
















 

 

 

 

 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-
2013, която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
Съдържанието на документа не отразява официалната позиция на Европейския съюз или Управляващия орган на програмата. 
Отговорност за съдържанието на този документ носи единствено Община град Добрич в качеството си на Бенефициент по 
договор за безвъзмездна финансова помощ №47315/26.06.2014, проект „Природата около нас”. 

Проект! 

ДОГОВОР  

Днес, …………..………г. в град Добрич, се сключи настоящия договор между: 

І. ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ, ЕИК 000852932, град Добрич, ул. “България” № 12, 

представлявана от Детелина Кирилова Николова – Кмет на Община град Добрич и Николинка 

Михайлова – Главен счетоводител, от една страна наричана за краткост в този договор 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ и  

ІІ. ..........................................., ЕИК ……………….,  със седалище и адрес на управление 

.................................................... , представлявано от .............................................. в качеството му 

на ..........................................., наричано ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна. 

Настоящият договор се сключва на основание проведена обществена поръчка чрез 

Публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет: „Залесяване на дървета в 

Добрич – за 2 събития по Проект „Природата около нас” - съвместна програма за 

неформално екологично образование в областите Добрич, България и Констанца, Румъния”, 

по Договор № 47315/26.06.2014г., MIS CODE 331, финансиран по Програма за Трансгранично 

сътрудничество Румъния – България  2007-2013г.  

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу 

възнаграждение услуга с предмет: „Залесяване на дървета в Добрич – за 2 събития по Проект 

„Природата около нас”, съгласно Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

Техническото и Ценово предложения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които представляват неразделна 

част от този договор.  

Чл. 2 Всички услуги, възложени по чл.1 от настоящия договор, се извършват в рамките на 

изпълнението на Проект „Природата около нас“ – съвместна програма за неформално 

екологично образование в областите Добрич, България и Констанца, Румъния, по Договор № 

47315/26.06.2014, MIS CODE 331, финансиран по Програма за Трансгранично сътрудничество 

Румъния – България  2007-2013 г. 

II. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 3. Срокът на изпълнение на дейностите по договора е до …………… (………………) 

календарни дни, съгласно Техническото предложения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 4. Място на изпълнение: град Добрич. 

ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 5 (1) Общата стойност на договора възлиза на ...................... ( ................... словом) лева без 

ДДС или ……………………. ( ................... словом) лева с включен ДДС, съгласно Ценовото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от този договор.  

(2) Всички разходи, надвишаващи договореното в чл. 5, ал. 1 от настоящия договор, които 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил, са за негова сметка. 

Чл. 6 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда авансово на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 30 % (тридесет процента) 

от посочената в чл. 5 цена, в срок до 20 (двадесет) дни след сключване на договора.  
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(2) Авансовото плащане е дължимо след представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

одобряването и от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В описателната част на фактурата трябва задължително 

да се посочва името на проекта и номера на Договора за безвъзмездна финансова помощ.   

Чл. 7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане в 30 (тридесет) дневен срок след 

представяне на надлежно оформена фактура - оригинал от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

приемането на услугата с приемо-предавателен протокол. 

(2) Всички плащания в полза на Изпълнителя се извършват в български лева по банков път, по 

следната сметка на Изпълнителя: 

 

Банка, адрес  

BIC  

IBAN  

 

(3) При промяна на банковата сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) работни дни от датата на промяната. 

В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че плащанията са 

надлежно извършени. 

Чл. 8 (1) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

извършва окончателно плащане към него, след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи 

доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите изпълнените от тях работи.  

(2) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, работата на 

подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

подизпълнителя/ите. 

 

ІV. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА 

 

Чл. 9. (1) Изпълнението на дейностите по договора се приемат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 

двустранно подписан приемо - предавателен протокол, като услугата се счита за изпълнена 

след отстраняване на всички забележки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да приеме изпълнението на договора, когато е налице 

пълно неизпълнение, неточно или забавено изпълнение на всички задължения по договора от 

страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай с мотивирано становище ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може 

да наложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ санкция съгласно чл. 18 на договора.  

 

V. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ 

 

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни предмета на договора без отклонения, 

качествено и в срок, в съответствие с условията по договора; 

2. При поискване да получава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация за хода на изпълнението по 

този договор; 

3. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на елементи от изпълнението 

по този договор, в случаите, когато същото е непълно или не съответства като съдържание и 

качество на изискванията му; 

4. Да не приеме изпълнението по този договор, ако то не съответства в значителна степен по 

обхват и качество на изискванията му, и не може да бъде изменено, допълнено или 

преработено. 
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5. При посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подизпълнители, да изиска от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение.  

6. Да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с 

техническата спецификация и с техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за липсващи, повредени или напълно унищожени 

дървета, предмет на настоящия договор. 

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да осигури на Изпълнителя необходимите условия за изпълнение на договорните му 

задължения и да му съдейства за своевременното отстраняване на проблеми, възникнали в 

процеса на работа, разрешаването на които е от негова компетентност; 

2. Да осигури при необходимост информация /изходни данни и документи/ за изпълнение 

дейностите по договора. 

3. Да заплати възнаграждението, съобразно условията, посочени в раздел ІІІ на договора по 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. Да иска и да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оказване на необходимото съдействие за 

изпълнение на договора; 

2. Да получи дължимото възнаграждение по настоящия договор при условията и в сроковете 

по договора; 

3. Да изиска допълнителни изходни данни в случай, че в процеса на работа се появи 

необходимост от тях. 

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да изпълни възложената му работа качествено и в срок, според изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съгласно Техническото предложение на Изпълнителя и Техническата 

спецификация, които са неразделна част от този договор; 

2. Да извършва гаранционна поддръжка през целия гаранционен срок. В гаранционния срок да 

подменя за своя сметка всяко липсващо, повредено, напълно унищожено или неприхванато 

дърво, предмет на настоящия договор, с ново, здраво и жизнеспособно такова;  

3. Да осигурява условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да извършва текущ контрол върху изпълнението 

на договора, както и да прегледа и провери техническото съответствие на извършените по 

договора услуги с предвиденото в Техническите спецификации;    

4. Ако при изпълнение на договора е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в 

Техническите спецификации, задължителни съгласно договорните условия или произтичащи 

от императивни разпоредби на нормативни актове, да отстрани същите в 7 (седем) дневен срок 

от уведомяването;   

5. Да отстрани за своя сметка констатираните дефекти, недостатъци и грешки, допуснати при 

изпълнението на договора, в 7 (седем) дневен срок от констатирането; 

6. Да предостави, при приключване на настоящия договор, на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички 

документи изготвени от него при изпълнение на настоящия договор. 

7. Да следи и уведомява в писмена форма ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали нередности или 

други проблеми при изпълнението на настоящия договор, както и да предприеме мерки за 

тяхното отстраняване. В случай на установена нередност Изпълнителят е длъжен да 

възстанови на Възложителя всички неправомерно изплатени суми; 

8. Да осигурява достъп за извършване на проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за 

извършване на одити от страна на одитиращи институции по отношение на настоящия 

договор за обществена поръчка; 
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9. Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в доклади от проверки на място и 

одити, проведени по отношение на настоящия договор за обществена поръчка;  

10. При проверка на място от страна на Възложителя, Управляващия орган, Сертифициращия 

орган, Одитиращия орган и органи и представители на Европейската комисия, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствие на негов представител, както и да 

осигурява достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на 

възложените дейности; 

11. Да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор, както следва: 

- за период от 3 (три) години след датата на приключване и отчитане на Програмата за 

трансгранично сътрудничество Румъния – България, т.е. поне до 31 август 2020 г.; 

- за период от 3 (три) години след частичното приключване на съответния проект, съгласно чл. 

88 от Регламент 1083/2006 г. Счетоводната и финансовата документация по проекта се 

съхраняват в сроковете, определени в чл. 42 от Закона за счетоводството, но не по-малко от 3 

години след приключване на програмата. 

Документите се съхраняват и след изтичането на горните срокове, в случай, че има съдебни, 

административни или следствени производства, до приключването им или при надлежно 

обосновано искане на Европейската комисия; 

12. Да не разпространява по никакъв начин сведения и факти станали му известни при 

изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на срока му, а 

именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим; контрола на 

достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; физически и софтуерни мерки за 

сигурност; разположение и контрол на информационните активи.  

13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в 

офертата му подизпълнители и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок 

до 3 дни. 

