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Д О К У М Е Н Т А Ц И Я 
за 

участие в откритa процедура  

по Закона обществени поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

 

Предоставяне на услуги във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление 

и устройство на Природен парк „Странджа“, включващи рaзширяване на интернет 

страницата на Природен парк „Странджа” и превеждането й на английски език, както и 

изграждане на цялостна система за електронно представяне и подпомагане на дейности 

на Природен парк „Странджа“ с хардуерно и софтуерно обезпечаване 
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РАЗДЕЛ  ІII. 

1. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

 

1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско 

или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което 

отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП) и обявените 

изисквания от Възложителя в документацията за участие. 

2. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка лице, за което 

е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви от „а” до  „д” , т. 2 и 3, ал.2, т.1, 

2, 3, 4 и т. 5 и ал. 5 от ЗОП. 

3.  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 и ал.2 от ЗОП. 

4. Изискванията на чл.47, ал. 1, т. 1, букви от „а” до  „д” и ал. 2, т. 2 и 5 от ЗОП се 

прилагат съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 

5. За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, когато 

участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които 

могат самостоятелно да го представляват. 

6. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 

поръчката, изискванията по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението изисквания 

по ал. 2 се прилагат и за подизпълнителите.  

7. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по 

чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението изисквания по чл. 47, ал. 2, т. 1, 2, 3, 4 и 5 

от ЗОП с декларация. 

8. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за 

изпълнител, е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата 

по чл.47, ал.1 (свиделство за съдимост на представляващия) и на посочените в обявлението 

обстоятелства по чл.47, ал.2 (удостоверения за липса на задължения към държавата и 

общината, удостоверение за липса на наложено наказание за наемане на работа на незаконно 

пребиваващи чужденци през последните до 5 години) от ЗОП, издадени от съответния 

компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на 

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

чужда държава не се издават изборените в предното изречение документи или когато те не 

включват всички случаи по чл. 47, ал.1 и ал.2 от ЗОП, участникът представя клетвена 

декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която 
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е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния 

национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или 

административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в 

държавата, в която той е установен. Не се изисква представяне на документите, когато те се 

отнасят до обстоятелства, вписани в Търговския регистър при Агенция по вписванията. В 

случай че не е посочен ЕИК, се представят удостоверение за актуално състояние (издадено не 

по-рано от 3 месеца преди датата на сключване на договора), както и удостоверения, че 

лицето не е обявено в несъстоятелност и не се намира в производство по ликвидация. 

 

2.КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ 

 

1. Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с 

настоящата процедура, са в писмен вид. 

2. Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един 

от следните начини: 

а) лично – срещу подпис; 

б) по пощата –  чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от 

участника адрес; 

в) чрез куриерска служба; 

г) по факс; 

д) по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и 

електронния подпис;  

е) чрез комбинация от тези средства. 

3.  Писмата и уведомленията следва да бъдат адресирани до посоченото за тази цел 

лице за контакти. 

4. При предоставяне на техническите задания на участниците в процедурите и при 

сключването на договор за обществена поръчка Възложителят може да посочи коя част от 

информацията, която им предоставя, има конфиденциален характер. Участниците нямат 

право да разкриват тази информация. 

5. При подаване на офертата си участникът също може да посочи коя част от нея 

има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят 

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

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

следните случаи: 
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а) при изпълнение на задължението от Възложителя да изпрати информация за 

сключения договор до Регистъра за обществени поръчки; 

б) когато при писмено искане от участник Възложителят изпълни законовото си 

задължение да му осигури достъп до протокола или предостави копие от протокола. В този 

случай Възложителят ще положи грижа и може да откаже достъп до информация, съдържаща 

се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, 

ограничава или нарушава конкуренцията. 

6. Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се 

връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по 

факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и 

електронния подпис. 

 

3.ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

 

1. Гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение се представят в една от следните 

форми:  депозит на парична сума по сметка на Възложителя или  банкова гаранция в полза на 

Възложителя. Всеки участник/изпълнител сам избира формата на гаранциите. Когато 

участникът в процедурата, съответно избраният за изпълнител е обединение, което не е 

юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, 

съответно вносител на сумата по гаранцията. 

         2. Когато гаранцията за участие и за изпълнение е парична сума, същата се внася по 

следната банкова сметка на администрацията на Дирекция на „Природен парк „Странджа”: 

IBAN: BG 16 UNCR 7630 3300 0002 86 

BIC: UNCR BG SF 

Име на банката: Уникредит-булбанк клон Бургас 

 3.Гаранцията за участие е в размер на 3 200 (три хиляди и двеста) лева. Гаранцията за 

изпълнение е 3 % (три на сто) от стойността на договора. При представяне на гаранция в 

платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва предметът на договора, 

за който се представя гаранцията. 

4. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на 

участника/изпълнителя. Участникът/изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси 

по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя 

гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.  

5. При спазване на изискванията на чл. 68, ал. 8 – 11 от ЗОП, Възложителят отстранява от 

участие в процедурата участник, който: 
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 не е представил документ за внесена гаранция за участие; 

 е представил документ за внесена гаранция за участие, който не отговаря на 

изискванията на Възложителя, или;  

 e представил банкова гаранция, в която не е изрично посочено, че тя: 

 е безусловна и неотменима или; 

 е в полза на Възложителя, или; 

 е със срок на валидност 90 (деветдесет) дни от датата, определена за краен срок 

за получаване на оферти.  

6. Задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за участие  

6.1. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда 

на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 

6.2. Гаранцията за участие в процедурата се задържа, когато участникът обжалва решението 

на Възложителя за определяне на изпълнител – до решаване на спора. Гаранцията за участие 

се освобождава след влизане в сила на решението във връзка с обжалването.  

6.3. В случаите по т.6.2, ако е необходимо изпълнителят е длъжен да удължи срока на 

валидност на гаранцията до решаване на спора. 

6.4. Гаранцията за участие се усвоява в следните случаи: 

 участникът оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите; 

 участникът е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи 

договор за обществена поръчка.  

6.5. Гаранциите на отстранените участници се освобождават от Възложителя в срок от 5 (пет) 

работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението на Възложителя за 

определяне на изпълнител съгласно чл. 62, ал.1, т.1 от ЗОП. При прекратяване на процедурата 

за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 

5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. 

6.6. Гаранциите на класираните на първо и второ място участници се освобождават след 

сключването на договор за обществена поръчка, а на останалите класирани участници – в 

срок 5 (пет) работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне 

на изпълнител съгласно чл. 62, ал. 1, т.2 от ЗОП. 

6.7. Възложителят освобождава гаранцията, без да дължи лихви за периода, през който 

средствата законно са престояли при него съгласно чл. 62, ал. 4 от ЗОП. 

7. Задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за изпълнение.  
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7.1. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият 

участник да представи гаранция за изпълнение.  

7.2. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, в нея 

следва изрично да е записано, че: 

 е безусловна и неотменима; 

 е в полза на възложителя; 

 е със срок на валидност най – малко 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на 

изпълнение на договора; 

 има възможност за нейното усвояване на части. 

7.3. Условията и сроковете, при които гаранцията за изпълнение се задържа, усвоява или 

освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя 

и изпълнителя.  

7.4. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, 

през който средствата законно са престояли при него. 

 

4.ДРУГИ УКАЗАНИЯ 

 

1.Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците за 

въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат ЗОП и документацията за 

участие в процедурата.  

2. В случай че документацията за участие или част от нея се предава на участниците освен на 

български и в превод на друг чуждестранен език, при несъответствие в записите на 

различните езици, за валидни се считат записите на български език.  

3. Ако участниците в процедурата представят документи на език, различен от българския и 

същите са представени и в превод на български език, при несъответствие в записите при 

различните езици, за валидни се считат записите на български език. 

4. При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни са 

записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната 

последователност: 

а) Решението за откриване на процедурата; 

б) Обявление за обществена поръчка; 

в) Техническо задание и описание на обществената поръчка; 

г) Указания за подготовката на офертата; 
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д) Критерий за оценка на офертите;  

е) Проект на договор за изпълнение на поръчката; 

ж) Указания по провеждането и участието в процедура; 

з) Образците на документи за участие в процедурата. 

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място. 

 

 

 

Възложителят предоставя безплатен достъп до документацията за участие на интернет 

адрес www.strandja.bg – профил на купувача. Разяснения на Възложителя по 

документацията за участие ще се публикуват само на посочения интернет адрес. 

