките на валяка ще се установи на място с цел да се 
получи обемна плътност 1.85 - 1.90 т/м3 при влажност 18-19%. Отделните ивици на 
геотекстила се застъпват на 20 см като при разриването се внимава да не се повреди. 
Защитният пласт от ПВЦ клетки се полага по откоса, съгласно приложените чертежи и 
технология. Запълването на клетките ще става с промита речна баластра (без наличие на 
остри ръбове) с диаметър под 20 см. 
♦  Насипно-уплътнителните работи да се извършват само при плюсови температури! 

 
Указания за полагане на перфорирана затворена геоклетъчна система 

т. 1. Преди започването 
■  Следва да се осигурят условията на строителната площадка и схемата на геоклетъчната 
система за облицовка на откоси да са такива, каквито са показани на конструктивните 
чертежи. 
■  Да се  доставят на място всички указани материали и компоненти на системата. 

т.2. Подготовка на площадката 
■  Да се подготви терена за поставяне на геоклетъчната система за облицоване на откоси 
като се отстранят строителните отпадъци и покритията с растителност от повърхността на 
откоса. 
■  Да се  почисти от растителност и строителни отпадъци повърхността на откоса. 
■ Да се изпълнят другите земни работи, изкоп или насип на почва, в съответствие с 
плановете. 
■  Почвата да се извади, като неприемливата да се замени с подходящи материали. 
■ Следва да се изкопаят указаните анкериращи канавки по протежение на билото на 
насипа, който трябва да се защити . 

т.З. Защита на насипа и дрениране 
■   Нетъканият  геотекстил   върху   откоса се полага съгласно типовия напречен профил . 
■   Да се осигури застъпване между отделните ивици геотекстил не по-малко от 20 см. 

т.4. Инсталиране на секциите  
■ Да се набият указаните j-щифтове в земята по протежение на канавката и по протежение 
на горния край на откоса през 50 см; 
■  Да се разтегне секцията и да се постави всяка разпъната крайна клетка на тази секция 
върху съответно инсталираното колче. 
■ Да се набият j-щифтове във вътрешната страна на клетката и да се заравнят с горната 
част на клетката геоуеб. Изкривената кука на j-щифтове, трябва да е над стената на 
клетката. 
■ Да се разтегне секцията надолу по насипа до пълната разтегната дължина на секцията. 
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■ Да се задържи напълно разтеглената секция отворена като се запълнят няколко секции 
или като се използват гуми за тежест. 
■ Да се провери всяка секция, за да се установи, че е напълно разпъната. Пълното 
разпъване на секциите ще доведе до по-добро напасване на секциите и по-добър вид на 
системата за защита на насипа. 
■ Да се изравнят правилно и да се припокрият съседните секции и за да се гарантира, че 
горната повърхност на свързваните секции е изравнена. 
■ Да се закрепят секциите една с друга с помощта на пневматичен телбод. 
■ ДА се използват j-щифтовете за анкериране на въжетата към откоса. На един квадратен 
метър от геоклетките по откоса трябва да се заложи по един анкериращ j-щифт; 

 т.5. Поставяне на запълнителя в секциите геоклетъчната система.  
■ След като секциите са закрепени към насипа, същите да се запълнят с почвения 
запълнител. 
■ Да се пости запълнителя в разпънатите клетки като се използват подходящи съоръжения 
за разстилане на материала като обратна лопата, товарачна машина за прокарване на 
изработки или други. 
■ Да се лимитира височината на падане на запълващия материал до максимум 0.6 т. 
■ Да не се допуска изместването на секциите по време на самото запълване, като се 
осигури запълването от билото на откоса към петата. 

т. 6. Обратна засипка на изкопа и траншеята до кота естествен терен. 
■   Изкопът и траншеята се засипват с депонираните на обекта изкопани земни маси; 
■   Материалите за засипка се изсипват на два или три пласта от по 0.3 до 0,5 м. в 
неуплътнено състояние. Следва уплътняването им с ръчна механизация; 
■    Единични камъни и други такива с размер с d>20 см се отстраняват; 

т.7.  Запълване на клетъчната система - технологията по запълването е описана в 
т.6 от указанията за полагане на геоклетъчна затваряща система. 
■  За запълване на клетъчната система след полагането й по откоса трябва да бъде 
използвана плодородна почва богата на хумус; 

 
Строителството следва да бъде извършено съгласно приложения работен проект. 

 
Технически изисквания към Перфорирана Затваряща Клетъчна система (ПЗКС)  
 
Използва се за укрепване на слаби откоси при насипни съоръжения. 
Изиквания: 
 
• Материал - полиетилен с висока плътност- 0.935 – 0.965 g/cm3; 
• Цвят – без значение, но без съдържание на тежки метали; 
• Дебелина на лентите – повече от 1.2 мм; Стените на клетките да са перфорирани на 
хоризонтални редове с отвори до 1 см; 

• Дълбочина на клетките –100 до 200 мм; 
• Размери на една  клетка – от 200 до 250 мм; 
• Материал за запълване на клетките – промита и сортирана речна баластра; 
• Дълготрайна якост на отлепване на шева - Дългосрочната якост на лента с ширина 100 

mm трябва да издържи товар от 70 kg за минимум 7 дни при контролирани 
температурни условия с покачване на температурата през 1 час от стайна до 54°C; 

• Размер на единични секции за полагане : 
o Широчина от 2 до 3 м. 
o Дължина от 3 до 10 м. 
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РАЗДЕЛ 4 
 
 
 
 РАБОТЕН  ПРОЕКТ 

 
ЧАСТ: ХИДРОТЕХНИЧЕСКА И КОНСТРУКТИВНА (с включени 
Ситуация M 1:1000, Ситуация на вал №1 в М1:250; Ситация защита на 
северна дига М 1:250; Ситация защита на северна дига - напречни 
профили М 1:100; 2 броя разрези на острова ) 
ЧАСТ: ПРОЕКТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
СТРОИТЕЛСТВОТО (Организация на строителството – технологчина 
карта М1:1000, детайли на геоклетъчна система ) 
ЧАСТ: ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗБУТ при извършване на СМР (ситуация 
М1:1000) 
ЧАСТ: ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПЛАНА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ 
(строителен ситуационен план М1:5000) 
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РАЗДЕЛ 5 
 
 

КОЛИЧЕСТВЕНИ СМЕТКИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ:   

  КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 1 
       

Поз.ПСД Шифър Наименование мярка К-во цена стойност 

    

„Възстановяване на местообитания за 
гнездене на редки и застрашени 
видове водолюбиви птици на 
Поморийско езеро” 
         

    Изграждане на остров         

1 8101411211 

НАПРАВА ДИГИ С БУЛДОЗЕР С 
ЕДНОСТР.ВЗЕТА ПОЧВА 
Н=или<1.5М ПРИ УТ.У-ВИЯ м3 3040   

2 8101114211 

УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ 
СЪС САМОХОДЕН ВАЛЯК НА 
ПЛАСТОВЕ 20СМ НА ДЪЛЖ.НА 
ВАЛИРАН м2 3800   

3 8101111100 

ПОДРАВНЯВАНЕ, ИЗРАВНЯВАНЕ 
И ТРАМБОВАНЕ ПЛОЩИ И 
ОТКОСИ НА ИЗКОПИ И НАСИПИ-
РЪЧНО м2 3800   

4 8101402220 
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 
1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ м3 1620   

5 8101402230 
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 
2 УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ м3 540   

6 *000000003 
ТРАНСПОРТ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА 
500 М. м3 2160   

7 *000000004 

ДОСТАВКА КАМЪК (речна 
баластра)  С ФРАКЦИЯ 20-40 ММ И 
ТРАНСПОРТ НА 35 КМ. м3 850   

8 *000000005 

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ 
Геоклетъчна система  С h=15;10; 
7,5 cm м2 

        1941 
2584 

        1387   

9 8101409211 
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР С 
ПРОБ. ДО 40 М. ПРИ УТ.У-ВИЯ м3 3800   

10 8101112200 
РАЗРИВАНЕ РЪЧНО СКАЛНИ 
ПОЧВИ м3 400   

11.  Непредвидени разходи -4,5%     

  
 