14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме всички необходими стъпки за популяризиране 

на факта, че Европейския съюз чрез Европейският фонд за регионално развитие е финансирал 

или съ-финансирал проекта. Във всички информации и материали, свързани с изпълнението 

на договора Изпълнителят е длъжен да оповестява, че проектът е получил финансиране по 

Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013, чрез Европейския 

фонд за регионално развитие. 

 

VІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ГАРАНЦИОННО ПОДДЪРЖАНЕ 

 

Чл. 14. (1)  Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора 

без ДДС.  

(2) Гаранцията за изпълнение на договора, представлява гаранция за срочно и гаранция за 

качествено изпълнение:    

1. Гаранцията за срочното изпълнение е в размер на 3 % от стойността на договора без 

ДДС - ………. /………………/ лева.   

 2. Гаранцията за качественото изпълнение е в размер на 2 % от стойността на договора 

без ДДС - . ………. /………………/ лева. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сам избира формата на гаранцията за изпълнение.  

1. Когато Изпълнителят избере гаранцията за срочно изпълнение да бъде банкова 

гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок не 

по-кратък от 30 дни след изтичане на срока за изпълнение на договора. 
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2. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере гаранцията за качествено изпълнение да бъде 

банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със 

срок не по-кратък от предложения срок за гаранционно поддържане. 

(3) В случай, че гаранцията за изпълнение се предостави под формата на банкова гаранция и 

срокът й изтече преди окончателното изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 

задължава своевременно да я продължи с подходящ срок. 

Чл. 15. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща внесената гаранция за срочно изпълнение на договора на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок до 30 работни дни след извършеното плащане по чл. 7 от договора, 

без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за срочно изпълнение на договора при просрочие 

на срока за изпълнение.  

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща в срок до 30 работни дни гаранцията за качествено изпълнение 

след като са изпълнени следните условия:  

1. изтичане на предложения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срок за гаранционна поддръжка. 

2. отправено писмено искане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в което се посочва датата на сключване 

и предмета на договора, сумата на гаранцията и банкова сметка по която да бъде 

възстановена гаранцията.   

 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от 

правото да търси обезщетение за претърпени вреди. 

приемане на изпълнението. 

(5) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на 

изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на 

задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване 

на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за 

изпълнение. 

Чл. 16. Срок за гаранционно поддържане на засадената растителност ……….. (………) 

години, съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 17. (1) Настоящият договор се прекратява:  

1. С изтичане на уговорения срок; 

2. При прието от Възложителя без възражения пълно, точно и качествено изпълнение; 

3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно 

писмено предизвестие от изправната до неизправната страна; 

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - 

предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е 

бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след 

настъпване на обстоятелствата; 

5. При обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на дейността 

му; 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

1. Забави изпълнението на предмета на договора и/или на някое отделно негово задължение по 

същия с повече от 10 (десет) календарни дни; 

2. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му; 
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3. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или 

ликвидация. 

 

VІІІ. НЕУСТОЙКИ 

Чл. 18. (1)  Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението на предмета на договора и/или на 

някое отделно негово задължение по същия с повече от 10 (десет) календарни дни, същият 

дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5 % (нула цяло и пет процента) от цената 

на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 20% (двадесет процента) от цената на 

договора. 

(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си в срока за гаранционна поддръжка да 

подмени за своя сметка всяко липсващо, повредено, напълно унищожено или неприхванато 

дърво, предмет на настоящия договор, с ново, здраво и жизнеспособно такова, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да извърши това вместо него. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ освен стойността на направените разходи за извършване на 

подмяната в троен размер, но и неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от стойността на 

договора. 

Чл. 19. При неизпълнение на договора, неизправната страна дължи обезщетение за 

претърпени вреди и пропуснати ползи.  

Чл. 20. При прекратяване на работата по независещи от двете страни причини не се дължат 

неустойки, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на извършените до момента на 

прекратяване работи, установени със споразумителен протокол.  

Чл. 21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща в пълен размер на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ наложените 

финансови корекции на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при установени нередности от Управляващия орган 

на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 или от 

Одитиращия орган и/или на база негови констатации, произтичащи от лошо качество на 

материалите и/или неточно и/или некачествено извършени дейности по този договор от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.   

Чл. 22. Преведените средства от Община град Добрич, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат 

на възстановяване по следната банкова сметка:  

IBAN: BG63 SOMB 9130 3146 130300 

BIC: SOMB BGSF 

БАНКА: ОБЩИНСКА БАНКА АД, клон Добрич. 

 

ІХ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

Чл. 23. В случай на неизпълнение, изцяло или частично, на което и да е от задълженията на 

страните по този договор, причинено от непреодолима сила, такова неизпълнение няма да се 

счита за нарушение на настоящия договор. 

Чл. 24. Ако състоянието, причинено от непреодолима сила продължи повече от един месец, 

всяка от страните има право да прекрати договора с писмено уведомление до другата страна, 

като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат. 

Чл. 25.  Всяка от страните, чието изпълнение стане невъзможно поради непреодолима сила, е 

длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна. 
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Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 26. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 

законодателство. 

Чл. 27.  Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за 

другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор. 

Чл. 28. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в 

писмена форма за действителност. 

Чл. 29. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод 

изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, 

неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при 

непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд в Република 

България. 

 

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните. 

Неразделна част от настоящия договор са: 

1. Техническа спецификация; 

2. Техническо предложение на Изпълнителя; 

3. Ценово предложение на Изпълнителя. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: …………………..                                    ИЗПЪЛНИТЕЛ: ………………….. 

ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА        

Кмет на Община град Добрич                                      

 

 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: …………………… 

Николинка Михайлова 
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ДОКУМЕНТАЦИЯ  

КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 
 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, 

АЛ. 4 ОТ ЗОП И ПРИ УСЛОВИЯТА НА ГЛАВА ОСМА “А” ОТ ЗОП С 

ПРЕДМЕТ: 
 

 

„Залесяване на дървета в Добрич – за 2 събития по Проект „Природата 

около нас” - съвместна програма за неформално екологично образование в 

областите Добрич, България и Констанца, Румъния”, 

по Договор № 47315/26.06.2014, MIS CODE 331, финансиран по Програма за 

Трансгранично сътрудничество Румъния – България  2007-2013 г. 
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С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е: 

 

 

ЧАСТ  ПЪРВА 

 

Раздел I – Публична покана 

 

 

ЧАСТ ВТОРА 

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ  

  

 

Раздел I – Общи условия 

 

Раздел II - Изисквания към участниците  

1. Общи изисквания към участниците 

2. Административни изисквания 

 

Раздел III - Изисквания към офертата 

 

Раздел IV - Съдържание  на офертата 

  

Раздел V - Отваряне, разглеждане и оценяване на офертите  

 

Раздел VІ – Други условия  

  

Раздел VІІ - Методика за оценка на офертите 

 

 

ЧАСТ ТРЕТА 

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ и ПРИЛОЖЕНИЯ. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 
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ЧАСТ  ПЪРВА 

Раздел І 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1  Прилага се копие от публичната покана. 
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ЧАСТ ВТОРА 

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА 

 

Раздел I 

ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 

Възложителят обявява настоящата обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4 от ЗОП и при 

условията на Глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки – възлагане чрез Публична 

покана. 

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: УСЛУГА 

 

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: „Залесяване на дървета в Добрич – за 2 събития по Проект 

„Природата около нас” - съвместна програма за неформално екологично образование в 

областите Добрич, България и Констанца, Румъния”, по Договор № 47315/26.06.2014, MIS 

CODE 331, финансиран по Програма за Трансгранично сътрудничество Румъния – България  

2007-2013 г. 

 

Настоящата обществена поръчка се възлага в рамките на изпълнението на Проект “Природата 

около нас”- съвместна програма за неформално екологично образование в областите Добрич, 

България и Констанца, Румъния, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество 

Румъния – България, който има за цел да повиши обществената информираност за стойността 

на природните ресурси в трансграничния регион, обхванат областите Добрич и Констанца.  

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: 

Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за дейността, предмет на 

обществената поръчка е в размер до 51 144,95 /петдесет и една хиляди сто четиридесет и 

четири лева, деветдесет и пет стотинки/ лева без ДДС или 61 373,94 /шейсет и една хиляди 

триста седемдесет и три лева, деветдесет и четири стотинки/ лева с ДДС. 

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

Срокът за изпълнение на поръчката не може да е по-кратък от 15 /петнадесет/ календарни 

дни и да надвишава 45 /четиридесет и пет/ календарни дни, и се посочва от участниците в 

Техническото предложение за изпълнение на поръчката.    