Информация за деня, часа и мястото на провеждане на публично заседание за отваряне  

и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници ще се публикува само на 

посочения интернет адрес. 

http://www.strandja.bg/
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РАЗДЕЛ IV. 

УКАЗАНИЯ  ЗА  ПОДГОТОВКА  НА  ОФЕРТАTA  

 

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

съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата документация и ЗОП.  

2. Всеки участник има право да представи само една оферта, като офертата следва да 

включва пълния обем на поръчката. Не се допускат варианти на оферта. Офертата следва да 

бъде представена на адреса, посочен в обявлението за обществената поръчка, а именно – 

Дирекция „Природен парк „Странджа”, гр. Малко Търново, ул. Янко Маслинков № 1 преди 

часа и датата, посочени в обявлението като краен срок за представяне на офертите. 

3. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, 

разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата, така че да 

обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за 

подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. 

Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, 

определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо 

освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с 

куриери или други. 

4. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик лично от участника или от 

упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка 

или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва “Оферта”, посочва 

наименованието на поръчката, за която подава оферта, наименованието на участника, адрес и 

лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Пликът съдържа 

следните отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: 

4.1. плик № 1 с надпис „Документи за подбор по обществена поръчка с 

предмет:….…….от .........(името на участника)”, в който се поставят документите, изисквани 

от Възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1-6, 8, 12-14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за 

подбор на участниците.  

4.2. плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на обществена поръчка с 

предмет:….……от..........(името на участника)”, в който се поставят документите, свързани с 

изпълнението на поръчката, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9 от ЗОП (Образец №12).  

4.3. плик № 3 с надпис „Предлагана цена за обществена поръчка с предмет: …...от 

…….(името на участника)”, който съдържа ценовото предложение на участника (Образец № 

2). 
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4.4. Участникът подава оферта, окомплектована по реда на т.4 от настоящата 

документация, съдържаща отделни пликове №1, 2 и 3. 

5. Офертата се подава на български език. Когато участникът в процедурата е 

чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на чуждестранни физически 

и/или юридически лица, посочените в чл. 56, ал 1, т. 1 от ЗОП и настоящите Указания 

документи се представят в официален превод на български език, а останалите изискуеми 

документи, които са на чужд език, се представят и в превод на български език, съгласно чл. 

56, ал. 4 от ЗОП. 

„Официален превод” е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с 

Министерство на външните работи на Република България за извършване на официални 

преводи. 

В случай на участие на подизпълнител, документите и данните по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4 , 5 

и 6 от ЗОП следва да бъдат представени и за всеки един от подизпълнителите.  

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите 

по чл.56, ал.1, т.1 и т.6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, 

включено в обединението, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП се представят само 

за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор 

по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. 

Всички копия на документи, приложени в документацията, следва да са заверени от 

участника и да съдържат текста “Вярно с оригинала”. Задължително следва да има 

собственоръчен подпис на представляващия участника и положен печат. В случаите, в които 

участникът е обединение/консорциум, което не разполага със собствен печат, върху 

документа може да бъде положен печат на един от партньорите в обединението/консорциума. 

6. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са 

задължителни за участниците, с изключение образците на банкови гаранции, които са 

примерни.  Ако офертата не е представена по представените образци, възложителят може да 

отстрани участника от процедурата, поради несъответствие на офертата с изискванията на 

документацията за участие.  

 

 

 

 

 

 

apis://NORM|40377|8|25|/
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ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

 

7. Офертата (Образец № 1) и приложенията към нея се изготвят по представените в 

документацията образци. Офертата задължително съдържа следните документи: 

7.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от 

представляващия участника (в оригинал). 

7.2. Документи, удостоверяващи правосубектност, а именно: 

7.2.1. За юридически лица или еднолични търговци – копие от документа за 

регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския 

регистър. В случай че не е посочен ЕИК се представя и удостоверение за актуално състояние 

(издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на представянето му с офертата). За физически 

лица – копие от документа за самоличност. За чуждестранни юридически лица – копие от 

документа за регистрация съобразно националното им законодателство. 

7.2.2. Когато участникът в процедура е обединение, което не е юридическо лице – 

актът за създаването му, подписан от лицата в обединението, в който задължително се 

посочва представляващият и разпределението на участието на лицата при изпълнение на 

дейностите – в оригинал или в нотариално заверен препис (като в случаите, в които 

документът е съставен на чужд език следва да се спазят изискванията на чл. 56, ал. 4 от ЗОП). 

За участниците – обединения следва да бъдат спазени изискванията на чл. 56, ал. 3 от ЗОП.  

7.2.3. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице 

или техни обединения следва да бъдат спазени изискванията съгласно чл. 56, ал. 4 от ЗОП. 

7.3. Документ за регистрация по БУЛСТАТ (когато е приложимо), като в случаите, в 

които участник е чуждестранно лице се представя съответният документ съгласно 

националното законодателство, ако съществува такъв (копие). 

7.4. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал или нотариално 

заверено копие) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана 

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

изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни 

на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното 

лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. 

Декларациите по точки 7.5, 7.6, 7.7 и 7.8 не могат да бъдат подписвани от пълномощник. 

7.5. Декларации по чл. 47, ал. 1, т.1, букви от „а” до „д”, т. 2 и 3 от ЗОП (оригинал) 

– попълват се и се подписват по приложените образци към настоящата документация 

(Образец № 3 и 3А). Декларациите се подписват от лицата съгласно чл.47, ал. 4 и 6 от ЗОП. 

Декларации се представят и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на 
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обединения и от подизпълнителите на участника. Когато деклараторът е чуждестранен 

гражданин и декларацията се представи на език, различен от българския, тя се представя и в 

превод на български език. 

7.6. Декларации по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (оригинал) – попълват се и се подписват  по 

приложените образци към настоящата документация (Образец № 4 и 4А). Декларациите се 

подписват от лицата съгласно чл.47, ал. 4 и 6 от ЗОП. Декларациите се представят и от 

физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от 

подизпълнителите на участника. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин и 

декларацията се представи на език, различен от българския, тя се представя и в превод на 

български език. 

7.7.  Декларации по чл. 47, ал. 2, т. 1, 2, 3, 4 и 5 от ЗОП (оригинал) – попълват се и се 

подписват по приложените образци към настоящата документацията (Образец № 5 и 5А). 

Декларациите се подписват от лицата съгласно чл.47, ал. 4 и 6 от ЗОП. Декларации се 

представят и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от 

подизпълнителите на участника. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин и 

декларацията се представи на език, различен от българския, тя се представя и в превод на 

български език. 

7.8. Декларация съгласно чл. 56, ал.1, т. 12 от ЗОП (оригинал) за приемане условията 

в проекта на договора (Образец №6). 

7.9. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП (оригинал) за ползване на 

подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще 

извършват, и дела на тяхното участие- попълва се и се подписва по приложения образец към 

настоящата документация (Образец № 7) и декларация за съгласие за участие като 

подизпълнител (оригинал) – представляващият и управляващ подизпълнителя, ако се 

предвиждат такива - попълва и подписва декларация по образеца, приложен към настоящата 

документация  (Образец № 7А). Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, 

документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5 и 6 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията 

към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.  

 

7.10. Изисквания за технически възможности и квалификация на участника: 

Изискванията за технически възможности и квалификация, на които участникът в 

процедурата задължително трябва да отговаря, са, както следва: 

7.10.1. Участникът следва да докаже, че има на свое разположение следните ключови 

експерти, привлечени за работа в екипа по изпълнение на услугата, предмет на настоящата 

обществена поръчка, а именно: 

 „Ръководител екип“, отговарящ на следните задължителни изисквания: 
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 Образование - магистърска степен в областта на географските информационни 

системи (ГИС), география, геодезия и/или картография или еквивалент; 

 Опит - минимум 7 (седем) години общ професионален опит, както и да 

притежава:  

Доказан опит в ръководене на проекти – минимум 1 (един) проект; 

Доказано участие в изработване на ГИС на защитена територия. Доказан опит с 

ГИС бази данни; 

Доказан опит за работа с ГИС софтуерни продукти.  

 Ключов експерт „Програмист“, отговарящ на следните задължителни 

изисквания: 

 Образование - магистърска степен в областта на информационните технологии или 

еквивалент; 

 Опит – да притежава минимум 3 (три) години общ професионален опит, да е 

участвал в разработването на уеб сайтове – минимум 1 (един), както и да е участвал в проекти 

за разработка на приложен софтуер с ГИС характеристики. Участието се доказва чрез 

референции и/или препоръки от възложителите. 