Изграждане на остров  ВСИЧКО:   

      
    20%ДДС:   
       
    ОБЩО:   
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  КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 2 
       

Поз.ПСД Шифър Наименование мярка К-во цена стойност 

    

„Възстановяване на местообитания за 
гнездене на редки и застрашени 
видове водолюбиви птици на 
Поморийско езеро” 
         

    Защита северна дига         

1 8101402220 
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 
1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ м3 986   

2 8101402230 
ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 
2 УТ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ м3 330   

3 *000000003 
ТРАНСПОРТ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА 
500 М. м3 1316   

4 8101411221 

НАПРАВА ДИГИ С БУЛДОЗЕР С 
ДВУСТР.ВЗЕТА ПОЧВА 
Н=или<1.5М ПРИ УТ.У-ВИЯ м3 1316   

5 8101111100 

ПОДРАВНЯВАНЕ, ИЗРАВНЯВАНЕ 
И ТРАМБОВАНЕ ПЛОЩИ И 
ОТКОСИ НА ИЗКОПИ И НАСИПИ-
РЪЧНО м2 765   

6 *000000004 

ДОСТАВКА КАМЪК С ФРАКЦИЯ 
20-40 ММ (речна баластра) И 
ТРАНСПОРТ НА 35 КМ. м3 285   

7 *000000007 
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ  
Геоклетъчна система с h=0,15 м. м2 765   

8 8101409211 
РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР С 
ПРОБ. ДО 40 М. ПРИ УТ.У-ВИЯ м3 255   

9 8101112200 
РАЗРИВАНЕ РЪЧНО СКАЛНИ 
ПОЧВИ м3 30   

 
10  Непредвидени разходи - 4,5%     
 
    ВСИЧКО:   
       
    20%ДДС:  
       
    ОБЩО:   
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РАЗДЕЛ 6 
 
 
 

ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТАТА И 
УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКАТА Й 
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ДО  

       ________________________ 
(Бенефициент- наименование) 

       ________________________  
                                                                               (Адрес на бенефициента) 
        

 
О Ф Е Р Т А 

                  

 
ОТ:________________________________________________________________________ 

(наименование на кандидата) 
 
за участие в процедура открит избор за определяне на изпълнител 
 
с предмет: „Възстановяване на местообитания за гнездене на редки и застрашени 
видове водолюбиви птици на Поморийско езеро” 
 
 
с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________, 
тел.: __________________ , факс: ________________, e-mail: _______________________ 
регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,  
ЕИК /Булстат: _____________________________,  
Дата и място на регистрация по ДДС: __________________________________________, 
представлявано от _____________________________________________, в качеството му 
на ___________________________________. 

 
 
 Банкова сметка:      

BIC   :___________________;                                         
IBAN:_________________;                                 
банка: _______________________ ;        
град/клон/офис: _______________;  
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 
 

С настоящото, Ви представяме нашата Оферта за участие в обявената от Вас 
процедура за определяне на изпълнител при процедура с открит избор с предмет:  
              
„Възстановяване на местообитания за гнездене на редки и застрашени видове 
водолюбиви птици на Поморийско езеро” 

   
Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с 

указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с 
поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения. 
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Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем 
определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативно установения срок. 

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата  ще ползваме/  няма да 
ползваме (излишното да се зачертае)  подизпълнители.            

                                                              
        
Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата от 5 (пет)  месеца, считано от 
датата на откриване на строителната площадка с Протокол обр. 2, съгласно Наредба 
№3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до датата на 
въвеждане в експлоатация на обекта, но не повече от 1 (една) година от датата на 
подписване на договора. 

 
 
Декларираме, че представената от нас оферта е валидна 120 дни от крайния срок за 

получаване на офертите. 
 

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи: 
 
 

1. Документ за регистрация на кандидата, или Единен идентификационен код, съгласно чл. 
23 от Закона за търговския регистър за юридическите лица, а когато е физическо лице - 
документ за самоличност – Копие, заверено вярно с оригинала  

2. Декларации по чл. 31, ал. 4, т. 1 и ал.8. ( по приложен образец) Приложение № 2; 
3. Декларация за липса на двойно финансиране (по приложен образец) Приложение № 5 
4. Баланс за всяка една от трите приключени финансови години (2011, 2010 и 2009 г.) – 

Заверено копие от кандидата Вярно с оригинала 
5. ОПР за всяка една от трине финансови години (2011, 2010 и 2009 г.), от които трябва да 

е  видно, че реализираният оборот е  не по-малък от 690 000 лв., за всяка една от тях. 
Заверено копие от кандидата Вярно с оригинала 

6. Информация за успешно изпълнени строежи в трите години (2011, 2010 и 2009 г.), - 
съгласно Раздел 8 Образци , Приложение № 6, Справка №1 

7. Информация за техническия капацитет и персонал на кандидата (машини; брой и 
квалификация на ключовия персонал, отговорен за изпълнение на договора/обекта – 
ръководител на проекта, Контрол по качеството, отговорник по ЗБУТ и др.)– съгласно 
Раздел 8 Образци – Приложение № 6, Справка № 3 и Приложение № 7 

8. Технически ръководител за обекта с подходящо образование- архитектурно, инженерно 
или техническо и  мин. 2 години професионален опит – съгласно Раздел 8 –Образци – 
Приложение № 6, Справка №  4 

9. Наличие на 1бр. тежкотоварен автомобил, 1 бр. вибрационен валяк и малогабаритна 
техника –1 багер, 1 булдозер – Раздел 8 Образци – Приложение № 7,    

10. Кандидатът да е изпълнил успешно минимум 1 строеж за последните 3 години, с обем и 
характер близки до тези на предмета на настоящата процедура като изграждане на 
валове, включително земни работи, изкопи, насипно-уплътнителни работи и полагане на 
геосистеми, както и стойността на изпълнените СМР съгласно Раздел 8- Образци 
Приложение № 6  Справка №2 

11. Препоръки за изпълнени обекти с подобен обхват и характер, които следва да съдържат 
–    стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено 
професионално и в съответствие с нормативните изисквания – оригинал или копие 
(заверено вярно с оригинала).  

12. Техническа Оферта; 
13. Ценова оферта; 
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14. Декларация по чл..35, ал.1 от ПМС № 55/2007 г. /валидност на офертата/ Приложение № 
4 

15. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на 
процедурата и дела на тяхното участие /по приложен образец Приложение № 8 (ако 
кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители); 

16. Декларация  съгласие за участие на подизпълнител /по приложен образец Приложение 
№ 9/ 

17. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда  
чл.35 ал. 3, т.8 от ПМС № 55/2007 г. /по приложен образец № Приложение № 3 

18. Документи по  т.1, 2 и 17 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление 
№ 55 на Министерския съвет от 12 март 2007 г.; 

19. Списък – опис на документите, съдържащи се в офертата 
 
 
 
 
ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 
     
 ___________________________________________ 
        (име и фамилия) 
     
 ___________________________________________ 

(длъжност на представляващия 
кандидата) 

 
 
 
Забележка: Представените документи трябва да отговарят на изискванията на Постановление № 55 на 
Министерския съвет от 12 март 2007 г., на посочените от бенефициента условия в Изискванията към 
офертите и Пояснителния документ за процедурата. 
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ДО  
________________________ 
(Бенефициент- наименование) 
________________________ 
(Адрес на бенефициента) 

 
Т Е Х Н И Ч Е С К А   О Ф Е Р Т А 

 
 
ОТ:________________________________________________________________________ 

(наименование на кандидата) 
 за участие в процедура  открит избор за определяне на изпълнител 

 
 
с предмет: „Възстановяване на местообитания за гнездене на редки и застрашени 
видове водолюбиви птици на Поморийско езеро” 

   
 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 
С настоящото представяме нашата техническа оферта за изпълнение на обявената 

процедура с горепосочения предмет.  
 Предлагаме да изпълним „Възстановяване на местообитания за гнездене на редки 
и застрашени видове водолюбиви птици на Поморийско езеро, в съответствие с 
изискванията, заложени в пояснителния документ и документацията за участие.  
Ще изпълним обекта на процедурата в срок от 5 (пет) месеца, считано от датата на 
откриване на строителната площадка с Протокол обр. 2, съгласно Наредба №3/2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството до датата на въвеждане в 
експлоатация на обекта, но не повече от 1 (една) година от подписването на договора, в 
съответствие с приложения към настоящата техническа оферта график за изпълнение на 
предмета на процедурата - Приложение № 1. 