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ: 

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

интернет-страницата на Община град Добрич на адрес: http://www.dobrich.bg/, раздел 

"Обществени поръчки – Профил на купувача" - http://www.dobrich.bg/bg/info_pages/88 

 

РАЗЯСНЕНИЯ: 

Всяко заинтересовано лице може да поиска писмено от възложителя разяснения по 

документацията за участие в срок до три дни преди изтичане на срока за получаване на оферти. 

Възложителят е длъжен най-късно на следващия ден да публикува в профила на купувача 

писмени разяснения по условията на обществената поръчка.  

Разясненията по документацията ще се публикуват на страницата на Община град Добрич - 

http://www.dobrich.bg/ , раздел "Обществени поръчки – Профил на купувача". 

http://www.dobrich.bg/
http://www.dobrich.bg/bg/info_pages/88
http://www.dobrich.bg/
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Раздел II 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА 

 

1. Общи изисквания към участниците 

 

1.1. Изисквания към участниците   

В процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка може да участва всяко 

българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. В 

процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да 

участва само в едно обединение. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и 

фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя 

самостоятелна оферта. 

 

В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано 

като самостоятелно юридическо лице, се представя копие на договора/споразумение за 

обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в 

обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва 

представляващият. 

 

Договорът/ споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, които:  

1. определят точно и ясно разпределението на изпълнението на отделните видове дейности 

между отделните участници в обединението. Разпределението следва да посочва съответния 

вид дейност, който ще се изпълнява от всеки от членовете на обединението. Изискването е с 

цел осигуряване на възможност за преценка за спазване на изискванията на ЗОП и настоящата 

документация от отделните членове на обединението; /съгласно чл.25, ал.8 от ЗОП/;  

2. гарантират, че съставът на обединението няма да се променя след сключването на договора 

за възлагане на обществена поръчка; 

3. гарантират, че всички членове на обединението са отговорни заедно и поотделно за 

изпълнението на договора; 

4. гарантират, че всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия 

период на изпълнение на договора.  

 

В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата 

за настоящата обществена поръчка, копие на същото се прилага към офертата. В случай, че не 

е регистрирано и при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата 

обществена поръчка, Участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след 

уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на 

настоящата обществена поръчка. 

 

При участник обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за 

подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 от 

ЗОП – изискването за регистрация се доказва само от участниците, чрез които обединението 

доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП, съгласно 

разпоредбата на чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП.  

 



 

 

 

 

 

 
 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-
2013, която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
Съдържанието на документа не отразява официалната позиция на Европейския съюз или Управляващия орган на програмата. 
Отговорност за съдържанието на този документ носи единствено Община град Добрич в качеството си на Бенефициент по 
договор за безвъзмездна финансова помощ №47315/26.06.2014, проект „Природата около нас”. 

Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение или състава на 

обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от 

участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.  

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП не 

поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за 

Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. 

 

1.2. Административни изисквания  

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка 

участник, който е: 

1. осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:  

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 

изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

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

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

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

2. при който лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители 

на ръководна длъжност в неговата организация;  

3. е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси. 

 

*Забележка:”Свързани лица" са: 

а) роднини по права линия без ограничение; 

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително; 

в) роднини по сватовство - до втора степен включително; 

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; 

д) съдружници; 

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; 

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с 

право на глас в дружеството. 

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска 

собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това 

дружество. 

 

За участниците изискванията по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗОП се прилагат, 

както следва: 

 при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския 

закон; 

 при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено 

отговорните съдружници; 

 при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския 

закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 

от Търговския закон; 

 при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а 

при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 

 при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 
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при едноличен търговец – за физическото лице – търговец; 

 във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които 

представляват кандидата или участника; 

 за всички по-горе изброени случаи и за прокуристите, когато има такива; когато 

чуждестранното лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от 

прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република 

България. 

 

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, 

посочените в т. 1.2 изисквания се прилагат и по отношение на подизпълнителите. 

При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 

т. 1 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки със собственоръчно подписани декларации по 

образец. 

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

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

от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП. 

 

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

длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата 

на обстоятелствата, посочени в чл. 47, ал. 1, т. 1 – 4 от ЗОП и Декларация за липса на 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП съгласно приложения образец. 

 

 

Раздел III 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА 

 

1. Участниците в настоящата обществена поръчка трябва да подготвят своята оферта в 

съответствие с изискванията, посочени в Глава осма „а“ от ЗОП – възлагане на обществени 

поръчки чрез публична покана и в съответствие с изискванията на възложителя. 

2. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в 

офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 

3. Офертата и всички документи, приложени към нея трябва да бъдат на български език. За 

преводите на документи на български език важат следните изисквания: 

- Изисква се официален превод на български език на удостоверението за регистрация на 

участника (или документ за самоличност) и преводи на другите документи.  

Всички документи, изготвени на чужд език, следва да бъдат придружени с превод на 

български език. 

*Забележка: Съгласно т. 16а от §1 от Допълнителните разпоредби на ЗОП - "Официален 

превод" е превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен 

договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. 

4. Всички документи, които участникът представя с офертата, следва да бъдат във вида, 

определен в настоящата документация за участие. 

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

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

6. Офертата и всички документи и предложения, приложени към нея трябва да бъдат 

подписани от законния представител на участника съгласно търговската му регистрация или от 
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надлежно упълномощено/и лице или лица с изрично пълномощно с нотариална заверка на 

подписа на упълномощилото го лице, което се представя към офертата. 

7. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията за подаване на офертата, 

посочени в Публичната покана и документацията за участие в поръчката.  

8. Офертата се представя от Участника лично или от упълномощен от него представител или 

по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба.  

9. Офертата се поставя в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочва предмета на 

поръчката, наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност 

факс и електронен адрес, както следва: 

 
Наименование на Участника: ……………. 

Адрес за кореспонденция: ……………….. 

Телефон, Факс, ел.адрес: ……………. 

 

Наименование на обществената поръчка: …………………………. 

            

                                                                                          До Община град Добрич 

                                                                                          ул. „България” № 12 

                                                                                          гр. Добрич 9300 

 

10. Офертата се представя на посочения в Публичната покана адрес, не по-късно от часа и 

датата, регламентирани в същата, като краен срок за получаване на офертите. 

11. Нотариално заверено пълномощно, в случай че офертата (или друг документ от нея) не е 

подписана от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация, 

а от изрично упълномощен негов представител, който има право и да представлява участника в 

настоящата поръчка. 

12. Подадените оферти се вписват във входящ регистър по реда на тяхното постъпване като 

върху плика с офертата се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването им в 

деловодството на Община град Добрич, за което на приносителя се издава документ. 

13. В съответствие с чл. 57, ал. 5 от ЗОП възложителят няма да приема за участие и ще връща 

незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 

получаване, или в незапечатан или скъсан плик, като това обстоятелство се отбелязва в 

регистъра. 

14. Всички действия на възложителя и на участниците, свързани с настоящата поръчка, следва 

да бъдат обективирани в писмен вид. 

15. Офертите на участниците ще бъдат отворени от комисия, назначена от възложителя в деня, 

часа и мястото, посочени в публичната покана за обществената поръчка.  

16. Валидност на офертите: Срокът на валидност на офертите трябва да е не по-кратък от 60 

(шестдесет) календарни дни от датата на получаване на офертите, през което време 

участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. 

 

Раздел IV 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

 

1. Оферта за участие - Образец 1; 

2. „Ценово предложение“ – Образец 13; 

*Забележка: Общата предложена цена не може да надвишава осигурения финансов ресурс за 

обществената поръчка, който е до 51 144,95 /петдесет и една хиляди сто четиридесет и четири 

лева, деветдесет и пет стотинки/ лева без ДДС! 
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Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за изпълнение 

предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие. 

3. „Техническо предложение“ - Образец 12; 

4. Регистрационни документи на участника: 

4.1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, 

БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на 

държавата, в която участникът е установен. 

4.2. Копие от документа за самоличност, когато Участникът е физическо лице. 

Когато Участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документът се 

представя от всяко физическо или юридическо лице, включени в обединението. 

Когато Участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или 

техни обединения, документът се представя в официален превод. 

Ако е посочен ЕИК, участникът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от ЗТР и да не представя 

доказателства за обстоятелства, вписани в търговския регистър. 

5. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица се 

представят: 

Копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което 

представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в 

който се посочва представляващият. /чл.56 ал.1 т. 2 от ЗОП/. 

6. Пълномощно на лицето, подписало офертата и/или други заверени от него документи към 

офертата, с нотариална заверка на подписа на упълномощилото го лице, когато офертата не е 

подписана от законния представител на участника, в оригинал или нотариално заверено копие. 