 Ключов експерт „ГИС  специалист“, отговарящ на следните задължителни 

изисквания: 

 Образование - магистърска степен в областта на ГИС, география, геодезия 

и/или картография, или екология/биология с профил ГИС или еквивалент; 

 Опит - минимум 3 (три) години общ професионален опит, както и доказано 

участие в създаване на метаданни, отговарящи на Директива 2007/2/EО на 

Европейския Парламент и на Съвета от 14 март 2007 година за създаване на 

инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност 

(INSPIRE). Участието се доказва чрез референции и/или препоръки от 

възложителите. 

 Ключов експерт „ГИС  специалист“, отговарящ на следните задължителни 

изисквания: 

 Образование - магистърска степен в областта на ГИС, география, геодезия 

и/или картография, или екология/биология с профил ГИС или еквивалент; 

 Опит - минимум 3 (три) години общ професионален опит, както и да е участвал 

в изработване на ГИС за природни/или защитени територии с площ над 10 квадратни 

километра. Участието се доказва чрез референции и/или препоръки от възложителите. 

 Ключов експерт „Бизнес анализатор“, отговарящ на следните задължителни 

изисквания: 

 Образование – минимум бакалавърска степен; 
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 Опит - минимум 3 (три) години общ професионален опит, както и да е участвал 

в изработване на бизнес анализи. Участието се доказва чрез референции и / или препоръки от 

възложителите. 

 

 Ключов експерт „Програмист“, отговарящ на следните задължителни 

изисквания: 

 Образование - минимум бакалавърска степен в областта на информационните 

технологии или еквивалент; 

 Опит – да притежава минимум 3 (три) години общ професионален опит, както и да 

е участвал в разработването на уеб сайтове. 

   

 Ключов експерт „Уеб дизайнер“, отговарящ на следните задължителни 

изисквания: 

 Образование - минимум бакалавърска степен; 

 Опит – да притежава минимум 3 (три) години общ професионален опит, както и да е 

участвал в разработването на уеб сайтове -минимум 1 (един). 

 За доказване изпълнението на горните изисквания участникът представя Декларация с 

посочване на ключовия експерт на участника, който ще бъде ангажиран при изпълнение на 

поръчката - Образец №8 (в оригинал) с точно посочване на позицията, за която се предлага 

всяко лице, Автобиография по образец за всеки експерт по образец - Образец №9 (в 

оригинал), с приложени документи, удостоверяващи неговата професионална квалификация 

и професионален опит в т.ч. трудови/осигурителни книжки, сертификати, дипломи, 

препоръки/референции от възложители и др., доказващи съответствието с изискванията на 

Възложителя, както и Декларация за ангажираност с изпълнението на договора, подписана от 

всеки един експерт – съгласно образеца - Образец № 10 – (в оригинал).  

 

7.10.2. Участникът следва да докаже, че има опит в изпълнението на поне една система, 

включваща визуализация и геоанализ на пространствена информация през последните 3 

години /2011, 2012 и 2013 г./. 

 

За доказване изпълнението на горното изискване участникът представя референция за 

поне един успешно изпълнен договор през последните 3 години /2011, 2012 и 2013 г./. 

 

 

Забележка: Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, 

изискванията се отнасят общо за обединението. 



 
Проект„Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”” 

 
Проектът се финансира от  Европейския фонд за регионално развитие  и от държавния бюджет  на Република България чрез оперативна 

програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”,  Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”,  
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Когато участникът предвижда участие на подизпълнител/и, документите по точка 

7.10 се представят за всеки един от тях, а изискванията към тях се прилагат са съобразно 

вида и дела на тяхното участие. 

 

 7.11. Документ за гаранция за участие – оригинал на вносната бележка (при електронно 

банкиране е необходимо да има мокър печат на обслужващата банка) или оригинал на 

банковата гаранция за участие.  

 7.12. Административни сведения за участника (Образец № 11) (оригинал); 

 

8. Предложение за изпълнение на поръчката – следва да бъде изготвено по образеца 

от настоящата документация (Образец  №12) при спазване на изискванията на техническото 

задание, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката (в оригинал). 

Предложението за изпълнение на поръчката, включва документите, свързани с 

изпълнението на поръчката, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9 от ЗОП, които се поставят в плик № 

2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчка с предмет: ………от...................(името на 

участника)”. 

9.  Ценово предложение за изпълнение на поръчката (в оригинал). Подготвя се от 

участника по образца за Ценово предложение (Образец № 2) и се поставя в непрозрачен плик 

№ 3 с надпис „Предлагана цена за обществена поръчка с предмет … …. …от.......….(името на 

участника)". 

Ценовото предложение трябва да включва всички разходи на участника за изпълнение 

на поръчката, в т.ч. всички дължими данъци, такси и други плащания, съгласно действащото 

законодателство. 

Извън съответния плик № 3 с надпис “Предлагана цена за обществена поръчка с предмет 

…….от…….(името на участника)” не трябва да е посочена никаква информация относно 

цената. Участници които по какъвто и да е начин са включили в другите части от офертата си 

елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в 

процедурата. 
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РАЗДЕЛ V. 

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА  

 

1. Обект на поръчката- услуга, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. 

Поръчката се възлага чрез открита процедура по опростените правила на ЗОП на 

основание чл. 14, ал. 3, т. 2 и чл. 16, ал. 8 от ЗОП. 

2. Предмет на поръчката - Предоставяне на услуги във връзка с изпълнение на 

проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“, 

включващи рaзширяване на интернет страницата на Природен парк „Странджа” и 

превеждането й на английски език, както и изграждане на цялостна система за 

електронно представяне и подпомагане на дейности на Природен парк „Странджа“ с 

хардуерно и софтуерно обезпечаване 

 

Поръчката се възлага във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и 

устройство на природен парк „Странджа”” и договор за безвъзмездна финансова помощ 

№ DIR-5113326-С-004, в рамките на процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на 

дейности за устройство и управление на природни паркове”. 

3. Обособени позиции: Не. 

4. Технически изисквания: съгласно Техническото задание - част от документацията за 

участие в процедурата. 

 

5. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка: в размер до 320 000 лв. 

(триста и двадесет хиляди лева)  без  ДДС,  

 

в това число: 

Източник на финансиране: Съобразно изготвения и одобрен бюджет по договор за 

безвъзмездна финансова помощ № DIR-5113326-С-004, в рамките на процедура 

BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на 

природни паркове”, максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за 

дейността, предмет на настоящата поръчка, е до 320 000 лв. (триста и двадесет хиляди 

лева).  

Съгласно одобрения бюджет общата предложена от участниците цена за  услугите, 

свързани с разширяване на интернет страницата на Природен парк „Странджа” и 

превеждането й на английски език, не следва да надвишава сумата от 20 000 (двадесет 

хиляди) лева без ДДС, а общата предложена от участниците цена за услугите, свързани 

с изграждане на цялостната система за електронно представяне и подпомагане на 
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дейности на Природен парк „Странджа“ с хардуерно и софтуерно обезпечаване (в т.ч. и 

цената за доставка на сървърното и мрежовото оборудване), не следва да надвишава 

сумата от 300 000 (триста хиляди) лева без ДДС,  

 

6. Условия и начин на плащане: съгласно проекта на договор. 

6.1. Авансово заплащане: в размер на 30% от стойността на Договора; 

 

7. Срок за изпълнение: съгласно предложеното от Изпълнителя, но не повече от 6 (шест) 

месеца считано от датата на сключване на договора. 

 

8. Място на изпълнение: седалището на Дирекция Природен парк „Странджа” и офиса 

на изпълнителя. 

 

9. Възложител 

Възложител на настоящата обществена поръчка е Дирекция на Природен парк 

„Странджа”. Оперативното управление на проекта се осъществява от Екип за управление на 

проекта (ЗУП), определен със заповед на Възложителя. 

Настоящият договор, както и целият проект, се финансират със средства, предоставени 

съвместно от Европейския съюз и Република България по ОП “Околна среда”.  

 

10. Преглед на текущото състояние 

 

Странджа е най-голямата защитена природна територия в България, създадена, за да 

опазва уникалните екосистеми и биоразнообразие, както и за съхраняване на самобитните 

странджански фолклор, култура и историческо наследство. Нейната територия е над 1% от 

територията на страната. През 1933 г. именно тук е обявен първият резерват в България - 

Силкосия. 