Относно допълнителните изисквания и условия, свързани с изпълнението на 
предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното: 
 

Изисквания и условия на 
СНЦ “ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ”  

Предложение на 
кандидата 

 

Забележка 
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Изисквания към изпълнението 
строителството: 
Възстановителните дейности следва да се 
извършват в извънгнездовия период на 
птиците - от август до март. Също така 
възстановителните дейности трябва да 
бъдат съобразени с най-ниските водни нива 
на Поморийско езеро (август – ноември), 
при температури над 0 градуса по C.  
 
 

  

 
При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили 

всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в 
описания вид и обхват.  

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата 
в пълно съответствие с  изискванията на Бенефициента и при стриктно спазване на 
българските и международни стандарти, и всички действащи към момента  на изпълнение 
нормативни документи  по отношение на строително-монтажните дейности.  

 
 
 
 
Приложение № 1 – График за изпълнение на предмета на процедурата; 

 
  
ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

       
___________________________________________ 

       (име и фамилия) 
            
     ___________________________________________ 
      (длъжност на представляващия кандидата) 
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ДО  
       ________________________ 

(Бенефициент- наименование) 
       ________________________ 
                                                     (Адрес на бенефициента) 
        
 

Ц Е Н О В А   О Ф Е Р Т А 
                  
 
ОТ:____________________________________________________________________ 

(наименование на кандидата) 
 за участие в процедура открит избор за определяне на изпълнител 

 
 
с предмет: „Възстановяване на местообитания за гнездене на редки и застрашени 
видове водолюбиви птици на Поморийско езеро” 

   
 

 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
  
 Във връзка с обявената процедура за определяне на изпълнител с горепосочения 
предмет, Ви представяме нашата ценова оферта за изпълнение предмета на процедурата в 
съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта 
възлиза на: 
 
  __________________ Словом:__________________________________ 
                 (посочва се цифром и словом стойността без ДДС) 
 
 
  __________________ Словом:__________________________________ 
                 (посочва се цифром и словом стойността с  ДДС) 
 

При несъответствие между предложените единични и обща цена, валидни ще бъдат 
единичните цени, посочени в офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, 
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ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичните цени, 
посочени в офертата. 
 

При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, важи 
сумата, написана с думи. 

 
Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на 

труда. 
 

Декларираме, че настоящата оферта е валидна 120 дни от крайния срок за 
получаване на офертите. 
 
Приложение:  
 Количествено-стойностна сметка за изпълнение на поръчката съгласно Раздел 5. 
  
  
ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 
            
     ___________________________________________ 
        (име и фамилия) 
            
     ___________________________________________ 
      (длъжност на представляващия кандидата) 
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ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ 
При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към 

обявените от бенефициента условия. 
Кандидатът в процедурата има право да представи само една оферта. 
Офертата следва да е изготвена съобразно образеца от документацията и да съдържа 

техническо и финансово предложение. Към офертата следва да са приложени всички 
изискуеми от бенефициента документи, посочени в пояснителния документ. 

Офертата трябва да бъда подадена на български език. Документите, представени на 
чужд език следва да бъдат придружени с превод на български език, извършен от заклет 
преводач. 

Изискуемите документи към офертата следва да бъдат представени в 
оригинал/нотариално заверено копие, съответно заверени от кандидата копия с думите: 
„Вярно с оригинала”, подпис и печат съобразно изискванията на бенефициента към 
конкретните документи. 

 Следва да се има предвид, че срокът на валидност на офертите е времето, през 
което кандидатите са обвързани с условията на представените от тях оферти. 

Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг 
кандидат, не може да представи самостоятелна оферта. 

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата лично или от 
упълномощен от него представител, или по пощата с препоръчано писмо с обратна 
разписка на адрес: гр. Пловдив, ул.”Скопие” № 1 офис 10. Върху плика кандидатът 
посочва: 

1. име и адрес на бенефициента; 
2. име, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен 

адрес на кандидата; 
3. наименование на обекта на процедурата; 

 4. следното предписание: „Да не се отваря преди разглеждане от комисията за 
оценяване и класиране” 

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и 
часът на получаване и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на 
приносителя се издава документ. 

Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 
незапечатан или скъсан плик, не се приемат от бенефициента и не се разглеждат. 

Всеки от Кандидатите може да посети строителната площадка, на която ще се 
изпълняват СМР, през всеки един от дните за подготовка на своята оферта, като всички 
разходи за това са за негова сметка. 

Бенефициентът осигурява свои представители на строителната площадка на 
уговорения с кандидата предварително ден, като устни разяснения и указания, давани от 
тях няма да бъдат обвързващи. 

При всички свои действия по време на подготовката и провеждането на открития 
избор, неупоменати в тези указания, Бенефициентът спазва изискванията на 
Постановление № 55 на МС от 12.03.2007 г. 

Кандидатите в този открит избор са длъжни при изготвяне на своите предложения, 
за неупоменати в тези указания действия, да спазват изискванията на Постановление № 55 
на МС от 12.03.2007 г. 

Кореспонденцията между субектите в процедурата открития избор, през времето на 
нейното провеждане, се води в писмен вид при спазване на изискванията на 
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Постановление № 55 на МС от 12.03.2007 г. Въпроси и разяснения по отношение на 
документацията за участие в открития избор  могат да се задават единстено писмено най-
късно до 5 календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите, на адреса, 
посочен в пояснителния документ. 

 
ГАРАНЦИИ: 
А. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  
1. Кандидатът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на 

договора във вид на банкова гаранция, по приложен образец в документацията или 
парична сума внесена по сметка на СНЦ» Зелени Балкани», Уникредит Булбанк, гр. 
Пловдив, бул. Иван Вазов № 4, IBAN BG70 UNCR 70001517864122, преди подписване на 
договора. В противен случай договор не се подписва с кандидата, определен за 
изпълнител. 

2. Гаранцията за изпълнение на договора е парична сума в размер на 5 % от 
стойността на договора. 

3. Гаранцията за изпълнение се освобождава 365 дни след въвеждане на обекта в 
експлоатация и след като Ръководителят на проекта/лицето упражняващо строителен надзор 
удостовери, че преди края на този период са били отстранени всички недостатъци, за които 
последният е уведомил Изпълнителя 

 
ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 
Определеният за изпълнител на предмета на процедурата е длъжен още при 

стартиране на строителството да информира обществеността като изработи и постави на 
видно за обществеността място метална информационна табела, на която трябва да бъде  
отбелязан приносът на Европейския съюз и на държавата, като се изобразяват: 
Наименование на проекта; Флагът на ЕС и названията “Европейски съюз”, 
“Европейски фонд за регионално развитие”;  Логото и слоганът на ОПОС;  Логото на 
НСРР; Общата стойност на проекта, размерът на европейското и националното 
съфинансиране.  
Информацията на табелата се отпечатва на винил с пълноцветен печат – като текста и 
сътветните логота се предоставят от Бенефициента в подходящ формат.  
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РАЗДЕЛ 7 
 
 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 
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ДОГОВОР 
 
 

Днес,.............................. в гр. Пловдив, между: 
1. СНЦ “ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ” ,  гр. Пловдив, ул. ”Скопие” № 1, оф.10, с БУЛСТАТ 
825349081, представлявано от Николай Петков Стоянов с ЕГН ...................., в качеството 
на Бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ по Договор № 58301 – С – 
009 и проект: № 58301–67-487 «Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове 
и местообитания е европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на 
Поморийско езеро» („Проекта”) в рамките на Оперативна програма «Околна среда 2007-
2013» („Програмата”), Приоритетна ос 3, Процедура “Опазване и възстановяване на 
биологичното разнообразие в Република България”, референтен № 
BG161PO005/08/3.0/01/05, Възложител по настоящия договор, наричан по-долу за 
краткост БЕНЕФИЦИЕНТ,  