7. Представяне на участника – Образец 2;  

8. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”) от ЗОП - Образец 3; 

9. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Образец 4; 

10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП – Образец 5; 

11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец 6; 

12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП – Образец 7; 

 

13. Доказателства за техническите възможности на участника: 

Изискуеми документи и информация Минимални изисквания 

 

1. Списък на изпълнените услуги, които са 

еднакви или сходни с предмета на 

обществената поръчка, изпълнени през 

последните три години, считано от датата 

на подаване на офертата, с посочване на 

стойностите, датите и получателите, заедно 

с доказателства за извършената услуга – 

Образец 8. 

 

 

1. Участниците трябва да имат опит през 

последните три години, считано от датата на 

подаване на офертата, в залесяването на 

минимум 600 дървета. 

 

Участникът следва да приложи доказателства 

за извършените услуги, съгласно чл.51, ал. 4 от 

ЗОП (удостоверения, издадени от получателя 

или компетентен орган, или чрез посочване на 

публичен регистър, в който е публикувана 

информацията за услугата). 

2. Списък на лицата (собствени или наети) 

и ангажирани за изпълнение предмета на 

поръчката - Образец 9, с посочване на 

образованието, професионалната 

2. Всеки участник трябва да разполага с 

експерти за изпълнението на описаните в 

Техническите спецификации задачи, като 

минимум: 
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квалификация и професионалния опит на 

лицата, които отговарят за услугата. 

 

 

 

- Един Техник озеленител /лесовъд/, 

отговарящ на следните минимални изисквания: 

 да притежава средно образование по 

специалност Озеленител /лесовъд/ или 

Горско стопанство или еквивалент; 

Участникът следва да представи за експерта - 

Техник озеленител /лесовъд/: автобиография 

(в оригинал) (Образец 10) и Декларация за 

ангажираност (Образец 11).  

- Десет работници. 

Участникът следва да представи за 10 

работници: Декларация за ангажираност 

(Образец 11). 

  

 

* В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, 

съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в 

обединението. 

 

* Съгласно чл. 51а от ЗОП, Участниците може да докажат съответствието си за технически 

възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези 

случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните 

възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има 

на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените 

подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на 

участника с тях. 

 

Раздел V 

 

ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

Отварянето, разглеждането и оценката на офертите се извършва от комисия, определена със 

Заповед на Възложителя. 

Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП на 06.03.2015 г. от 

10:00 часа в Община град Добрич, етаж II, Заседателна зала. 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата 

или техни надлежно упълномощени представители, чиито оферти са приети и регистрирани, 

както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на 

установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Представителят на 

участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на 

съответните пълномощни. 

След отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване комисията обявява ценовите 

предложения и предлага на представител от присъстващите участници да подпише 

техническите и ценовите предложения. 

След извършването на посочените действия приключва публичната част от заседанието на 

комисията. 
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Комисията разглежда документите в офертите за съответствието им с изискванията поставени 

от възложителя. 

Оценяват се само допуснатите оферти.  

Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за 

класиране на участниците. Протоколът на комисията се представя на Възложителя за 

утвърждаване. 

 
 

Отстраняване на участници: 

Комисията предлага за отстраняване от поръчката участник: 

1. който не е представил някой от необходимите документи или информация; 

2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП;  

3. който е представил оферта, която и непълна или отговаря на предварително обявените 

условия на възложителя; 

4. който е предложил цена за изпълнение на поръчката по-висока от финансовия ресурс, 

посочен от Възложителя в прогнозната стойност на настоящата поръчка. 

 
 

Гаранцията за изпълнение  

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС.  

Гаранцията за изпълнение на договора, представлява гаранция за срочно изпълнение в размер 

на 3 % от стойността на договора без ДДС и гаранция за качествено изпълнение в размер на 2 

% от стойността на договора без ДДС.   

Изпълнителят сам избира формата на гаранцията за изпълнение.  

Когато Изпълнителят избере гаранцията за срочно изпълнение да бъде банкова гаранция, 

тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок не по-кратък от 

30 дни след изтичане на срока за изпълнение на договора. 

Когато Изпълнителят избере гаранцията за качествено изпълнение да бъде банкова гаранция, 

тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок не по-кратък от 

предложения срок за гаранционно поддържане. 

 
 

Сключване на договор 

Възложителят сключва писмен договор с класирания на първо място участник, който включва 

всички предложения от офертата му. 

Преди подписване на договор, участникът определен за Изпълнител следва да представи: 

1. Документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на 

обстоятелствата, посочени в чл. 47, ал. 1, т. 1 – 4 от ЗОП; 

2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП съгласно приложения 

образец; 

3. Гаранция за изпълнение; 

4. Сертификати за произход на дърветата, които ще бъдат засадени. 

 

Договорът за обществената поръчка няма да бъде сключен с участника определен за 

изпълнител, който преди подписване на договора не представи някои от горепосочените 

документи. 

Ако определеният в резултат на процедурата изпълнител е посочил в офертата си, че за 

изпълнение на обществената поръчка ще ползва подизпълнител/и, той е длъжен да сключи с 

тях договор/и за подизпълнение при условията на чл.45а от ЗОП. 
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Раздел VI 

ДРУГИ УСЛОВИЯ 
 

За всички неуредени въпроси в тази документация за участие се прилагат разпоредбите на 

Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

и другите действащи нормативни актове, свързани с предмета на обществената поръчка. 

 

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ И ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Всички действия на възложителя към участниците са в писмен вид. 

Обменът на информация може да се извърши по пощата, по факс, по електронен път при 

условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез 

комбинация от тези средства по избор на възложителя.  

Документи във връзка с провеждането на настоящата обществена поръчка изпратени по факс 

или електронен път, се приемат за редовно връчени, ако са изпратени на посочения от адресата 

номер на факс или електронен адрес и е получено автоматично генерирано съобщение, 

потвърждаващо изпращането. 
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Раздел VІІ 
 

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

Критерий за оценка – икономически най-изгодна оферта 

 

Показатели за оценка:  

 

Финансов показател: 
А – Обща цена за изпълнение на поръчката – тежест 80 % - максимален брой точки 80.   

 

Технически показател: 

В – Срок за изпълнение – тежест 20 % - максимален брой точки 20.  

 

  

Всеки от показателите се изчислява като съотношение по посочените по – долу формули: 

 

 

I. А – ОБЩА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

Оценява се общата предложена цена в лева без ДДС. 

 

A = OC min / OC участник * 80  

 

където:  

ОС min  - е най-ниската предложена цена в лева без ДДС сред всички допуснати до оценка 

предложения; 

ОС участник  - е предложената цена в лева без ДДС на оценявания участник.  

 

  

Забележка: Общата предложена цена не може да надвишава осигурения финансов ресурс за 

обществената поръчка, който е до 51 144,95 /петдесет и една хиляди сто четиридесет и четири 

лева, деветдесет и пет стотинки/ лева без ДДС!  

 

 

II. В – СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

 

Оценява се предложения срок за изпълнение на предмета на поръчката в календарни дни. 

 

B = СИ min / СИ участник * 20   

  

където:  

СИ min - е минималният предложен срок за изпълнение сред всички допуснати до оценка 

предложения; 

СИ участник - е срок за изпълнение предложен от оценявания участник.   
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Забележка: Срокът за изпълнение на поръчката не може да е по-кратък от 15 /петнадесет/ 

календарни дни и да надвишава 45 /четиридесет и пет/ календарни дни. 

 

 

III. КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА  = А +  В /максимален брой точки 100/   

 

 

Забележка: Получените след изчислението точки се закръглят до втория знак след 

десетичната запетая. 

 

Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките от комплексната оценка, 

получени за всеки участник. На първо място се класира участникът, получил най-висока 

комплексна оценка!  
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ЧАСТ ТРЕТА 

 

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ И ПРИЛОЖЕНИЯ. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

 

 

Образец № 1 Оферта за участие  

Образец № 2 Представяне на участника 

Образец № 3 Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”) от ЗОП 

Образец № 4 Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП 

Образец № 5 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП 

Образец № 6 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител 

Образец № 7 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП 

Образец № 8 Списък на изпълнените услуги 

Образец № 9 Списък на техническите лица 

Образец № 10 Автобиография  

Образец № 11 Декларация за ангажираност на експерт 

Образец № 12 Техническо предложение за изпълнение на поръчката 

Образец № 13 Ценово предложение 

 

Приложения:  

Проект на договор за изпълнение на обществената поръчка  
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Отговорност за съдържанието на този документ носи единствено Община град Добрич в качеството си на Бенефициент по 
договор за безвъзмездна финансова помощ №47315/26.06.2014, проект „Природата около нас”. 