Странджа е единствената българска територия, включена в петте приоритетни за 

опазване територии в Централна и Източна Европа. Над Странджа преминава вторият по 

големина прелетен път на птиците в Европа - Виа Понтика. Общият брой на видовете 

хабитати е 121, като по този показател Паркът е на първо място сред защитените територии в 

Европа. 

При   реализирането на Проект  „Устойчиво управление и устройство на природен парк 

„Странджа”” и договор за безвъзмездна финансова помощ  №  DIR-5113326-С-004, в рамките 

на процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и 

управление на природни паркове” по оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." 

(ОПОС) ще се работи в следните направления: поддържащи и възстановителни дейности в 

гори, земи и водни площи, посетителска инфраструктура и капитално строителство, 

интерпретация и образователни програми, планиране на управлението. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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  Реализирането на проекта ще допринесе за преодоляване на идентифицирани 

проблеми чрез прилагане на подходящ набор конкретни дейности – възстановителни, 

поддържащи, опазващи, регулиращи и информационни. 

  

 11. Обхват на дейността на изпълнителя на настоящата обществена поръчка 

 

Изпълнителят на дейностите, предмет на обществената поръчка, ще изпълнява 

възложената работа по видове, обхват и ред, подробно разписани в Техническото задание. 

 

При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка 

Изпълнителят следва да съблюдава спазването на изискванията на: 

 Действащото българско законодателство; 

 Закон за защитените територии; 

 Закона за обществените поръчки; 

 Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки; 

 Договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен между ДПП „Странджа” и 

Договарящия орган по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, проект 

„Устойчиво управление и устройство на природен парк „Странджа”. 

 

 

РАЗДЕЛ VI. 

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА. 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА 

 

Класирането на офертите по всяка една обособена позиция ще се извърши по критерия 

„Икономически най- изгодна оферта”. 

Основна цел при разработването на методиката и показателите за оценяване в нея е да 

бъде избрана икономически най-изгодна оферта по смисъла на § 1, т.8 от ДР на ЗОП. 

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

разглеждане, ще бъдат оценявани по настоящата методика за определяне на комплексната 

оценка от членовете на комисията, назначена от Възложителя, за разглеждане, оценяване и 

класиране на офертите, като: 
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1.1. Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени за 

всеки участник.  

1.2. Оценките по всеки показател се нанасят в лист за оценка, който се подписва от 

Председателя и членовете на комисията и е неразделна част от протокола; 

1.3. Участникът, получил най-висока сборна оценка, се класира на първо място. 

 

Критерият за оценка на офертите и начинът на определяне на тежестта им в 

комплексната оценка е „икономически най–изгодна оферта”, като класирането да се 

извърши по следната формула: 

 

WVUKi *10,0*30,0*60,0  , 

 , където 

 K - комплексна оценка на всяка оферта 

i – от 1 до n – поредният номер на офертата, като n е броят на офертите, 

участващи в класирането 

U – брой точки, получени от офертата по показател „Степен на съответствие на 

техническото предложение с Техническото задание на Възложителя ” към 

решението, който може да бъде от 0 до 100 точки;  

V – брой точки, получени от офертата по показател „Организацията за 

изпълнение на поръчката”, който може да бъде от 0 до 100; 

W – брой точки, получени от офертата по показател „Ценово предложение”, 

който може да бъде от 0 до 100; 

По показател „Степен на съответствие на техническото предложение с 

Техническото задание на Възложителя” (U)  офертите се оценяват по следната формула: 

 

Ui =A+ B + C + D + E + F+G, където, 

 

i – от 1 до n – поредният номер на офертата, като n е броят на офертите, участващи в 

класирането 
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A - брой точки, получени от офертата по параметър „Модул 1 – сървърни приложения и бази 

данни” 

B - брой точки, получени от офертата по параметър „Модул 2 - Мобилна версия на уеб сайта” 

C - брой точки, получени от офертата по параметър „Модул 3 - Приложение за мобилни 

устройства с ОС за посетителите” 

D - брой точки, получени от офертата по параметър „Модул 4 - Навигационни карти за GPS 

устройства” 

Е - брой точки, получени от офертата по параметър „Модул 5 - Десктоп приложение за 

служителите” 

F - брой точки, получени от офертата опо параметър „Модул 6 - Мобилно приложение за 

служителите” 

G - брой точки, получени от офертата по параметър „Уеб сайт” 

 

 

По параметъра „Модул 1 – сървърни приложения и бази данни” (A) офертите се 

оценяват съгласно таблица 1, като максимално възможният брой точки е 25. 

 

Таблица 1 

Оценка Точки Критерии 

Минимално 

съответствие: 

5 В частта за Модул 1 на техническата си оферта 

участникът е представил предложение, което не 

съответства в пълнота на изискванията на 

техническото задание по конкретно посочени 

изисквания. В нея липсват функционалности, които 

са изискани в техническото задание по дейността 

Добро 

съответствие 

15 В частта за Модул 1 на техническата си оферта 

участникът е представил предложение, което не 

съответства в пълнота на изискванията на 

техническото задание по конкретно посочени 

изисквания. В нея не е детайлно и достоверно 

описано, как ще бъдат реализирани част от 

функционалности, които са изискани в техническото 

задание по дейността. 

Отлично 

съответствие 

25 В частта за Модул 1 на техническата си оферта 

участникът е представил предложение, което 

напълно и ефективно обхваща всички процеси и 

дейности, съгласно изискванията на техническото 

задание. Детайлно и достоверно е описано как ще 
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бъдат реализирани всички функционалности, които 

са изискани в техническото задание относно модула. 

 

 

По параметъра „Модул 2 - Мобилна версия на уеб сайта” (B), офертите се оценяват 

съгласно таблица 2, като максимално възможният брой точки е 10. 

 

Таблица 2 

Оценка Точки Критерии 

Минимално 

съответствие: 

1 В частта за Модул 2 на техническата си оферта 

участникът е представил предложение, което не 

съответства в пълнота на изискванията на 

техническото задание по конкретно посочени 

изисквания. В нея липсват функционалности, които 

са изискани в техническото задание по дейността 

Добро 

съответствие 

5 В частта за Модул 2 на техническата си оферта 

участникът е представил предложение, което не 

съответства в пълнота на изискванията на 

техническото задание по конкретно посочени 

изисквания. В нея не е детайлно и достоверно 

описано, как ще бъдат реализирани част от 

функционалности, които са изискани в техническото 

задание по дейността. 

Отлично 

съответствие 

10 В частта за Модул 2 на техническата си оферта 

участникът е представил предложение, което 

напълно и ефективно обхваща всички процеси и 

дейности, съгласно изискванията на техническото 

задание. Детайлно и достоверно е описано как ще 

бъдат реализирани всички функционалности, които 

са изискани в техническото задание относно модула. 

 

 

По параметъра „Модул 3 - Приложение за мобилни устройства с ОС за посетителите” 

(C) офертите се оценяват съгласно таблица 3, като максимално възможният брой точки е 10. 

 

Таблица 3 

Оценка Точки Критерии 
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Минимално 

съответствие: 

1 В частта за Модул 3 на техническата си оферта 

участникът е представил предложение, което не 

съответства в пълнота на изискванията на 

техническото задание по конкретно посочени 

изисквания. В нея липсват функционалности, които 

са изискани в техническото задание по дейността 

Добро 

съответствие 

5 В частта за Модул 3 на техническата си оферта 

участникът е представил предложение, което не 

съответства в пълнота на изискванията на 

техническото задание по конкретно посочени 

изисквания. В нея не е детайлно и достоверно 

описано, как ще бъдат реализирани част от 

функционалности, които са изискани в техническото 

задание по дейността. 

Отлично 

съответствие 

10 В частта за Модул 3 на техническата си оферта 

участникът е представил предложение, което 

напълно и ефективно обхваща всички процеси и 

дейности, съгласно изискванията на техническото 

задание. Детайлно и достоверно е описано как ще 

бъдат реализирани всички функционалности, които 

са изискани в техническото задание относно модула. 

 

 

По параметъра „Модул 4 - Навигационни карти за GPS устройства” (D), офертите  се 

оценяват съгласно таблица 4, като максимално възможният брой точки е 10. 