2…………………………………............................................................................. със 
седалище в гр............................................, ул...............…......................................., регистриран 
по ф. дело №......................../................... год., на.......……...……... съд, банкова сметка 
№........................ при банка………………….......…………………... 
ЕИК/БУЛСТАТ ..……………....................., представлявано от 
...........………….......................................................….... наричан по- нататьк 
"ИЗПЪЛНИТЕЛ", от друга страна, на базата на приетата от БЕНЕФИЦИЕНТА оферта на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като кандидат в процедура открит избор за определяне на изпълнител, 
се сключи този договор за следното: 
  

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА: 
 
1. Бенефициентът възлага, а Изпълнителят приема да изпълни строителни и монтажни 
работи на обект: „Възстановяване на местообитания за гнездене на редки и застрашени 
видове водолюбиви птици на Поморийско езеро” .  
Местообитанието за гнездене на редките видове птици се изгражда/възстановява в 
рамките на Защитена местност «Поморийско езеро» и в тази връзка възстановителните 
дейности ще се извършват в извънгнездовия период на птиците (от август до март). Също 
така възстановителните дейности трябва да бъдат съобразени с най-ниските водни 
количества на Поморийско езеро (август – ноември), при температури на въздуха над 0 
градуса по C.  
2. Обемът на строително-монтажните работи е определен в количествено – стойностни 
сметки, част от Офертата на Изпълнителя и работните проекти, които са неразделна част 
от настоящия договор. 
3. Доставката на всички необходими строителни материали и обезпечаването на обекта с 
механизация, складови и помощни сгради и стопанства от временното строителство за 
изпълнение на предмета на договора, са задължение на Изпълнителя. 
4. Този договор се сключва на основание и при условията на проведен открит избор, 
съгласно Постановление на МС № 55/2007 г.  и в изпълнение на Проект № 58301–67-487  
«Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с 
европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на 
Поморийско» езеро», Договор № 58301-С-009, Процедура  BG161PO005/08/3/01/05- 
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«Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Р България», 
Приоритетна ОС-3 (Оперативна програма околна среда е ОПОС ).   
 
 
 
 
 

II. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ: 
 
1. Общата стойност на договорените за изпълнение работи е. 
.………..…......................................................................................................лв. 
/……………..........………................................................………....................лв.                             
               ( словом) 
В цената е включен ДДС. 
 
Договорната цена е получена на база на КСС, която е фиксирана за времето на изпълнение 
на договора и не подлежат на актуализация. 
2. Разплащането на изпълнените количества и видове работи за изграждане на обекта по 
т.I.1. на този договор се извършва срещу двустранно подписани протоколи за изпълнените 
СМР /акт обр.19 /, на база на проверени от Бенефициента количества на работите и 
договорените цени, и издадена данъчна фактура за пълната стойност на действително 
изпълнените работи.  
3. Изпълнителят е длъжен да посочи във фактурите, издадени във връзка с разходите по 
проекта, наименованието на оперативната програма, предмета и номера на безвъзмездната 
финансова помощ и номера на проекта. В противен случай фактурата няма да бъде 
изплатена.  
4. Изпълнителят е длъжен да прилага към всяка фактура (документ с еквивалентна 
стойност) документ удостоверяващ начина на образуване на общата стойност на 
разходите предвидени в тези документи, във основа на посочените от Изпълнителя 
единични цени и количества. 
5. Бенефициентът заплаща на Изпълнителя извършените работи съобразно условията и 
сроковете в договора между Бенефициента и Управляващия орган  на Оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013” (Дирекция „Кохезионна политика за околна среда”/ 
МОСВ). Дължимите суми се превеждат по банков път по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
както следва: 
5.1.  Авансово плащане в размер на 25 % от общата стойност на договора по чл. 1, в срок 
до 20 дни след датата на откриване на строителната площадка с Протокол обр. 2, съгласно 
Наредба №3/2003 г., срещу представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
5.2.  Междинни плащания след актувания на изпълнените видове работа и представена от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура.  
Максималният размер на междинните плащания се определя в размер на 55 % от 
стойността на договора. След достигане на този размер се спира изплащането на средства 
под формата на междинни плащания и остатъчната сума се изплаща с окончателното 
плащане 
5.3. Окончателното плащане в размер на 20 %  от стойността на договора се извършва 
след въвеждане на обекта в експлоатация. 
 5.4. Установени от представителя на Бенефициента некачествено изпълнени работи не се 
заплащат на Изпълнителя.  
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5.5. Всички плащания в полза на ИЗПЬЛНИТЕЛЯ се извършват по сметка №  ........., 
банков код ........., ТБ "............... 
 
 

III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ РАБОТИ 
 
1. Срокът за изпълнението на работите, предмет на този договор, е 5 /пет/ месеца, считано 
от датата на откриване на строителната площадка с Протокол обр. 2, съгласно Наредба 
№3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до датата на 
въвеждане в експлоатация на обекта. 
1.1. Ако на определен етап от изграждането на обекта строителството не може да 
продължи, срокът по т. 1 може да се удължи с дните на забавяне при следните 
обстоятелства: 
А) При обстоятелства, които противоречат на целите на проекта ( не се извършват 
строителни дейности през гнездовия период на птиците обитаващи Поморийско езеро). 
Б) Неблагоприятни природни условия (отрицателни температури, покачване на водите на 
Поморийско езеро и др.) 
За горните обстоятелства се съставя протокол за спиране на строителството от 
участниците в строителния процес и Бенефициента. 
 
2. Приемането на изпълнените строително-монтажни работи по този договор става с 
Констативен акт /обр.15/, срещу представени от Изпълнителя на всички документи, 
изисквани от действащата в момента нормативна база за съставяне на актове и протоколи 
по време на строителството. Констативният акт /обр.15/ се съставя и подписва от 
Бенефициентът, Проектантите по всички части на проекта, Строителя, лицето, 
упражняващо Строителен надзор, и от технически правоспособните физически лица към 
него, упражнили строителен надзор по съответните части. 
3. Изпълнението на строително-монтажните работи ще започне отново, когато водните 
количества в Поморийско езеро намалеят до степен, даваща възможност за извършване на 
тези работи и извън периода на гнездене и ще се извършва, ако е необходимо поетапно, в 
рамките на срока на договора. 
 

IV. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ 
 
1. Гаранционният срок за изпълнените работи е 8 /осем/ години, съгласно Наредба № 2 от 
31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р България и минималните 
гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти и започва да 
тече от датата на въвеждане в експлоатация.  
2. Всички дефекти, проявили се през гаранционния срок, се отстраняват от Изпълнителя за 
негова сметка. За целта Бенефициентът уведомява писмено Изпълнителя. В срок до 3 дни 
от получаване на писменото съобщение Изпълнителят, съгласувано с Бенефициента, 
започва работа и отстранява дефектите в минималния технологично необходим срок. 
 

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 
1. Гаранцията за добро изпълнение може да послужи като обезщетение за всички вреди, 
предизвикани от недобро изпълнение на договорните задължения. 
2. Гаранцията за добро изпълнение на договорните отношения е в размер на 5 % от 
стойността на поръчката и се представя от Изпълнителя при подписване на договора.  
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3. Бенефициентът освобождава гаранцията за добро изпълнение на договорните 
отношения 365 дни след въвеждане на обекта в експлоатация и след като Ръководителят на 
проекта/лицето упражняващо строителен надзор удостовери, че преди края на този период са 
били отстранени всички недостатъци, за които последният е уведомил Изпълнителя. 

 
VІ. ЗАСТРАХОВКИ  

1. Застрахователните покрития са съгласно изискванията на член 173 от ЗУТ и Наредба Nо3 
и се отнасят за срока на изпълнение на СМР. Минималните застрахователни покрития са:   
а) за СМР рискове, които включват загуба или материални вреди върху строителните работи, 
съоръженията и материалите и загуба или материални вреди на оборудване на Изпълнителя - 
Равностойността на договора 
б) за загуба или материални вреди върху имуществото на други участници в строителството 
или на трети лица и за смърт или за телесна повреда на други участници в строителството 
или трети лица във връзка с договора - 70 000 лева 
в) за смърт или за телесна повреда на работници и/или служители на Изпълнителя - в 
рамките на работническите компенсации и стандартната работодателска застраховка 
„ отговорност”. 
2. Застрахователните полици се представят на Възложителя преди сключване на договора.  
 