                                                                                                                                                   Образец 1 

 

ДО 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ 

УЛ. ”БЪЛГАРИЯ” № 12 

ГРАД ДОБРИЧ 

 

ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ 
 

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена 

поръчка чрез Публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет: „Залесяване на 

дървета в Добрич – за 2 събития по Проект „Природата около нас” - съвместна програма 

за неформално екологично образование в областите Добрич, България и Констанца, 

Румъния”, по Договор № 47315/26.06.2014, MIS CODE 331, финансиран по Програма за 

Трансгранично сътрудничество Румъния – България  2007-2013 г. 

 

Представляваният от мен участник (физическо/ юридическо лице/ ЕТ) ………………………… 

(Наименование на участника) е с ЕИК / Булстат/ ЕГН …………………… 

Седалище и адрес на управление: ………………………...... 

Законен представител: Име ..... длъжност............... 

 

Пълномощник /ако е приложимо/: име .................................. ЕГН ...................., съгласно 

пълномощно, рег. № ............. на Нотариус ............., рег. № ................на Нотариалната камара  

 

Представляваният от мен участник - обединение е създадено на …………………….. г. с 

………………………………………………………………….. 
(посочва се ако участникът е обединение, включително с какъв документ е създадено) 
 

В обединението са включени следните лица: 

1. ……………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………. 
(посочват се имената/фирмите и идентифициращите данни за включените в обединението лица) 

 

 

Декларираме, че сме запознати с документацията, указанията и условията за участие в 

обявената от Вас обществена поръчка и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените от 

Вас условия и ги приемаме без възражения. 

 

Предлагаме Срок на валидност на офертата .....................  ( …………….. ) календарни дни, от 

крайния срок за получаване на оферти. 
/Срокът не може да бъде по-малък от 60 календарни дни/ 

 

 

 

 

Дата: .......................... г.                                   Участник: ............................ 

                                                                                                                         /подпис и печат/ 



 

 

 

 

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-
2013, която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
Съдържанието на документа не отразява официалната позиция на Европейския съюз или Управляващия орган на програмата. 
Отговорност за съдържанието на този документ носи единствено Община град Добрич в качеството си на Бенефициент по 
договор за безвъзмездна финансова помощ №47315/26.06.2014, проект „Природата около нас”. 

Образец 2 

 
 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА 

 

ОТНОСНО: Обществена поръчка с предмет: „Залесяване на дървета в Добрич – за 2 

събития по Проект „Природата около нас” - съвместна програма за неформално 

екологично образование в областите Добрич, България и Констанца, Румъния”, по 

Договор № 47315/26.06.2014, MIS CODE 331, финансиран по Програма за Трансгранично 

сътрудничество Румъния – България  2007-2013 г. 
  

1. Наименование на участника: ……………………....................................... 

 

2. ……………………………….  

(Посочва се ЕИК/ Булстат/ ЕГН или друга идентифицираща информация в съответствие със 

законодателството на държавата, в която участникът е установен) 

3. Адрес за кореспонденция: 

гр.………………………………....   

ул. ………………………………… 

ПК …………………………........... 

телефон: …………………………. 

факс: ……………………………... 

e-mail: ……………………………. 

(В случай че участникът е обединение, информацията по т. 2 и 3 се попълва за всеки 

участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета)  

4. Лица представляващи участника по учредителен акт: 

(ако лицата са повече от едно се добавя необходимия брой полета)  

Трите имена, ЕГН, адрес, длъжност……………………………………………………… 

5. Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се заличава) от следните 

лица: 

………………………………………  

5. Данни за банковата сметката: 

БАНКА: ..................................................................................................... 

BIC: ............................................................................................................  

IBAN: .........................................................................................................  

Титуляр на сметката: ………………………………………………….… 

 

 

Дата: ............................                            Участник: ................................ 

                                                                                                                   /подпис и печат/ 

 



 

 

 

 

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-
2013, която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
Съдържанието на документа не отразява официалната позиция на Европейския съюз или Управляващия орган на програмата. 
Отговорност за съдържанието на този документ носи единствено Община град Добрич в качеството си на Бенефициент по 
договор за безвъзмездна финансова помощ №47315/26.06.2014, проект „Природата около нас”. 

Образец 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”) от Закона за обществените поръчки 

 

Долуподписаният /-ната/          в качеството ми на

 __________________________________ (посочете длъжността) на  

        (посочете наименованието на участника) 

БУЛСТАТ/ЕИК __________________________________________ със седалище и адрес на 

управление ____________________________________________________________  

 

ОТНОСНО: Обществена поръчка с предмет: „Залесяване на дървета в Добрич – за 2 

събития по Проект „Природата около нас” - съвместна програма за неформално 

екологично образование в областите Добрич, България и Констанца, Румъния”, по 

Договор № 47315/26.06.2014, MIS CODE 331, финансиран по Програма за Трансгранично 

сътрудничество Румъния – България  2007-2013 г. 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

1. Не съм осъждан/а с влязла в сила присъда или реабилитиран съм за:  

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 

изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

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

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

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс. 

  

Информацията по т……….. се съдържа в следните публични регистри ……………… 
(Деклараторът посочва в кои публични регистри се съдържа посочената информация)  

или  

следния компетентен орган …………………………, е длъжен да предостави информация за 

тези обстоятелства, служебно на възложителя. 
(Деклараторът посочва компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в 

която участникът е установен, е длъжен да предостави информация за тези обстоятелства 

служебно на Възложителя) 
 

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

Наказателния кодекс. 

 

    г.                                            Декларатор:    

(дата на подписване)                                                                                  (подпис и печат) 

 

 

Забележка: 

* Декларацията се представя от всяко едно от лицата, които представляват участника. 

* В случай, че участникът е обединение, декларация се представя  за  всяко физическо или 

юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП. 



 

 

 

 

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-
2013, която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
Съдържанието на документа не отразява официалната позиция на Европейския съюз или Управляващия орган на програмата. 
Отговорност за съдържанието на този документ носи единствено Община град Добрич в качеството си на Бенефициент по 
договор за безвъзмездна финансова помощ №47315/26.06.2014, проект „Природата около нас”. 

 

Образец 4 

 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 

по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка  

с чл. 101е, ал. 2 от ЗОП 
 

 

 

Долуподписаният /-ната/          в качеството ми на

 __________________________________ (посочете длъжността) на  

        (посочете наименованието на участника) 

БУЛСТАТ/ЕИК __________________________________________ със седалище и адрес на 

управление ____________________________________________________________  

 

  

ОТНОСНО: Обществена поръчка с предмет: „Залесяване на дървета в Добрич – за 2 

събития по Проект „Природата около нас” - съвместна програма за неформално 

екологично образование в областите Добрич, България и Констанца, Румъния”, по 

Договор № 47315/26.06.2014, MIS CODE 331, финансиран по Програма за Трансгранично 

сътрудничество Румъния – България  2007-2013 г. 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

 

1. Не съм свързано лице с Възложителя ................................................................ (посочете 

наименованието на Възложителя) или със служители на ръководна длъжност в неговата 

организация. 

 2. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси. 

   

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по 

чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 

 

 

    г.                                            Декларатор:    

(дата на подписване)                                                                                  (подпис и печат) 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-
2013, която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
Съдържанието на документа не отразява официалната позиция на Европейския съюз или Управляващия орган на програмата. 
Отговорност за съдържанието на този документ носи единствено Община град Добрич в качеството си на Бенефициент по 
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Образец 5 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки 

 

 

Долуподписаният /-ната/          в качеството ми на

 __________________________________ (посочете длъжността) на  

        (посочете наименованието на участника) 

БУЛСТАТ/ЕИК __________________________________________ със седалище и адрес на 

управление ____________________________________________________________ 

 

ОТНОСНО: Обществена поръчка с предмет: „Залесяване на дървета в Добрич – за 2 

събития по Проект „Природата около нас” - съвместна програма за неформално 

екологично образование в областите Добрич, България и Констанца, Румъния”, по 

Договор № 47315/26.06.2014, MIS CODE 331, финансиран по Програма за Трансгранично 

сътрудничество Румъния – България  2007-2013 г. 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. При изпълнение на обществената поръчка представляваният от мен участник ще 

използва / няма да използва подизпълнители. (Не вярното твърдение се зачертава) 

 

2. Подизпълнителят/ите/, видовете работи от предмета на поръчката, които ще изпълняват 

и съответстващия на тези работи дял от стойността на обществената поръчка са както следва: 
 

Наименование на 

подизпълнителя 

Видове работи от предмета на 

поръчката, които ще изпълнява 

Дял на изпълнените работи 

като % от стойността на 

обществената поръчка 

   

   

 

3. Представляваният от мен участник: 

3.1. Няма да сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство 

по чл.47, ал.1 или ал.5 от ЗОП. 