 

Таблица 4 

Оценка Точки Критерии 

Минимално 

съответствие: 

1 В частта за Модул 4 на техническата си оферта 

участникът е представил предложение, което не 

съответства в пълнота на изискванията на 

техническото задание по конкретно посочени 

изисквания. В нея липсват функционалности, които 

са изискани в техническото задание по дейността 

Добро 

съответствие 

5 В частта за Модул 4 на техническата си оферта 

участникът е представил предложение, което не 

съответства в пълнота на изискванията на 
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техническото задание по конкретно посочени 

изисквания. В нея не е детайлно и достоверно 

описано, как ще бъдат реализирани част от 

функционалности, които са изискани в техническото 

задание по дейността. 

Отлично 

съответствие 

10 В частта за Модул 4 на техническата си оферта 

участникът е представил предложение, което 

напълно и ефективно обхваща всички процеси и 

дейности, съгласно изискванията на техническото 

задание. Детайлно и достоверно е описано как ще 

бъдат реализирани всички функционалности, които 

са изискани в техническото задание относно модула. 

 

 

По параметъра „Модул 5 - Десктоп приложение за служителите” (E), офертите се 

оценяват съгласно таблица 5, като максимално възможният брой точки е 25. 

 

Таблица 5 

Оценка Точки Критерии 

Минимално 

съответствие: 

5 В частта за Модул 5 на техническата си оферта 

участникът е представил предложение, което не 

съответства в пълнота на изискванията на 

техническото задание по конкретно посочени 

изисквания. В нея липсват функционалности, които 

са изискани в техническото задание по дейността 

Добро 

съответствие 

10 В частта за Модул 5 на техническата си оферта 

участникът е представил предложение, което не 

съответства в пълнота на изискванията на 

техническото задание по конкретно посочени 

изисквания. В нея не е детайлно и достоверно 

описано, как ще бъдат реализирани част от 

функционалности, които са изискани в техническото 

задание по дейността. 

Отлично 

съответствие 

20 В частта за Модул 5 на техническата си оферта 

участникът е представил предложение, което 

напълно и ефективно обхваща всички процеси и 

дейности, съгласно изискванията на техническото 
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задание. Детайлно и достоверно е описано как ще 

бъдат реализирани всички функционалности, които 

са изискани в техническото задание относно модула. 

 

 

По параметъра „Модул 6 - Мобилно приложение за служителите” (F), офертите се 

оценяват съгласно таблица 6, като максимално възможният брой точки е 10. 

 

Таблица 6 

Оценка Точки Критерии 

Минимално 

съответствие: 

1 В частта за Модул 6 на техническата си оферта 

участникът е представил предложение, което не 

съответства в пълнота на изискванията на 

техническото задание по конкретно посочени 

изисквания. В нея липсват функционалности, които 

са изискани в техническото задание по дейността 

Добро 

съответствие 

5 В частта за Модул 6 на техническата си оферта 

участникът е представил предложение, което не 

съответства в пълнота на изискванията на 

техническото задание по конкретно посочени 

изисквания. В нея не е детайлно и достоверно 

описано, как ще бъдат реализирани част от 

функционалности, които са изискани в техническото 

задание по дейността. 

Отлично 

съответствие 

10 В частта за Модул 6 на техническата си оферта 

участникът е представил предложение, което 

напълно и ефективно обхваща всички процеси и 

дейности, съгласно изискванията на техническото 

задание. Детайлно и достоверно е описано как ще 

бъдат реализирани всички функционалности, които 

са изискани в техническото задание относно модула. 

 

По параметъра „Уеб сайт” (G) офертите се оценяват съгласно таблица 7, като 

максимално възможният брой точки е 10. 

 

Таблица 7 

Оценка Точки Критерии 
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Минимално 

съответствие: 

1 В частта за Уеб сайта на техническата си оферта 

участникът е представил предложение, което не 

съответства в пълнота на изискванията на 

техническото задание по конкретно посочени 

изисквания. В техническото предложение на 

участника липсват функционалности, които са 

изискани в техническото задание по дейността. 

Добро 

съответствие 

5 В частта за Уеб сайта на техническата си оферта 

участникът е представил предложение, което не 

съответства в пълнота на изискванията на 

техническото задание по конкретно посочени 

изисквания.  В техническото предложение на 

участника не е детайлно и достоверно описано, как 

ще бъдат реализирани част от функционалности, 

които са изискани в техническото задание по 

дейността. 

Отлично 

съответствие 

10 В частта за Уеб сайта на техническата си оферта 

участникът е представил предложение, което 

съответства на изискванията на Възложителя, 

посочени в техническото задание - напълно и 

ефективно обхваща всички процеси и дейности. 

Детайлно и достоверно е описано как ще бъдат 

реализирани всички функционалности, които са 

изискани в техническото задание по дейността. 

 

 

 

По критерия „Организацията за изпълнение на поръчката” (V) офертите се 

оценяват, както следва: 

 

Участникът е длъжен да представи подробен план за изпълнение на поръчката. 

Участник предложил план за изпълнение с по-дълъг срок от срока за края на проекта, ще бъде 

отстранен от участие. Офертите се оценяват съгласно таблица 8, като максимално 

възможният брой точки е 100.  

 

Таблица 8 

Оценка Точки Критерии 
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Слаба  30 В представената от Участника оферта дейностите и 

стандартите не са дефинирани и ясно посочени. Не е 

детайлно планирано кога ще бъдат реализирани те 

или част от тях. 

Предложената програма за инструктажа е 

недостатъчна по обем, за да осигури подготовката 

на експертите на Възложителя. 

Предложените дейности: 

• не са адекватни и обвързани със създаването 

на комплексен продукт. 

Добра 60 В представената от Участника техническа оферта 

някои от дейностите и стандартите са описани 

схематично. Инструктажът не включва  практически 

упражнения.  

Предложените дейности: 

• са допълващи се, но не достатъчно обвързани 

за създаването на комплексен продукт; 

Отлична 100 В техническото предложение на участника е 

детайлно планирано кога ще бъдат реализирани 

дейностите, които са изискани в препоръчителния 

срок съгласно техническото задание по дейността. В 

представената от Участника техническа оферта 

дейностите и стандартите са дефинирани и описани 

ясно, подробно и конкретно, те са обосновани като 

подходящи, необходими и достатъчни за постигане 

на очакваните продукти и резултати от изпълнение 

на поръчката.  

Инструктажът обхваща всички аспекти на 

конфигурацията и функционалността на 

инсталираните модули, включващи и практически 

упражнения.  

Предложените дейности: 

• са допълващи се, логично групирани и водят 

до създаването на комплексен продукт; 

• съдържат ясни указания относно начина на 

експлоатация на бъдещия продукт. 
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По показател „Ценово предложение” (W) офертите се оценяват по следната 

формула: 

 

W = (Ц мин./ Ц уч. ) х 100 

където: 

Цмин. е най-ниската предложена цена от всички участници в лева без ДДС; 

Цуч. е предложена от съответния участник цена в лева без ДДС. 

 

Участник, предложил цена по-висока от прогнозната, ще бъде отстранен от 

процедурата. 

Финансовата оценка на офертата (W) на съответния участник има максимална 

стойност 100 (сто) точки. 

Комисията прилага настоящата методика по отношение на всички допуснати до оценка 

оферти, без да я променя. 

Оценките по всеки един показател се определят от членовете на комисия. Всеки от 

членовете от състава на комисията, попълва таблица с индивидуални оценки на офертите по 

съответния показател. Всяка оферта получава оценка по съответния показател, 

представляваща средноаритметичната стойност от получените индивидуални оценки по този 

показател. 

Комисията класира участниците в низходящ ред на получените комплексни оценки на 

офертите им по гореописания ред, като на първо място се класира участникът, чиято оферта е 

получила най-висока комплексна оценка. При постигнато равенство на точките на двама или 

повече от участниците, получили най-големия брой точки в процедурата, Възложителят 

насрочва публичен жребий, чрез който се определя изпълнителя на обществената поръчка. 
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РАЗДЕЛ VII.  

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Странджа е най-голямата защитена природна територия в България, създадена, за да 

опазва уникалните екосистеми и биоразнообразие, както и за съхраняване на самобитните 

странджански фолклор, култура и историческо наследство. Нейната територия е над 1% от 

територията на страната. През 1933 г. именно тук е обявен първият резерват в България - 

Силкосия. 

Странджа е единствената българска територия, включена в петте приоритетни за 

опазване територии в Централна и Източна Европа. Над Странджа преминава вторият по 

големина прелетен път на птиците в Европа - Виа Понтика. Общият брой на видовете 

хабитати е 121, като по този показател Паркът е на първо място сред защитените територии в 

Европа.  