VI І. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БЕНЕФИЦИЕНТА 
 
1. Да осигури своевременно заплащане при изпълнението на този договор. 
2. В срок до 5 дни от подписването на договора да съобщи писмено на Изпълнителя 
имената на длъжностните лица, които ще упражняват контрол в строителството. 
3. В срок до 10 дни при подходящи за работа водни количества в Поморийско езеро и 
извън периода на гнездене да предаде с протокол обр. 2 строителната площадка. 
4. Да осигури авторски надзор от проектанта.  
5. Да изисква от Изпълнителя промени в ръководния състав на обекта, когато негови 
представители не изпълняват задълженията си, свързани с качественото изпълнение на 
строителните работи, спазването на договорените срокове за строителство. 
Бенефициентът одобрява промените писмено. 
6. Да осигури строителен надзор и инвеститорски контрол по време на строителните 
работи. 
7. Да осигури персонал, който да съдейства и консултира изпълнителя относно 
изискванията на местообитанието, което ще се възстановява към биологията и екологията 
на птиците, за които то се изгражда. 
8. Да осигури проверка на място преди всяко плащане и да изготви констативен протокол 
за свършената работа.  
9. Да предостави на изпълнителя в срок 15 дни от стартиране на работата на необходимата 
информация, текст и логота във подходящ за печат формат и съдейства с проект за 
информ. табела, с която да се изпълнят изискванията на мерките за информация и 
публичност при реализиране на настоящия обект.  
10. Да участва в проверките на място организирани от Управляващия орган и 
Междинното звено към Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” и представители 
на ЕК и да  оказва съдействие на проверяващите лица. 
11. Да докладва на Управляващия орган и Междинното звено за забавяне и/или 
възникнали нередности по време на изпълнение на строителните работи. 
12. Бенефициентът не носи отговорност за действия или бездействия на Изпълнителя при 
изпълнението на предмета на договора, в резултат на които възникнат смърт или 
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увреждане на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на 
каквото и да било имущество. 
13. Бенефициентът следва да запознае Изпълнителя с всички конкретни изисквания по 
повод изпълнението на договора, свързани с Проекта и Програмата. С оглед качествено и 
точно изпълнение на предмета на договора в съответствие с Проекта и Програмата, 
Бенефициента е длъжен да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя, като 
предоставя пълна и точна информация относно Проекта и Програма „ОПОС 2007-2013”.  

 
VII І. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 
1. Изпълнителят е длъжен, преди започване на строителните работи да представи 
Удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на строителя 
за минимум четвърта група строежи –първа категория за строежи по чл. 137, ал. 1, т. 
1, буква "ж ЗУТ и Застрахователни полици – «Професионална отговорност в 
строителството» и «Злополука», съгласно изискванията за съответната група.  
2. Да изпълни качествено и в срок работите - предмет на този договор, в технологична 
последователност, в съответствие с графика за изпълнение и съгласувания с Бенефициента 
проект за организация и изпълнение на строителството. 
3. При изпълнение на възложените работи да спазва всички действуващи технически 
нормативни документи, стандарти, техническите условия за изпълнение на проекта и др. 
4. Да предоставя на Бенефициента дневникът на строежа (образец 4 от Наредба № 3/2003 
г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), съответно подписан и 
подпечатан от строителния надзор, за вписване на нареждания. 
5. Да води дневник, в който ежедневно (при работа на смени - ежесменно) да вписва вида 
на изпълняваните работи, броя и квалификацията на заетите работници. 
6. Да отстранява за своя сметка недостатъците в качеството на изпълняваните работи в 
рамките на договорения и гаранционния срок. 
7. Да изгражда и демонтира технологично необходимите временни връзки за извършване 
на договорената работа. 
8. Да отговаря за спазване на технологичната последователност при изпълнението на 
договорените работи. 
9. Да спазва изискванията на съгласувания проект. 
10. Да поддържа строителната площадка чиста и подредена, а след приключване на 
работата по обекта да демонтира всички временни съоръжения и да изнесе всички 
строителни отпадъци на определените за целта места. 
11. Да спазва изискванията на нормативните документи за опазване на околната среда по 
време на строителството до приключването му. 
12. Да осигурява условия за безопасна работа, съгласно изискванията на нормативните 
документи по охрана на труда, по пожаробезопасността и по безопасността на 
движението. 
13. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушения на изискванията по 
т. VІІІ.8, VIIІ.9, VIІI.10 и VII І.11 или за щети, нанесени на трети лица, по вина на 
работници на Изпълнителя (включително подизпълнителите му) са за сметка на 
Изпълнителя.  
14. В процеса на работата да изготвя всички документи, изисквани от действащата в 
момента нормативна база за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, 
като за документите, които се съставят съвместно с представителите на Бенефициента, го 
уведомява своевременно. 
15. Изпълнителят е задължен да изпълни работите, предписани в Констативния акт по 
т.III.2. от Договора, ако има такива, в посочените срокове. 
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16. Изпълнителят е длъжен да постави информационна табела на видно място за 
информиране на широката общественост относно изпълнявания обект, наименованието на 
проекта, начална дата и край на проекта, бенефициента, изпълнителя  и финансиращите 
институции.  Текста и информацята на табелата ще бъдат предоставени от бенефициента.  
17. Изпълнителят е длъжен да определи един или няколко служителя, които отговарят за 
изпълнението на обекта и които да присъстват при извършване на проверки от 
представители на  Бенефициета, Управляващия орган и Междинното звено и които да 
оказват съдействие на проверяващите лица. 
18. Изпълнителят е длъжен да осигурява свободен достъп и пълно съдействие за 
извършване на проверки на място до обекта от страна на представители на Управляващия 
орган и Междинното звено; да осигури достъп до документацията по проекта, която 
държи или съхранява; да съдейства на проверяващите по време на проверката. 
19. Изпълнителят е длъжен да изпълни мерките и препоръките, дадени в доклада от 
проверките, като информира Бенефициента за изпълнението. 
20. Изпълнителят е длъжен да докладва за възникнали нередности. 
21. Изпълнителят е длъжен да възстанови суми по нередности, заедно с дължимата лихва 
и други неправомерно получени средства. 
22. Да информира Бенефициента за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и 
за предприетите мерки за тяхното разрешаване. 
23. Да спазва изискванията на законодателството на Европейската общност и 
националното законодателство, във връзка с предоставянето на безвъзмездната помощ. 
24. Да съхранява документацията по изпълнение на проекта/обекта до 3 години след 
приключване на програма „ОПОС 2007-2013”. 
 25. Изпълнителят е длъжен да гарантира охраната на строителната площадка, през цялото 
време на изпълнение на договора и е отговорен за вземането на необходимите мерки в 
интерес на своите служители, на Бенефициента, на трети страни, за да предотврати 
всякакви загуби и произшествия, които могат да възникнат. Той е отговорен за доставката 
и поддържане за своя сметка на защита, ограждане, охрана на съоръжения, които са 
необходими за правилното изпълнение на работата или които Строителния надзор може 
да изисква. 
 

ІХ. ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 
 
1. С оглед изпълнение на поетите от Бенефициента ангажименти за  разгласяване на 
факта, че Проектът се финансира или съфинансира от Европейския фонд, Бенефициентът 
следва да упоменава финансовия принос във всяка информация, доклади и документи по 
Проекта.  
 2. Ипълнителят е длъжен да се запознае с изискванията за изпълнението на мерките за 
информация и публичност на Оперативна програма „Околна среда 2007 -2013” по 
отношение на изпълняваното от него строителство. 
3. Изпълнителят е длъжен още при стартиране на строителството да информира 
обществеността като изработи и постави на видно за обществеността метална 
информационна табела, на която трябва да бъде  отбелязан приносът на Европейския съюз 
и на държавата, като се изобразят: 
Наименование на проекта; Флагът на ЕС и названията “Европейски съюз”, 
“Европейски фонд за регионално развитие”;  Логото и слоганът на ОПОС;  Логото на 
НСРР; Общата стойност на проекта, размерът на европейското и националното 
съфинансиране.  
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Информацията на табелата се отпечатва на винил с пълноцветен печат – като текста и 
сътветните логота се предоставят от Бенефициента в подходящ формат.  