3.2. Няма да заменя посочен в офертата изпълнител, освен в случаите по чл.45а, ал.2, т.3 

от ЗОП. 

 

Известно ми е, че при деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна 

отговорност по чл.313 от НК. 

 

Приложение: Декларация от посочените подизпълнители с изразено от тях съгласие за 

участие в настоящата поръчка като подизпълнители. 

 

 

    г.                                           Декларатор:     

(дата на подписване)                                                                                     (подпис и печат) 



 

 

 

 

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-
2013, която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
Съдържанието на документа не отразява официалната позиция на Европейския съюз или Управляващия орган на програмата. 
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Образец 6 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

за съгласие за участие като подизпълнител 

 

Долуподписаният /-ната/     в качеството ми на

 _______________________ (посочете длъжността) на     

 (посочете наименованието на подизпълнителя),  със седалище и адрес на управление

          

 

ОТНОСНО: Обществена поръчка с предмет: „Залесяване на дървета в Добрич – за 2 

събития по Проект „Природата около нас” - съвместна програма за неформално 

екологично образование в областите Добрич, България и Констанца, Румъния”, по 

Договор № 47315/26.06.2014, MIS CODE 331, финансиран по Програма за Трансгранично 

сътрудничество Румъния – България  2007-2013 г. 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

1. Представляваното от мен        (посочете дружеството, 

което представлявате)е съгласно да участва като подизпълнител на участника      

(посочете участника, на който сте подизпълнител) при изпълнение на  горепосочената поръчка.  

 

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител и размера на участието ни в % са, 

както следва:                                                            

(избройте конкретните части и техния обем от предмета на обществената поръчка, които 

ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител).  

 

 

 

Известно ми е, че за посочване на неверни данни  в настоящата декларация подлежа на 

наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

    г.                                           Декларатор:     

(дата на подписване)                                                                                     (подпис и печат) 

             
                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-
2013, която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
Съдържанието на документа не отразява официалната позиция на Европейския съюз или Управляващия орган на програмата. 
Отговорност за съдържанието на този документ носи единствено Община град Добрич в качеството си на Бенефициент по 
договор за безвъзмездна финансова помощ №47315/26.06.2014, проект „Природата около нас”. 

Образец 7 

   

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

за приемане на условията в проекта на договора  

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП 

 

 

Долуподписаният /-ната/          в качеството ми на

 __________________________________ (посочете длъжността) на  

        (посочете наименованието на участника) 

БУЛСТАТ/ЕИК __________________________________________ със седалище и адрес на 

управление ____________________________________________________________ 

 

ОТНОСНО: Обществена поръчка с предмет: „Залесяване на дървета в Добрич – за 2 

събития по Проект „Природата около нас” - съвместна програма за неформално 

екологично образование в областите Добрич, България и Констанца, Румъния”, по 

Договор № 47315/26.06.2014, MIS CODE 331, финансиран по Програма за Трансгранично 

сътрудничество Румъния – България  2007-2013 г. 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М:  

  

1. Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него 

по отношение на изпълнението на обществената поръчка. 

 

2. В случай, че представляваният от мен участник бъде избран за изпълнител, от името 

на последния приемам да сключа договор за възлагане на обществена поръчка. 

 

 

 

 

    г.                                           Декларатор:     

(дата на подписване)                                                                                     (подпис и печат) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-
2013, която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
Съдържанието на документа не отразява официалната позиция на Европейския съюз или Управляващия орган на програмата. 
Отговорност за съдържанието на този документ носи единствено Община град Добрич в качеството си на Бенефициент по 
договор за безвъзмездна финансова помощ №47315/26.06.2014, проект „Природата около нас”. 

Образец 8 

 

 

СПИСЪК НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ УСЛУГИ 

 

 

Долуподписаният /-ната/          в качеството ми на

 __________________________________ (посочете длъжността) на  

        (посочете наименованието на участника) 

БУЛСТАТ/ЕИК __________________________________________ със седалище и адрес на 

управление ____________________________________________________________ 

 

ОТНОСНО: Обществена поръчка с предмет: „Залесяване на дървета в Добрич – за 2 

събития по Проект „Природата около нас” - съвместна програма за неформално 

екологично образование в областите Добрич, България и Констанца, Румъния”, по 

Договор № 47315/26.06.2014, MIS CODE 331, финансиран по Програма за Трансгранично 

сътрудничество Румъния – България  2007-2013 г. 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

През последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, представляваният 

от мен участник е изпълнил следните услуги, сходни с предмета на настоящата 

процедура: 

  

№ 

 

Възложител 

(получател) 

 

Предмет на договора/ описание 

на основните дейности 

 

 

 

 

 

 

Стойност на 

договора /лева 

без ДДС/ 

 

 

 

 

 

 

Дата на 

започване и 

дата на 

приключване 

на услугата 

 

В качеството 

на:  

главен 

изпълнител; 

участник в 

обединение; 

подизпълнител 

1.      

2.      

 

 

За потвърждение на горните данни: 

Прилагаме доказателства за извършената услуга, съгласно чл.51, ал. 4 от ЗОП (удостоверения, 

издадени от получателя на услугата и др. по преценка на участника):  

1. ………………………,  

2. ……………………….  

 

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

данни. 

 

    г.                                           Участник:     

(дата на подписване)                                                                               (подпис и печат) 



 

 

 

 

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-
2013, която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
Съдържанието на документа не отразява официалната позиция на Европейския съюз или Управляващия орган на програмата. 
Отговорност за съдържанието на този документ носи единствено Община град Добрич в качеството си на Бенефициент по 
договор за безвъзмездна финансова помощ №47315/26.06.2014, проект „Природата около нас”. 

Образец 9 

 

 

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, КОИТО УЧАСТНИКЪТ ЩЕ ИЗПОЛЗВА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

Долуподписаният /-ната/          в качеството ми на

 __________________________________ (посочете длъжността) на  

        (посочете наименованието на участника) 

БУЛСТАТ/ЕИК __________________________________________ със седалище и адрес на 

управление ____________________________________________________________ 

 

ОТНОСНО: Обществена поръчка с предмет: „Залесяване на дървета в Добрич – за 2 

събития по Проект „Природата около нас” - съвместна програма за неформално 

екологично образование в областите Добрич, България и Констанца, Румъния”, по 

Договор № 47315/26.06.2014, MIS CODE 331, финансиран по Програма за Трансгранично 

сътрудничество Румъния – България  2007-2013 г. 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

При изпълнение на обществената поръчка ще използвам следните лица:     

   

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

данни. 

 

    г.                                           Участник:     

(дата на подписване)                                                                               (подпис и печат) 
 

Сружител/ 

Експерт 

(трите имена) 

 

Длъжност, 

която ще 

изпълнява 

Вид 

правоотношен

ие с 

участника 

Образование 

(№ на 

диплома, 

степен, 

специалност, 

учебно 

заведение, 

година на 

дипломиране)  

Професионална 

квалификация  

(№ на издадения 

документ, 

направление, година 

на придобиване) 

Професионален 

опит  

(години трудов 

стаж,  

месторабота, 

период, длъжност, 

основни функции) 

      

      



 

 

 

 

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-
2013, която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
Съдържанието на документа не отразява официалната позиция на Европейския съюз или Управляващия орган на програмата. 
Отговорност за съдържанието на този документ носи единствено Община град Добрич в качеството си на Бенефициент по 
договор за безвъзмездна финансова помощ №47315/26.06.2014, проект „Природата около нас”. 

  

Образец 10 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА  АВТОБИОГРАФИЯ 

 

<длъжност на лицето при изпълнение на поръчката > 

 

 

1. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

Трите имена  

Дата на раждане  

Място на раждане  

Адрес  

Телефон, факс  

Електронна поща  

2. ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

2.1. Вид и степен на завършено висше образование 

Учебно заведение 

[от дата – до дата] 

Образователно- 

квалификационна 

степен 

Специалност 

   

   

2.2. Допълнителна квалификация 

Учебно заведение 

[от дата – до дата] 

Курс/ Програма 

Наименование 

Сертификати/ 

Удостоверения 

   

   

Забележка: Тук се посочват квалификационни програми и курсове, които не са 

съпроводени с придобиване на образователно-квалификационна степен. 