Защитените територии в парк "Странджа" са 14 на брой, като най-известните от тях са: 

Парория, Устие на река Велека, Докузак, Руденово, Силистар, Кривинизово, Моряне, Камъка 

и други.  

 

 

I. Pазширяване интернет страницата на Природен Парк „Странджа“ и 

превеждането й на английски език 

Целта на разширяване интернет страницата на Парка и превеждането й на 

английски език е да бъде изграден интерактивен динамичен уеб сайт, включващ и част за 

картографска визуализация, пълна версия на английски език и система за управление на 

съдържанието. 

Изпълнителят трябва да изработи цялостния дизайн на сайта и да го свърже с цялостната 

система за електронно представяне и подпомагане на дейности на ДПП Странджа във 

всичките му аспекти. Подробностите за цялостността системата са описани по-долу в 

настоящото задание. 

 

1.ОСНОВАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 
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Дирекцията на Природен парк “Странджа” е създадена с цел да провежда държавната 

политика за управление на защитената територия, с цел дългосрочното опазване на 

уникалната й природа и осигуряване на устойчиво социално-икономическо развитие на 

района. Дейностите, които извършва се отнасят до мероприятията по опазване и 

възстановяване на биологичното и ландшафтно разнообразие; образователни, 

популяризаторски, консултантски и рекламни дейности, целящи повишаване екологичната 

култура на местното население и посетителите на Парка; изграждане и поддръжка на 

парковата инфраструктура за обслужване на туризма и рекреацията; осъществяване на научни 

и научно-приложни дейности; създаване и поддържане на база данни за Парка и прилежащите 

му територии. 

Като реална възможност за финансиране с допълнителни средства на извършваните от 

ДПП дейности е реализирането на Проект  „Устойчиво управление и устройство на природен 

парк „Странджа”  и  договор за безвъзмездна финансова помощ  №  DIR-5113326-С-004, в 

рамките на процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27  „Изпълнение на дейности за устройство и 

управление на природни паркове” по оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." 

(ОПОС) 

С проекта  се цели да се осъществят мерки по опазване и възстановяване на 

местообитания и видове в Природен парк Странджа и като цяло ще допринесе за опазване 

предмета на защитените територии. Посредством изпълнението му се предвижда обновяване 

на съществуващата инфарструктура, съобразено с изискванията на европейските стандарти и 

законодателство. 

Създаването на цялостна система фокусирана върху цифровото представяне, 

теренните дейности и туристопотока ще създаде предпоставка за подобряване 

информационната обезпеченост при взимане на решения и доразвиване на имиджа на 

природния парк, като специална територия. 

 

 

2.ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ 

 

ДПП „Странджа” разполага със: 

1. Добре структуриран и подържан уеб сайт, базиран на система за управление на 

съдържанието. Цялото съдържание на сайта е необходимо да бъде прехвърлено и в 

новата версия на сайта; 

 

 

3.ОБХВАТ НА ПРОЕКТА 
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3.1.Общо описание 

Трябва да бъде разширен и преработен сайта на дирекцията на природен парк 

„Странджа“. Необходимо е той да бъде изграден като интерактивен динамичен уеб сайт. Той 

ще е обединяващото звено в цялостната поредица от система и продукти, които ще бъдат 

създадени в рамките на Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк 

„Странджа”. Сайтът трябва да е основен елемент за представяне на парка пред обществото. 

Той трябва да спомага подобряване на комуникацията и подобрена достъпност до 

информацията за ресурсите на дирекцията и територията на парка. Предвиждат се функции, 

позволяващи виртуално пътуване в пределите на парка, както и такива с интерактивни 

картографски материали. 

 

Изходният код на програмируемите компоненти на сайта, с всичките им модули и 

информация в него са собственост на ДПП „Странджа“. Кодът трябва да е придружен с 

подробни коментари и предаден на цифров носител. 

Гаранционната поддръжка на сайта е за срок от 24 месеца, считано от датата на 

окончателното му приемане. 

 

3.2. Географски обхват 

Територията на природен парк „Странджа” с буфер (по преценка на Възложителя) до 

10 км. 

 

 

 

4. ДЕЙНОСТИ 

4.1. Дейности и етапи на разработване: 

 

Етап 1 

- Анализ на съществуващата техническа инфраструктура и информационни масиви и 

изготвяне на предложение за дизайн и структура на сайта, които се приемат след 

одобрение на Възложителя; 

Етап 2 

- Създаване на първи прототип на уебсайта; 

Етап 3 

- Внедряване в работна среда на уебсайта; 

Етап 4 

- Внедряване в работна среда на картографските функционалности в уебсайта; 

Етап 5 

- Инструктаж - Изпълнителят извършва инструктаж на определени от Възложителя 

служители, за отделните потребителски роли, по предварително съгласуван график; 
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Модул 3 - 
Приложение за 

мобилни 
устройства с 

ОС за 
посетителите 

Модул 4 - 
Навигационни 
карти за GPS 
устройства 

Модул 1  
сървърни 

приложения  
и бази данни 

 

Уеб сайт 

 
Модул 2 - 

Мобилна версия 
на уеб сайта 

 

 

 

 

 

 

1 

Етап 6 

- Гаранционна поддръжка - Изпълнителят осигурява гаранционна поддръжка; 

 

4.2.Схема на връзките  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1 Схема на връзките на уебсайта с модулите в системата 

 

3 

7 

5 
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На фигура 1 е показана схема на системата с връзките на уеб сайта с отделните модули 

и възможния достъп до ресурсите на цялостната система за електронно представяне и 

подпомагане на дейности на ДПП Странджа. Трябва да са налични минимум следните връзки: 

1. Модул 1 – сървърни приложения и бази данни с Уеб сайт. Чрез тази връзка се 

осъщестяват услугите, които са необходими за функционирането на сайта; 

 

3. Уеб сайт с Модул 2 - Мобилна версия на уеб сайта. В зависимост от предложената 

от Изпълнителят технология за реализиране на мобилната версия на уебсайта тази 

връзка може да бъде реализирана по няколко начина. Тя може и да не е директна, 

както е указано в схемата. Основната и задача е да осигурява еднаквост на 

съдържанието в двата сайта/изгледа в страниците им, които са идентични; 

 

5. Уеб сайт с Модул 3 - Приложение за мобилни устройства с ОС за посетителите. 

Тази връзка ще служи изтегляне на актуалната версия на модул 3; 

 

7. Уеб сайт с Модул 4 - Навигационни карти за GPS устройства. Тази връзка ще 

служи изтегляне на актуалната версия на модул 4; 

 

 

4.3.Структура и характеристики на уеб сайта 

 

Сайтът трябва бъде изграден на базата на система за управление на съдържанието (Content 

management system). Това ще позволи лесното му обновяване, надграждане и запазване на 

архиви. Трябва да бъдат създадени акаунти за служителите на парковата дирекция и да им 

бъде проведен инструктаж, как лесно да добавят свои материали на интернет страницата. В 

периода на поддръжка технически добавянето на информация е задължение на изпълнителя, 

изградил системата. Натрупаната (до стартирането на новата версия на сайта) информация е 

необходимо да бъде запазена и мигрирана. Структурата на сайта трябва да бъде обновена, но 

цялата информация от старата структура трябва да бъде запазена.  
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Фиг. 3 Началната страница и структурата на сайта strandja.bg, които трябва да бъдат 

преработени 

 

 

Същевременно трябва да бъде създаден напълно нов интерфейс и графичен дизайн - 

креативен, лесен за използване и създаващ динамичната визия. Сайтът трябва да бъде 

независим от операционната система на сървъра, на който ще се инсталира и най-малко 

трябва да работи под Windows или Linux. Сайтът трябва да поддържа три потребителски 

езика – български, английски и руски. Цялата информация съдържаща се в сайта трябва да 

бъде налична на български, английски, а на руски единствено началната страница, след 

въвеждащата шапка. 
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4.3.1.Общи изисквания към интернет сайта 

 

Сайтът трябва сервира информация без видимо забавяне (причинено от хардуера и 

софтуера на системата) при минимум 1000 потребители онлайн едновременно. 

При разработката на сайта следва да се осигурят функционалностите, описани по-долу.  