 
 
 

Х. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
 
В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор 
поради непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало 
след сключване на договора и засягащо изпълнението му, тя е длъжна в тридневен срок от 
възникване на събитието писмено да съобщи на другата страна за това. С настъпването на 
непреодолимата сила се спира изпълнението на договора. Ако непреодолимата сила трае 
толкова, че Бенефициентът  вече няма интерес от изпълнението, договорът може да бъде 
прекратен. Това право има и Изпълнителят. Прекратяването на договора става при 
условията на т. ХІІ.6., от същия, като се редуцира размерът на гаранцията за добро 
изпълнение в съответствие с обема на изпълнените строително - монтажни работи. В този 
случай на прекратяване на договора се съставя и подписва Констативен акт за приемане 
на изпълнените до момента видове работи. 

 
XІ. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

 
1. За незавършване на работите в срок Изпълнителят заплаща на Бенефициента неустойка 
в размер на 0.1 % от цената на договора за всеки ден закъснение, но общо не повече от 
10% от цената на договора. 
2. В случай на неизпълнение на едно или повече от задълженията на Изпълнителя по този 
договор, Бенефициентът може след писмено съобщение, да спре частично или изцяло 
поредното плащане за изпълнени работи. Писменото съобщение на Бенефициента трябва 
да съдържа информация относно допуснатото неизпълнение с изискване направените 
пропуски и последствията от тях да бъдат отстранени в срок, посочен в съобщението. 

 
ХІІ. ИЗМЕНЯНЕ, РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 
1. Договорът може да бъде изменян или допълван само след писмено съгласуване с 
Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, предоставил 
безвъзмездната финансова помощ.  
2. Бенефициентът има право да развали този договор в случай, че Изпълнителят не 
започне работа до 15 дни след откриване на строителната площадка с протокол образец 2, 
съгласно Наредба № 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството; 
3. Бенефициентът може да прекрати договора след писмено предизвестие от 10 дни, ако 
насрещната страна допусне съществено нарушение на договорните разпоредби.  
За съществени нарушения на договора се считат, без да се ограничават само до тях, следните 
обстоятелства: 
 (а) Ако Изпълнителят спре работа за 15 дни, когато в текущата Програма не е указано 

такова спиране на строителните работи, и когато спирането не е разрешено от 
Строителния надзор; 

 (б) Ако Строителния надзор на проекта изпрати уведомление, че неотстраняването на 
даден недостатък е съществено нарушение на договора и Изпълнителят не 
отстрани този недостатък в разумен срок, определен от Строителния надзор; 

 (в) Ако Изпълнителят не поддържа изисквана съгласно договора гаранция;  
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 (г) Ако Изпълнителят, по преценка на Бенефициента, е прибягнал до корупционни и 
недобросъвестни действия по повод на изпълнението на договора. 

За целите на т. ХІІ: 
"корупционно действие" е всяко предлагане, даване, получаване или изискване на 

материални ценности с цел да се окаже въздействие върху действията на държавен 
служител в процеса на възлагане на доставки или изпълнение на договор; 

"недобросъвестно действие" е въвеждане в заблуждение относно факти и 
обстоятелства с цел с да се повлияе на хода на процеса по изпълнението на договора в 
ущърб на Бенефициента, проекта, финансиращия орган и ЕС. 
4. При разваляне на този договор по т. ХІІ.2 и XІІ.3 Бенефициентът задържа представената 
гаранция за добро изпълнение на договорните отношения. 
5. Във всички случаи на прекратяване /разваляне/ на договора Бенефициентът не е 
задължен да изплаща такси, обезщетения и други средства на персонала на Изпълнителя. 
6.  Ако договорът бъде прекратен, Изпълнителят незабавно прекратява работата, обезопасява 
обекта и напуска площадката във възможно най-кратки срокове. 
 
 

XI ІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

1. Този договор влиза в сила от датата на подписването му и представяне на гаранция за 
добро изпълнение на договорните задължения, съответните документи по чл. 31, ал. 4, т. 2 
от Постановление на МС № 55/2007 г. и Удостоверение за регистрация в Централния 
професионален регистър на строителя за минимум четвърта група строежи –първа 
категория за строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква "ж ЗУТ и Застрахователни полици – 
«Професионална отговорност в строителството» и «Злополука», съгласно изискванията за 
съответната група, като срокът на изпълнение на същия е 5 /пет/ месеца и започва да тече 
от датата на откриване на строителната площадка с Протокол обр. 2, съгласно Наредба 
№3/2003 г., но не повече от една година от подписването му. 
2. Всяка кореспонценция разменяна между Бенефициента и Изпълнителя във връзка с 
изпълнението на този договор е валидна, когато е изпратена по пощата (с обратна 
разписка), с телеграма, факс или телекс на адреса на съответната страна. 
3. Всички срокове посочени в дни в този договор са определени в календарни дни. 
4. Споровете, възникнали по повод изпълнението на този договор, се решават по взаимно 
съгласие на страните. При непостигане на съгласие, спорът се отнася  за решаване в съда. 
5. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 
законодателство в Република България. 
Този договор се състави, подписа и подпечата в два еднообразни екземпляра – по един за 
всяка от страните. 
 
Неразделна част от договора са: 

1. Част “Техническа спецификация” от документацията  
2. Работен проект 
3. Офертата на изпълнителя, с приложенията 

 
 
 
ИЗПЪЛНИТЕЛ:     БЕНЕФИЦИЕНТ: 
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РАЗДЕЛ 8 
 
 
 

ОБРАЗЦИ И ДЕКЛАРАЦИИ 
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Приложение № 1 

 Образец:  Банкова гаранция за добро изпълнение 
 
 
На вниманието на: _________________________________ [наименование на Бенефициента]  
   _________________________________ [адрес на Бенефициента]  
 
 КАТО ИМАМЕ ПРЕД ВИД, ЧЕ _________________________ [наименование и адрес на Изпълнителя]  (наричан по-
нататък в текста “Изпълнителят”) се е задължил, по силата на договор от ________________ (дата) да изпълни 
__________________________ [наименование на договора и кратко описание на строителните работи]  (наричан по-
нататък в текста “договор”); 
 
 И КАТО ИМАМЕ ПРЕДВИД, че в текста на договора е записано изискване от Ваша страна Изпълнителят да 
представи банкова гаранция, издадена от лицензирана банка в размер, определен в договора, която да послужи като 
гаранция за изпълнение на задълженията на Изпълнителя в съответствие с договора; 
 
 И тъй като удовлетворихме искането на Изпълнителя да издадем такава банкова гаранция; 
 
 с настоящото приемаме да гарантираме задълженията на Изпълнителя и се задължаваме в полза на 
Бенефициента от негово име до следния максимален размер ____________________ [размер на сумата на 
гаранцията] , ______________________ [сума словом] , където тази сума е платима в типовете и съотношенията на 
валутите, по които е платима цената по договора, и приемаме да изплатим на Бенефициента при първо писмено 
искане от негова страна, с което той информира, че Изпълнителят не е изпълнил задълженията си по Договора, без да 
оспорваме основателността на искането, сума или суми, непревишаващи ____________________ [размер на 
гаранцията] , без да е необходимо Бенефициентът да доказва основателността на искането за изплащане на сумата, 
посочена в него. 
 
 С настоящото отпада необходимостта Бенефициентът да изиска споменатия дълг от Изпълнителя преди да ни 
предяви претенцията си към нас. 
 
 Приемаме също така, че по силата на никакви изменения или допълнения към договора или строителните работи, по повод на които е сключен, или на които и да било други документи по договора, които могат да бъдат подписани между _____________________ [наименование на Бенефициента]  и Изпълнителя, не могат да бъдат отменени задълженията, които поемаме по силата на предоставената гаранция, и с настоящото се задължаваме да не се възползваме от подобни изменения и допълнения. 
 
 
 Настоящата гаранция е валидна в срок до 365 дни след въвеждане в експлоатация на обекта на договора. 
 