 

3. НАСТОЯЩА МЕСТОРАБОТА И ДЛЪЖНОСТ 

................................................................................................................................................. 

4. ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 

Посочете организациите, в които сте работили, като започнете с последната; други 

ангажименти (свободна професия, самонает и др.)  

 



 

 

 

 

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-
2013, която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
Съдържанието на документа не отразява официалната позиция на Европейския съюз или Управляващия орган на програмата. 
Отговорност за съдържанието на този документ носи единствено Община град Добрич в качеството си на Бенефициент по 
договор за безвъзмездна финансова помощ №47315/26.06.2014, проект „Природата около нас”. 

4.1. Професионален опит, свързан с предмета на обществената поръчка и длъжността  

Организация Период Длъжност 
Основни дейности и 

отговорности 

    

    

    

4.2. Професионален опит в други области 

Организация Период Длъжност 
Основни дейности и 

отговорности 

    

    

    

    

5. ЧУЖДИ ЕЗИЦИ 

Оценка от 1 до 5 за степен на владеене на езика (5 – отлично, 1 – основно) 
Ако притежавате сертификати и удостоверения за владеене на съответния език, 

отбележете ги в последната колона. 

 

Език Писмено Говоримо Диплома/Сертификат 

    

    

    

    

6. КОМПЮТЪРНИ И ДРУГИ УМЕНИЯ 

................................................................................................................................................ 

 

 

7. ОСНОВНИ КВАЛИФИКАЦИИ, свързани с предмета на обществената поръчка и 

длъжността 

 

................................................................................................................................................ 

8. ДРУГА СЪЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ  

................................................................................................................................................. 

 

 

Дата: …………….      Подпис: ………………..   

         

   



 

 

 

 

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-
2013, която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
Съдържанието на документа не отразява официалната позиция на Европейския съюз или Управляващия орган на програмата. 
Отговорност за съдържанието на този документ носи единствено Община град Добрич в качеството си на Бенефициент по 
договор за безвъзмездна финансова помощ №47315/26.06.2014, проект „Природата около нас”. 

Образец 11 
 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

За ангажираност на експерт 
 

Подписаният ………………………………………....................................………………… 

(трите имена) 

...................................................................................................................................................... 

(данни по документ за самоличност) 

 

в качеството ми на  ………………………………………………………………………….. 

(вида експерт,  съгласно офертата) 

 

на участник:  ………………………………………………………………………..…….. 

(наименование  на участника) 

 

ОТНОСНО: Обществена поръчка с предмет: „Залесяване на дървета в Добрич – за 2 

събития по Проект „Природата около нас” - съвместна програма за неформално 

екологично образование в областите Добрич, България и Констанца, Румъния”, по 

Договор № 47315/26.06.2014, MIS CODE 331, финансиран по Програма за Трансгранично 

сътрудничество Румъния – България  2007-2013 г. 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

1. На разположение съм да поема работата по общественатa поръчка, за времетраенето й, както 

изискват отговорностите ми; 

 

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на настоящия участник за 

качественото изработване на предмета на поръчката; 

 

3. Задължавам се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, 

свързани с поръчката, станали известни във връзка с моето участие в обществената поръчка. 
 

 

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

данни. 

 

 

    г.                                           Декларатор:     

(дата на подписване)                                                                                     (подпис и печат) 

 

 

*Забележка: Декларацията се попълва от експерти, които не са служители на участника и се 

представя от всеки експерт поотделно. 

 



 

 

 

 

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-
2013, която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
Съдържанието на документа не отразява официалната позиция на Европейския съюз или Управляващия орган на програмата. 
Отговорност за съдържанието на този документ носи единствено Община град Добрич в качеството си на Бенефициент по 
договор за безвъзмездна финансова помощ №47315/26.06.2014, проект „Природата около нас”. 

 

Образец 12 

                                                                                                                                                  

ДО 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ 

УЛ.”БЪЛГАРИЯ” № 12 

ГРАД ДОБРИЧ 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

 От …………………………………...…………….………… /наименование на Участника/, 

представлявано от ………………………………………………………………… /име, длъжност/ 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

 С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение предмета на 

обявената от Вас обществена поръчка с наименование: „Залесяване на дървета в Добрич – за 

2 събития по Проект „Природата около нас” - съвместна програма за неформално 

екологично образование в областите Добрич, България и Констанца, Румъния”, по 

Договор № 47315/26.06.2014, MIS CODE 331, финансиран по Програма за Трансгранично 

сътрудничество Румъния – България  2007-2013 г. 

 

 

1. Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата 

процедура, ще изпълним следното: ……..………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

  

(Представете план за изпълнение на задачите, който да бъде приложим към Техническата 

спецификация.  

Опишете планираните дейности, които са необходими и които ще бъдат предприети за 

изпълнението, както и необходимия човешки ресурс за обезпечаване на дейностите, съгласно 

Техническата спецификация. 

Участникът може да представи  това в описателен вид или да го визуализира по друг 

подходящ начин. ) 

 

 

2. Срок за гаранционно поддържане: …….. /……………………/ години. 
                                   /Гаранционното поддържане не може да е по-малко от 2 години/ 

 

 За предложеният от нас срок за гаранционно поддържане се задължаваме да 

поддържаме засадената растителност и обработваме площите. По време на гаранционното 

поддържане се задължаваме да окопаваме /два пъти месечно/ и поливаме дървесната 

растителност /минимум веднъж седмично/. Тревните площи ще се окосяват минимум два пъти 

месечно, включително събиране на окосената трева и торене. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-
2013, която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
Съдържанието на документа не отразява официалната позиция на Европейския съюз или Управляващия орган на програмата. 
Отговорност за съдържанието на този документ носи единствено Община град Добрич в качеството си на Бенефициент по 
договор за безвъзмездна финансова помощ №47315/26.06.2014, проект „Природата около нас”. 

 

3. Предлагаме Срок на изпълнение на поръчката до ………….. (…………………..) 

календарни дни. 

 

 

Забележка: Срокът за изпълнение на поръчката не може да е по-кратък от 15 /петнадесет/ 

календарни дни и да надвишава 45 /четиридесет и пет/ календарни дни. 

 

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с 

горепосоченото предложение, изискванията на Възложителя и представения проект на 

договор. 

Всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя и при необходимост коригирани и ще 

се изпълняват в обем и съдържание съгласно Техническата спецификация. 

 

Поемаме ангажимент да изпълним качествено и в срок поръчката в съответствие с 

изискванията Ви, заложени в Техническата спецификация и в пълно съответствие с 

гореописаното предложение.  

 

Заявяваме, че сме запознати с всички документи, включени в документацията и приемаме да 

изпълним без резерви и ограничения, в съответствие с условията на документацията 

дейностите по предмета на обществената поръчка. 

 

 

 

    г.                                           Участник:     

(дата на подписване)                                                                               (подпис и печат) 

 



 

 

 

 

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-
2013, която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
Съдържанието на документа не отразява официалната позиция на Европейския съюз или Управляващия орган на програмата. 
Отговорност за съдържанието на този документ носи единствено Община град Добрич в качеството си на Бенефициент по 
договор за безвъзмездна финансова помощ №47315/26.06.2014, проект „Природата около нас”. 

Образец 13 
 

                                                

ДО  

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ 

УЛ. ”БЪЛГАРИЯ” № 12  

ГРАД ДОБРИЧ 
 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

 
 

От …………………………………...…………… /наименование на Участника/, 

представлявано от ……………… /име, длъжност/  

 
  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,  
 

С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение предмета на 

обявената от Вас обществена поръчка с наименование: „Залесяване на дървета в Добрич – за 

2 събития по Проект „Природата около нас” - съвместна програма за неформално 

екологично образование в областите Добрич, България и Констанца, Румъния”, по 

Договор № 47315/26.06.2014, MIS CODE 331, финансиран по Програма за Трансгранично 

сътрудничество Румъния – България  2007-2013 г. 