- Система за управление на съдържанието (CMS) 

Системата за управление на съдържанието е отговорна за съхранението, контрола и 

публикуването на всички документи в сайта. Следва да осигури централизирано съхранение 

на данни, документи, изпълними файлове, pdf документи, html, xml, flash, снимки, аудио, 

видео и др. в база данни и във файлова система:  

• Възможност за задаване на неограничен брой вложени структури, към които да 

има свързани документи, снимков материал и файлове за изтегляне; 

• Възможност за добавяне, подреждане, редактиране или скриване на всички 

елементи от хоризонталното и вертикално менюта в структурата на страницата; 

• Възможност за форматиране на текста на публикациите с подходящ редактор: 

смяна на шрифта, промяна на големината и цвета му, вмъкване на изображение, 

създаване на вътрешни и външни линкове, възможност за копиране/поставяне от 

файлове на MS Word; 

• Възможност за редактиране на таблици: промяна на цвят на колонка, ред, 

размери, дебелина на рамката и др.; 

• Възможност всяка информация (публикация) и снимки, които се качват да 

бъдат прегледани как биха изглеждали в потребителската част и след това да бъдат 

публикувани. Новите страници да не се появяват, докато не бъдат публикувани за 

достъп от външни потребители - възможност за „скриване” и „показване” като се 

визуализира в системата статуса на обекта; 

• Възможност за задаване на период за всяка страница или документ, в който да 

са видими; 

• Възможност за скриване на страница, подстраница или рубрика при липса на 

информация в нея; 

• Възможност за добавяне на нови рубрики, както и премахване на 

съществуващи; 

• Възможност за създаване на хронологичен архив на материалите (документите) 

в дадена рубрика; 

• Снимките към дадена новина да бъдат без ограничение в броя им, както и да 
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има възможност да бъдат преоразмерявани и преподреждани; 

- Брояч на посещенията  

Сайтът следва да осигури възможност за статистика на посещенията (брояч на 

посещенията) по отделните страници и рубрики (новини, документи и др.) за посочен 

времеви период (по дни, седмици, месеци и години). 

- Локализация на потребителя в портала 

 Навигацията на сайта трябва да позволява във всеки един момент и от всяка 

страница да се предоставя връзка към началната страница, да се визуализира 

моментното положение на потребителя в сайта. 

- Дата и актуалност на информацията 

 Сайтът следва да осигури възможност за показване датата на актуалност 

(публикуване) на всяка информация. 

- Странициране 

 Сайтът следва да осигури възможност за странициране - подреждане на 

информацията в страници в случаите, когато тя е в списъчен вид и съдържа елементи, 

които не се събират на един екран с предоставяне на навигационен елемент за 

преминаване от една страница в друга (предишна, следваща, първа, последна). 

- Абонамент 

 Сайтът следва да осигури възможност за абонамент за най-новото съдържание, 

по конкретни страници или по рубрики, посредством RSS (или друга аналогична 

стандартизирана услуга) и посредством html бюлетин (или аналогичен), който се 

изпраща на адреса на електронната поща на абоната. 

- Връзка с други портали и страници 

 Сайтът следва да осигури възможност за връзка с други електронни страници - 

външни интернет страници. Отварянето на такива външни страници трябва да става в 

нов подпрозорец. 

- Печат 

Сайтът следва да осигури възможност потребителя да отпечата съдържанието на 

текущата страница в подходяща форма. 

- Качване и изтегляне 

 Сайтът следва да осигури възможност за качване и изтегляне на файлове в 

минимум следните формати: JPEG, PNG, GIF, PDF, HTML, ODF, DOC, XLS, TXT, 

PPT, WAV, MP3, SWF, FLV, AVI и MP4.  

- Достъп до информация 

 Сайтът следва да има публично достъпна част, част достъпна само от 
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оторизирани потребители и административна част. От гледна точка на потребителите 

достъпът ще се определи като: 

• Публичен достъп – информация и ресурси достъпни до всички потребители на 

сайта. 

• Авторизиран достъп - след представяне на потребителя, той получава достъп до 

предварително дефинирани информационни фондове и ресурси.  

- Търсене 

При визуализиране на резултатите от търсенето да се предостави и навигационния път 

в информационната структура, където се намира резултатът. Основните видове 

търсене трябва да са: 

• Базово търсене - тази функционалност трябва да присъства в началната 

страница и да съдържа панел, в който потребителят да въведе ключова дума. 

• Разширено търсене - тази функционалност трябва да позволява на потребителя 

да осъществи търсене по посочена рубрика, по период, по произволен текст или част 

от текст от съдържанието на документите и др. 

Функционалността за търсене да осигурява като минимум следните възможности: 

• Търсене в съдържанието, в заглавието на документа и в заглавието на 

прикачени документи. 

• Търсене по ключова дума, израз и логически изрази. 

- Изпращане на документи 

 Сайтът следва да предостави възможност (интерфейс) за изпращане на 

документи на даден електронен адрес.  

- Популяризация 

 Трябва да бъде осъществена регистрация на сайта в портали и известни 

търсачки. Сайтът трябва да бъде проектиран и изработен, така че при търсене по-

ключова дума Странджа да позволява лесната му откриваемост. 

4.3.2. Изисквания към потребителския интерфейс 

4.3.2.1  Общи изисквания по отношение на потребителския интерфейс: 

- визуализация на съдържанието на монитори с екранна разделителна способност 

1024х768 px или по-голяма и 32 bits цвят; 

- еднаква визуализация посредством уеб браузери като Internet Explorer, Firefox, 

Opera, Chrome, Safari (когато са налични) под версии на операционни системи MS 

Windows и Linux; 

- изчистен и подреден интерфейс; 

- проста навигация на дейностите и достъпа до информация; адаптивен, лесен за 
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ориентиране и удобен за работа; 

- изрично потвърждение от потребителя при действие, което ще доведе до 

промяна на данните в системата. 

4.3.2.2  Изисквания за визуално оформление: 

- да се използват "празните пространства", за да се акцентира върху важните 

елементи като те се открояват сред останалите; 

- подобните елементи да се групират заедно;  

- да се избягват декоративните шрифтове, които се четат по-трудно;  

- да се избягва текст, написан само с главни букви.  

4.3.2.3  Изисквания към потребителските команди/нужди: 

- при възникване на грешка системата изрично да извежда подходящо 

съобщение, показващо причината за възникването ѝ, а не неясни кодове или 

съкращения както и насоки за коригирането ѝ; 

- да се маркират като неактивни команди, бутони и функции, които в дадения 

момент са неприложими; 

- обратна връзка - когато потребителят извърши действие да получи незабавна 

обратна връзка, така че той да разбере, че системата е регистрирала действието му; 

- навигационни елементи – да се предвиди схема за изобразяване на текущата 

позиция, което позволява на потребителя да си представи структурата на сайта, къде се 

намира по отношение на другите екрани и как да стигне до тях. 

- потребителски функции за прекъсване/възстановяване на действията, 

възможност потребителят да се върне и да коригира допуснати грешки или да извърши 

промени; 

- възможност за ясно различаване на редактируемите данни от тези, които не 

могат да се редактират; 

- изискване за изрично потвърждение от потребителя за извършване на важни, 

потенциално опасни или потенциално деструктивни команди - например изтриване на 

запис; 

- активиране на екрани с помощна информация автоматично (или предлагането 

им) в случай, че потребителят повтаря грешките си и предоставяне на лесен начин за 

връщане към нормалната работа след използването на екраните с помощната 

информация. 

4.4. Администриране на потребителите на сайта 

 Правата за достъп трябва да се организират гъвкаво, на принципа на 

дефинирането на роли и присвояването на потребителите на набор от роли. Ролите се 
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дефинират като достъп до набор от функции на сайта и неговата информация. Могат 

да се обособят няколко основни роли: 

• публичен потребител без авторизация; 

• потребител с авторизация -  трябва да има достъп до предварително 

дефинирани информационни фондове и ресурси, които не са разрешени за публичния 

потребител; 

• редактор на съдържание - добавяне, преглед, редакция на материали и др; 

• администратор – достъп до административната част на сайта. 

 Администраторът трябва да може:  

• да дефинира нови роли; 

• да създава, редактира и премахва, да деактивира и активира потребителски 

профили (за един потребител или група потребители); 

 Потребителският профил трябва да съдържа като минимум следната 

информация: име, фамилия, потребителско име, потребителска парола, e-mail. 

 Потребителите трябва да могат да редактират личната и контактната 

информация за тях, както и паролата си за достъп. 

 Системната администрация трябва да е възможна от персоналния компютър на 

администратора на системата. 