 ПОДПИС И ПЕЧАТ НА ГАРАНТА _____________________________ 
 Наименование на банката ____________________________________________ 

 Адрес ____________________________________________ 
 Дата ____________________________________________ 
 
 
 
 
 
__________________________ 
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Приложение № 2 
 
  

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА по чл. 31, ал. 4, т.1 и ал.8 от ПМС№55   
 
 
 
 
Долуподписаният/-ата∗ 
_________________________________________________________,  

(собствено, бащино и фамилно име) 
 
ЕГН _____________, притежаващ лична карта №_________________,  
 
издадена на _________________ от МВР – гр. _______________,  

(дата на издаване)                                                (място на издаване) 
 
адрес:_____________________________________________________________,   

(постоянен адрес) 
 в качеството си на ___________________________________________________________ 

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява –  
напр. изпълнителен директор, управител, съдружник, член на органите за управление и контрол 
 на кандидата и др.) 

 
на _______________________________________________________, вписано в 

(наименование на кандидата) 
 
търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен индентификационен код № _______________, със 
седалище _______________ и адрес на управление __________________________________________, тел.: 
_____________, 
 
факс: __________________, БУЛСТАТ __________________ - кандидат в процедура за 
 
определяне на изпълнител с предмет “_____________________________________”,  

(наименование на процедурата) 
 
обявена чрез публикуване на обява в „_____________________”, бр.____от__________, 

(наименование на националния ежедневник)       (номер и дата) 
 

Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е : 
 

1. не съм осъждан с влязла в сила присъда за някое от следните престъпления по Наказателния кодекс или 
съгласно законодателството на страната, в която съм установен или регистриран: 

a. престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране 
на пари; 

b. подкуп; 
                                                        
∗ Декларацията се подписва от всяко едно от лицата, посочени в чл. 31, ал. 5 на ПМС № 55 от 2007 г. 
 Когато кандидатите са юридически лица, декларацията се подписва, както следва:  1. При събирателно дружество – от всеки съдружник  
или  друго  лице,  които  имат  право  да  управляват  и/или  представляват  дружеството;  2.  При  командитно  дружество  –  от  неограничено  
отговорните съдружници; 3. При дружество с ограничена отговорност – от управителя или управителите, а ако такива не са определени при  
еднолично дружество с ограничена отговорност – за едноличния собственик на капитала; 4. При акционерно дружество – от овластените от  
устава, съвета на директорите, съответно от управителния съвет с одобрение на надзорния съвет, едно или няколко лица от съставите им да  
представляват дружеството, а при липса на изрично овластяване – за всички членове на съвета на директорите, съответно на управителния  
съвет; 5. При командитно дружество с акции – от един или няколко изпълнителни членове, на които съветът на директорите е възложил  
управлението на дружеството; 6. Във всички останали случаи – от  лицата, които представляват кандидата условията и реда за определяне на 
изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на 
Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество "Черно море 2007 - 2013 г." и от Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство 
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c. участие в организирана престъпна група; 
d. престъпления против собствеността; 
e. престъпления против стопанството. 

2. Представляваният от мен кандидат не е обявен в несъстоятелност; 
3. Представляваният от мен кандидат не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна 

процедура, съгласно законодателството на страната, в която е установен/регистриран (отнася се за 
случаите, когато кандидатът е чуждестранно физическо или юридическо лице); 

4. Представляваният от мен кандидат не е в открито производство по несъстоятелност и не се намира в 
аналогично производство, съгласно законодателството на страната, в която е установен/регистриран 
(отнася се за случаите, когато кандидатът е чуждестранно физическо или юридическо лице);  

5. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност; 
6. Представляваният от мен кандидат няма парични задължения към държавата или община ………………… 

(посочва се общината, към която лицето не следва да има задължения), установени с влязъл в сила акт на 
компетентен орган; 

7. В следствие на друга процедура за определяне на изпълнител или отпускане на безвъзмездна финансова 
помощ, финансирана от бюджета на ЕО, представлявания от мен кандидат не е обявен в тежко нарушение 
на поръчката поради неизпълнение на свои договорни задължения; 

8. Аз и представляваният от мен кандидат не сме в състояние на конфликт на интереси с бенефициента или с 
член на управителен или контролен орган на бенефициента; 

9. Аз и представляваният от мен кандидат не попадаме в някоя от категориите, определени в чл. 93, параграф 
1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 
г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности;  

10. Аз и представляваният от мен кандидат не сме свързани лица по смисъла на § 1, ал. 1 от допълнителните 
разпоредби на Търговския закон с бенефициента или с член на управителен или контролен орган на 
бенефициента; 

11. В случай, че кандидатът   _____________________________________________  
(наименование на кандидата) бъде определен за изпълнител, ще представя доказателства за декларираните по т. 1 – 6 обстоятелства 

преди сключването на договора; 
12. При промяна на декларираните обстоятелства, ще уведомя незабавно бенефициента (не по-късно от 7 дни от 

настъпване на промяна в декларираните обстоятелства).  
 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от 
Наказателния кодекс. 

 
____________  20_____г.                                       ДЕКЛАРАТОР: _______________ 

(дата) 
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Приложение № 3 
 
 

 
 

 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 35, ал. 3, т. 8 от Постановление на МС  № 55/2007г. 
 

Долуподписаният/-ата∗ 
_________________________________________________________,  
     (собствено, бащино и фамилно име) 
 ЕГН _____________, притежаващ лична карта №_________________, издадена на  
 
_________________ от МВР – гр. _______________,  
(дата на издаване)                                                               (място на издаване) 
    адрес:_____________________________________________________________________,   
          (постоянен адрес) 
 В качеството си на ___________________________________________________________ 
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява – напр. Изпълнителен 
директор, управител, съдружник, член на органите за управление и контрол на кандидата и др.) 
 
на ____________________________________________________________, вписано в 
                                          (наименование на кандидата) 
 
търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен индентификационен код №   , със седалище 
_______________ и адрес на управление ___________________________, тел.: _____________, факс: 
__________________, БУЛСТАТ __________________ - кандидат в процедура за 
 определяне на изпълнител с предмет “„Възстановяване на местообитания за гнездене на редки и застрашени видове водолюбиви птици на Поморийско езеро”                                                   (наименование на процедурата) 

 
 
 

Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е :.  
 
 
 В предложената цена за изпълнение на строителството е спазено изискването за минимална цена на труда. 
  

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни. 
 
  
 
 
 
 
Дата: .............. 200.. г.                        ДЕКЛАРАТОР: ........................ 
         / подпис и печат / 
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Приложение № 4 

 
 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА  
ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ 

по чл.35, ал.1 от Постановление No55  
на Министерски съвет от 12 март 2007г. 

 
 
Долуподписаният/-ата∗ 
_________________________________________________________,  
     (собствено, бащино и фамилно име) 
 ЕГН _____________, притежаващ лична карта №_________________, издадена на  
 
_________________ от МВР – гр. _______________,  
(дата на издаване)                                                               (място на издаване) 
    адрес:_____________________________________________________________________,   
          (постоянен адрес) 
 
В качеството си на ___________________________________________________________ 
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява – напр. Изпълнителен 
директор, управител, съдружник, член на органите за управление и контрол на кандидата и др.) 
 
на ____________________________________________________________, вписано в 
                                          (наименование на кандидата) 
 
търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен индентификационен код №   , със седалище 
_______________ и адрес на управление ___________________________, тел.: _____________, факс: 
__________________, БУЛСТАТ __________________ - кандидат в процедура за 
 определяне на изпълнител с предмет “„Възстановяване на местообитания за гнездене на редки 
и застрашени видове водолюбиви птици на Поморийско езеро”  
 
 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 
 
 
 
СРОКЪТ НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА, КОЯТО ПРЕДСТАВЯМЕ В ТАЗИ ПРОЦЕДУРА Е 120 ДНИ, 
СЧИТАНО ОТ КРАЙНИЯ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. 
 
 
 
 
 
Дата: ………………………..  ДЕКЛАРАТОР: 
       (подпис и печат) 
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Приложение № 5 
 
 
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
за липса на двойно финансиране  

 
 
Долуподписаният/-ата∗ 
_________________________________________________________,  
     (собствено, бащино и фамилно име) 
 ЕГН _____________, притежаващ лична карта №_________________, издадена на  
 
_________________ от МВР – гр. _______________,  
(дата на издаване)                                                               (място на издаване) 
    адрес:_____________________________________________________________________,   
          (постоянен адрес) 
 В качеството си на ___________________________________________________________ 
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява – напр. Изпълнителен 
директор, управител, съдружник, член на органите за управление и контрол на кандидата и др.) 
 