 

 

П Р Е Д Л А Г А М Е :  
  

Обща цена за изпълнение на поръчката, в размер на ………….. (…………….…….) лева без 

ДДС или в размер на ………….. (…………….…….) лева с включен ДДС, формирана от 

следните единични цени: 

 

Таблица № 1 

№ Дейност Количество Единична 

цена  

 /лева без 

ДДС/ 

Обща цена 

/лева без 

ДДС/  

1. Залесяване на 300 дървета 2   

2. 
Наем на автобус за 1 ден (превоз в рамките 

на град Добрич) 

2   

3. Обяд за 35 човека 2   

4. Разходи за техник озеленител (лесовъд) 2   

Общо цена в лева без ДДС:  

Общо цена в лева с включен ДДС:  

 

 

*Забележка: Предложената цена от участник не може да надвишава осигуреният финансов 

ресурс за всяка дейност, както следва: 
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 Предложената единична цена по т.1 от Таблица № 1 не може да надвишава 24 447,88 

лева без ДДС; 
 Предложената единична цена по т.2 от Таблица № 1 не може да надвишава 488,96 лева 

без ДДС; 
 Предложената единична цена по т.3 от Таблица № 1 не може да надвишава 570,45 лева 

без ДДС; 
 Предложената единична цена по т.4 от Таблица № 1 не може да надвишава 65,19 лева 

без ДДС. 
 

* Когато участник предложи цена по-висока от осигурения финансов ресурс за 

изпълнение предмета на поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата.   
 

  Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката и не 

подлежи на увеличение. 

  Предложената цена е определена при пълно съответствие с условията от 

документацията по процедурата.  

Към заявената цена ще се придържаме до окончателното завършване на дейностите по 

изпълнение на поръчката, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална 

работна заплата и др. 

  

 
  

    г.                                           Участник:     

(дата на подписване)                                                                               (подпис и печат) 
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ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:  

„Залесяване на дървета в Добрич – за 2 събития по Проект „Природата около нас” - 

съвместна програма за неформално екологично образование в областите Добрич, 

България и Констанца, Румъния”, по Договор № 47315/26.06.2014, MIS CODE 331, 

финансиран по Програма за Трансгранично сътрудничество Румъния – България  2007-2013 г. 

 

Настоящата обществена поръчка се възлага в рамките на изпълнението на Проект “Природата 

около нас” - съвместна програма за неформално екологично образование в областите Добрич, 

България и Констанца, Румъния”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество 

Румъния – България, който има за цел да повиши обществената информираност за стойността 

на природните ресурси в трансграничния регион, обхванат областите Добрич и Констанца.  

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА  

Съобразно изготвения и одобрен бюджет по Проект „Природата около нас“, максималният 

разполагаем финансов ресурс на Възложителя за дейността, предмет на обществената поръчка 

е в размер до 51 144,95 /петдесет и една хиляди сто четиридесет и четири лева, деветдесет и 

пет стотинки/ лева без ДДС или 61 373,94 /шейсет и една хиляди триста седемдесет и три 

лева, деветдесет и четири стотинки/ лева с ДДС.  

 

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  

Срокът за изпълнение на поръчката не може да е по-кратък от 15 /петнадесет/ календарни 

дни и да надвишава 45 /четиридесет и пет/ календарни дни, и се посочва от участниците в 

Техническото предложение за изпълнение на поръчката. 

 

 

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 

Поръчката се извършва при стриктно спазване на изискванията за визуална идентичност, 

заложени в Наръчника за изпълнение на проекти и Наръчника за визуална идентичност по 

Програма за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013. Изпълнителят се 

задължава да поддържа постоянна връзка с Възложителя относно правилата за визуализация, 

установени от Управляващия орган на Програмата за Трансгранично Сътрудничество 

Румъния-България 2007-2013.  
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Поръчката се извършва в пълно съответствие с одобреното проектно предложение и 

одобрения бюджет на проекта. Изпълнителят се задължава да поддържа постоянна връзка с 

Възложителя относно съдържанието и правилното тълкуване на тези документи и да съгласува 

с Възложителя изпълнението на всички услуги, предмет на договора. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Обща информация 

Град Добрич е избран за основен обект на възстановителни залесителни дейности. За града 

естественият „зелен коридор“ следва течението на р. Добричка, която преминава през целия 

град в направление от юг на север. В значителна част от урбанизираната градска зона, речното 

корито е изгубило своя естествен облик и растителността не е запазена. Точно там следва да се 

насочат усилията за попълващо залесяване. 

 

Обхват и описание на работата 

В предмета на поръчката се включват 2 събития, всяка от които включва: залесяване на 300 

дървета, наем на автобус за 1 ден (превоз в рамките на град Добрич), обяд за 35 човека, 

разходи за техник озеленител /лесовъд/. 

Попълващо и ново залесяване с общо 600 дървета в няколко лъча в рамките на гр. Добрич и 

периферията на градската зона: 

 

N 

 

 

Обект 

 

 

Собственост 

 

 

Пло

щ 

 

 

Брой  

дървета 

 

Забележка 

 

1.  

Терен в местност „Лозята” 

с идентификационен 

номер 72624.420.32 

Общинска/зелени 

площи за широко 

обществено ползване 

44 

дка 
280 

За нуждите на 

проекта ще се 

използват 7,00 дка 

2.  

Зелена площ  м/у бул. 

Русия и ул. Суха река с ИН 

72624.615.9056 

Общинска/акт за 

общ. собств. 

4614/21.01.2011 г. 

7,2 

дка 
240 

За нуждите на 

проекта ще се 

използват 6,00 дка 

3.  

Попълване на липсващи 

дървета по улици и 

булеварди 

Общинска  80 

Бул. Добруджа, 

бул. Русия, бул. 25 

септември 

4.  
Терен по обиколен път с 

ИН 72624.207.34 

Общинска /пустееща 

обработваема земя 

16 

дка 
 Резервен обект 
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Изисквания към дървесната растителност: 

Растенията трябва да бъдат контейнерно производство, механично здрави, без плевели, 

вредители и болести. Кореновата система трябва да бъде добре развита, да съответства на 

вида, възрастта, почвените условия и темповете на растеж на растението. Не се допускат 

физиологични повреди.  

Дървесната растителност предвидена за засаждане в обектите по т. 1 и 2 трябва да бъдат с 

размери 140-180 см височина. 

Дърветата предвидени за попълване на улици и булеварди да бъдат с размери 250-300 см. 

височина и обиколка (см), измерена на височина 100 см над нивото на почвата, 16-18 и 18-

20 см. Короната да е формирана на минимална стъблена височина 220 см. 

 

Препоръчани схеми за залесяване: 

Препоръчително е залесяването да се извършва по схеми, които се използват в 

паркоустройството за постигане на близък до естествения облик на растителността. Такива 

са: 

 При по-големи полигони: Създаване на разновидово насаждение, засаждане на 

дърветата в групи по 15-30 от един вид, редуване на групите с избягване на симетрични 

или правилни форми. Засаждане на малки групи /5-11 броя/  пред или между големите 

групи, които да са от различни видове от тези в основната група и да бъдат като акцент. 

 При по-малки полигони: засаждане на дърветата в групи по 3-10 от един вид. 

 При попълване на съществуващо улично озеленяване следва да се спазва вече 

приложената схема. 

Средна гъстота в групите: 4-5 бр./ 100 кв. м.  

 

Видов състав: 

 Цер (Quercuscerris)  

 Летендъб (Q. robur)  

 Благун (Q. frainetto)  

 Планинскиясен (Fraxinus excelsior) 
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 Явор (Acer campestre) 

 Шестил (Acerplatanoides) 

 Дребнолистбряст (Ulmuspumila) 

 Дребнолистналипа (Tiliacordata)  

 Мъждрян (Fraxinusornus) 

 Черен бор (Pinusnigra) 

 

Подготовка на почвата 

Преди засаждане на растителността в масиви, е необходимо да се подготви почвата. 

Предварителната подготовка включва следните манипулации – изораване, подравняване, 

почистване на площите от камъни, плевели и други. 

Засаждането на растенията да се извърши в дупки 70/70/70 см. 

При попълване на насаждения по улици и булеварди да се засаждат в дупки 70/70/70 см., като 

изкопаната почва се подменя с обогатена почва с оборски  тор и пясък. Засадените улични 

дървета да се укрепят с колчета. 

 

Гаранционно поддържане 

Изпълнителят на поръчката се задължава да поддържа засадената растителност и обработва 

площите през целия гаранционен срок, съгласно Техническото предложение на Изпълнителя. 

По време на гаранционното поддържане изпълнителят е длъжен да окопава /два пъти месечно/ 

и полива дървесната растителност /минимум веднъж седмично/. Тревните площи да се 

окосяват минимум два пъти месечно, включително събиране на окосената трева и торене. 

 

Избраният Изпълнител преди подписване на договора трябва да представи Сертификати 

за произход на дърветата, които ще бъдат засадени! Договорът за обществената поръчка 

няма да бъде сключен с участника определен за изпълнител, който преди подписване на 

договора не представи Сертификати за произход на дърветата. 

 

Изготвил: инж. Ганка Пенева – главен експерт в Дирекция „Устройство на територията, 

инфраструктура и околна среда“ 