на ____________________________________________________________, вписано в 
                                          (наименование на кандидата) 
 
търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен индентификационен код №   , със седалище 
_______________ и адрес на управление ___________________________, тел.: _____________, факс: 
__________________, БУЛСТАТ __________________ - кандидат в процедура за 
 определяне на изпълнител с предмет „Възстановяване на местообитания за гнездене на редки и 
застрашени видове водолюбиви птици на Поморийско езеро”  
 
                        

 
Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е :.  

 
1. Аз и/или  представлявата от мен (има не фирмата) ............................................................., не сме получавали  
други средства от проекти, финансирани от други програми или схеми, финансирани от публичните средства 
от националния бюджет и/или бюджета на Европейската общност с обхват предмета на настоящата процедура 
или части от нея.  

 
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни 
 
 Дата: .............. 200.. г.                    ДЕКЛАРАТОР: ........................ 
        / подпис и печат / 
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Приложение № 6 

 

ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА 
КАНДИДАТА  - СПРАВКИ 

 
 
 
 
1. СПРАВКА № 1 за работи, изпълнени в качеството на главен изпълнител по договори за 
строителни работи от подобно естество и мащаби за трите години (2009 г., 2010 г., 2011 г.). Освен 
това посочете и подробности за работите, които сте изпълнили по тези договори. 
 
 
 

Наименование на договора  Наименование на клиента,  адрес, телефон и лице за контакт 
Период на изпълнение  

Вид на изпълнените работи  Обща стойност на договора в лева  

 1________________ 
  
 2________________ 
 [и т.н.]  
 

     
  

 

 
 
 
 
2.  СПРАВКА № 2 за изпълнен поне 1 строеж за трите години (2009 г., 2010 г., 2011 г.), с 
обем и характер до тези на предмета на настоящата процедура като изграждане на валове, 
включително земни работи, изкопи, насипно-уплътнителни работи и полагане на геосистеми. 

 
 
 

Наименование на проекта  Наименование на клиента,  адрес, телефон и лице за контакт 
Период на изпълнение  

Вид на изпълнените работи  Обща стойност на договора в лева  

 1________________ 
  
 2________________ 
 [и т.н.]  
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3. СПРАВКА № 3  за Квалификация и опит на ключовите специалисти по администриране и 
изпълнение на договора.  
Позиция Име  Професионален опит в години 

(общо) 
 

Опит на лицето в предлаганата позиция в години 
Ръководител на проекта 
_ 
_______________ Контрол по качеството__________
______ 
 
_Отговорник по ЗБУТ 
_______________ 

________ 
 [и т.н.]  
 

 
 _______________________ 
 _______________________ 
 
 _______________________ 

 _______________________ 

 _______________________ 

 
 ______________ 
 ______________ 
 
 ______________ 

 ______________ 

 ______________ 

 
 _______________ 
 _______________ 
 
 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 
             
    ___________________________________________ 
        (име и фамилия) 
             
    ___________________________________________ 
      (длъжност на представляващия кандидата) 
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 СПРАВКА № 4 – Автобиография на Ръководителя на проекта/Обекта 
 
 
 
 
Е В Р О П Е Й С К И  Ф О Р М А Т  Н А  

А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я  
 

  
 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  [ФАМИЛНО, ЛИЧНО, БАЩИНО] 
Адрес  [ул., №, гр./с., пощ. код, държава ] 

Телефон   
Факс   

E-mail   
 

Националност   
 

Дата на раждане  [ ден, месец, година ] 
 
 

ТРУДОВ СТАЖ 
  

• Дати (от-до)   [ Добавете отделен параграф за всяка длъжност, която сте заемали, като започнете с 
последната. ] 

• Име и адрес на работодателя   
• Вид на дейността или сферата на 

работа 
  

• Заемана длъжност   
• Основни дейности и отговорности   
 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

• Дати (от-до)  [Добавете отделен параграф за всеки курс, който сте завършили, като започнете с 
последния.] 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

  

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

  

• Наименование на придобитата   
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квалификация 
• Ниво по националната 

класификация (ако е приложимо) 
  

 
 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Работа с компютри, със специфично 
оборудване, машини и др. 

 [Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.] 

 
 
ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 
Компетенции, които не са споменати 

по-горе. 
 [Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.] 

 
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА МПС 
  

 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  [ТУК ВКЛЮЧЕТЕ ВСЯКАКВА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА Е УМЕСТНА, НАПР. ЛИЦА 

ЗА КОНТАКТИ, ПРЕПОРЪКИ И ДР.] 
 
 
ДАТА ............................................................. 
 
 
 

ПОДПИС ....................................................................... 
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Приложение № 7 

 
 
 Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 
 

 
Долуподписаният /-ната/         с лична карта  
№    , издадена на     от                , с ЕГН 
   , в качеството ми на_________________________ (посочете длъжността) 
на          (наименование на кандидата) във връзка с обявената 
процедура –открит избор на обект: 
 
«Възстановяване и консервация на местообитания на редки и световно застрашени видове 

наземногнездещи водолюбиви птици» 
 
 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 
 

Разполагам със следното оборудване за изпълнение на строителните работи. 
 

Вид оборудване Описание, произход и срок на експлоатация 
(години) 

Състояние (ново, добро, лошо) и разполагаем брой 
 

Собствено/ наето  

1  _________ 

2  _________ 

 3_________ 
 
 [и т.н.]  

 _______________ 
 
 
 _______________ 
 
 
 _______________ 
 
 
 

 ____________________ 
 ____________________ 
 
 ____________________ 
 ____________________ 
 
 ____________________ 
 ____________________ 
 

  ____________________________ 
 
 
  ____________________________ 
 
 
  ____________________________ 
 

 
 
 
 Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни 
 
 
    г.                    Декларатор:     
(дата на подписване)                                                              (подпис и печат)                          
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Приложение № 8 

 
 
 Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за участие на подизпълнител 
 

 
Долуподписаният /-ната/         с лична карта  
№    , издадена на     от                , с ЕГН 
   , в качеството ми на_________________________ (посочете длъжността) 
на          (наименование на кандидата) във връзка с обявената 
процедура –открит избор на обект: 
 
«Възстановяване и консервация на местообитания на редки и световно застрашени видове 

наземногнездещи водолюбиви птици» 
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 
  

че при изпълнение на обекта на поцедурата   ще ползваме/няма да ползваме  подизпълнители. 
1.Подизпълнителят, който ще ползваме : 
 
 _________________________________         
          (наименование на  подизпълнителя  
 
представляван от: __________________________________               

                    (тпите имена) 
 
__________________________________               

                    (данни по документ за самоличност) 
 
__________________________________               

                    (адрес) 
 
в качеството си на__________________________________               

                    (длъжност)  
                 

 
2. Дялът на тяхното участие е ________________%. 
 

 
 Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни 
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    г.                    Декларатор:     
(дата на подписване)                                                              (подпис и печат)                          
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Приложение № 9 
 
 
 Д Е К Л А Р А Ц И Я 

съгласие за участие на подизпълнител 
 

 
Долуподписаният /-ната/         с лична карта  
№    , издадена на     от                , с ЕГН 
   , в качеството ми на_________________________ (посочете длъжността) 
на          (посочете подизпълнителя, който представлявате) във 
връзка с обявената от    (посочете наименованието на Бенефициента)  
процедура –открит избор на обект: 
 
«Възстановяване и консервация на местообитания на редки и световно застрашени видове 

наземногнездещи водолюбиви птици» 
 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 
 

Представляваното от мен............................................................................................................................................,  
   (наименовавие на дружеството) 
 
е съгласно да участва като подизпълнител на участника...................................................................................... 
     (наименованиена учасника) 
 
Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител и размера на участието/дела ни в % са, както 
следва............................................................................................................................................................................ 
 
 
 Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни 
 
 
    г.                    Декларатор:     
(дата на подписване)                                                              (подпис и печат)                          
 