4.5. Структура и нови секции на сайта 

 Във функционално отношение сайтът се изгражда като набор от секции, които 

са свързани помежду си. Началната въвеждаща страница трябва да стартира с 

динамична мултимедия. Тя трябва да създаде първа положителна представа на 

посетителя за природният парк и уеб страницата. Въвеждащата медия трябва да е с 

продължителност не повече от 20 секунди. Трябва да е налична функция за спиране на 

мултимедията, както и пропускане на зареждането ѝ при следващо посещение на 

страницата на парка. След въвеждащата страница, трябва плавно да се премине към 

началната страница даваща достъп до обобщената структура на сайта.  

 Изпълнителят трябва да разработи и предложи дизайн на сайта, който ще бъде 

съгласуван и одобрен от Възложителя. При разработването на сайта трябва да се 

спазват следните изисквания:  

- на началната страница да присъстват минимум: 

• част с избрани новини, като се визуализира техния анонс, а посредством бутон 

да може да се разглеждат всички останали. При публикуването на новините да има 

възможност да се избира дали новината да бъде видима в тази част на първата 

страница или само при разглеждане на всички новини 
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 да е налична възможност за показване на последните новини; 

 да е налична възможност за подреждане на новините по дата, по 

категория, както и в ред определен ръчно от администратора на 

сайта; 

• лого на МЗХ;   

• логото на ИАГ; 

•  клик върху логата трябва да препраща на интернет сайта на институциите;    

• на всички страници трябва да присъстват логото на дирекцията на природен парк 

„Странджа“, което ще бъде предоставено от Възложителя. 

• на подходящо място на сайта трябва да се появява кратко описание на ОПОС, 

което ще бъде предоставено от Възложителя. 

  

  Сайтът трябва да визуализира информация от всички секции и 

подсекции, налични в актуалната към момента версия на www.strandja.bg Достъп до 

информацията от текущия сайт ще бъде предоставен от Възложителя. 

Новите сайт секции, които трябва да бъдат изградени, са: 

- интерактивни картографски материали – основните функции, които ще подържат са 

динамична карта, увеличаване на мащаба, намаляване на мащаба, избор на обекти, 

включване/изключване на картни материали, търсене на обект, извеждане на информация за 

обект, показване на маршрут; 

- виртуално пътуване в пределите на парка – то ще позволява пътуване в изкуствено 

създадена виртуална реалност. За избрани обекти, трябва да е възможно да се разгледат в 360º 

изглед; 

- изтегляне на софтуерни продукти – тук ще са налични за изтегляне приложенията, 

създадени за посетителите на парка; 

- изтегляне на GPS карти – от тази част ще могат да се изтеглят разработените GPS карти и 

маршрути; 

- Анкети – секция, в която да бъдат публикувани анкети. 

- Видео – секция, в която да бъдат поставяни видео файлове. 

http://www.strandja.bg/
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Сайт секция - Интерактивни картографски материали 

   

 От страна на клиента, модулът трябва да съдържа интерактивна карта, която да 

осигурява най-малко следната функционалност: 

 Управление на слоеве (Включване/Изключване); 

 Преместване на видимата част от карта (Pan); 

 Приближаване/отдалечаване; 

 Приближаване по област; 

 Измерване на разстояние; 

 Показване на координати; 

 Промяна на базовия слой; 

 Показване на информация за мащаба. 

 Връщане към началният мащаб на картата. 

 Секцията трябва да бъде в състояние да визуализира и услуги от WMS стандарт. Тя 

трябва да осигурява на потребителя следните инструменти: 

 Разглеждане на няколко слоя от различни WMS източници на картата 

 Добавяне/премахване WMS услуга на трета страна (версии от 1.1.1 до 1.3.0) 

 Добавяне/премахване записи в легендата от добавени WMS услуги; 

 Пренареждане на слоеве; 

 Скриване/показване на добавени слоеве; 

 Показване на иконата на легендата на базата на използвания SLD (или друг вид файл 

определящ визуализацията) на слоя; 

 Промяна на прозрачността на всеки слой на картата; 

 Списък на WMS услугите, които е добавил потребителят или са предварително 

дефинирани; 

 Приближаване до географския обхват на слоя; 

 Осигуряване на информация за слоя на потребителя; 

 Следва да предостави съобщение за грешка, където услугата е недостъпна. 

 

Слоевете, които трябва да са публично достъпни за разглеждане, са: 

 Специализирана географска карта в растерен формат; 

 Сателитни изображения; 
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 Пътна мрежа; 

 Населени места; 

 Речна мрежа; 

 Защитени територии; 

 Забележителности; 

 Места за настаняване; 

Всички слоеве, ще бъдат предоставени от Възложителя. Те трябва да бъдат обработени 

по подходящ начин за коректното им и бързо визуализиране в различните мащаби. 

Следва да бъде разработена процедура, с която да се добавят нови и/или заменят стари 

слоеве от администраторите на системата.  

Сайт секция - виртуално пътуване в пределите на парка 

Виртуалното пътуване може да бъде специална комбинация от снимки, текст, видео и аудио. 

Снимките трябва да покриват 360º сфера. То трябва да е налично за достигане чрез 

географска карта и чрез страницата с информация за конкретната забележителност или група. 

Целта на тази секция е да представи достоверно и реалистично конкретната атракция. По 

подобен начин трябва да бъдат представени минимум 20 обекта, които да бъдат съгласувани с 

Възложителят. 

 

Сайт секция - изтегляне на софтуерни продукти  

В секцията трябва да са налични за изтегляне приложенията създадени за посетителите на 

парка. Трябва да има възможност за включване/изключване на бърз достъп до нея през 

всички секции или някои от тях, които са избрани. Следва да има и подробно описание и 

ръководство на продуктите; 

Сайт секция - изтегляне на GPS карти и маршрути  

В секцията трябва да са налични за изтегляне GPS картите и маршрутите, създадени за 

посетителите на парка. Трябва да има възможност за включване/изключване на бърз достъп 

до нея през всички секции или някои от тях, които са избрани. Следва да има и подробно 

описание и ръководство на картите; 

Сайт секция - Анкети  
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В тази секция, трябва да може да бъдат създавани и публикувани анкети. Необходимо е да 

има възможност за включване/изключване на бърз достъп до нея през всички секции или 

някои от тях, които са избрани. 

Сайт секция – Видео 

В секцията трябва да са налични всички видео файлове, качени с публичен достъп в сайта. 

Минимума файлови формати, които трябва да може да се възпроизвеждат, са  *.flv, *.mp4, 

*.avi. 

4.6. Стандарти 

 

С цел създаване на отворена и динамична система и постигането на висока оперативна 

съвместимост следва да се използват винаги, когато е възможно, отворени стандарти. 

 

 Терминът "отворен стандарт" се отнася до вид, формат или протокол, който отговаря 

на следните условия: 

1. Той разполага с пълна и публична документация, обекти с пълна оценка и може да се 

използва без специфични или общи ограничения и е еднакво достъпен за всички 

заинтересовани страни, независимо от целта на употребата. 

2. Той е независим от видове, формати или протоколи, които не отговарят на 

спецификациите на отворения стандарт.  

3. Свободен е от правни или технически ограничения и други условия, които да ограничават 

употребата му от всяко лице (публичния сектор, компании, пр.). 

4. Управлението и развитието/подобряването е напълно независимо от политиката, на който 

и да е търговец на софтуер или система, за да работи като част от един открит процес. 

5. Може да бъде еднакво достъпен за всички заинтересовани страни. Изпълнителят трябва 

има предвид необходимостта от приемане на отворени стандарти, за постигне 

съвместимост. По отношение на транспорта/съхранение на данни е необходимо 

използването на международни стандарти, като например XML формат. 

  

Общи стандарти: 

1. За компресиране на данни, когато е уместно, ще се използва ZIP (MIME тип: 

Приложение/ZIP) формат. 
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Отворени стандарти за уеб хипертекст 

 За всички уеб страници, както статични и динамични HTML 4.01, XHTML 1. 1 трябва 

бъдат използвани стандарти като CSS2 или по-нови. 

 

Отворени стандарти за текстови документи и изображения 

 За документи само за четене - те трябва да са достъпни чрез PDF (Portable Document 

Format) v1.5 или по-нов формат. 

 Текст, графични, електронни таблици, презентации документи трябва да бъдат 

достъпни чрез v1.1 на ODF (Open Document Format) или по-нова версия/формат 

 

Отворени стандарти за достъпност 

 Необходимо е бъдат използвани W3C уеб насоките за достъпност v.2.0 

(http:/www.w3.org/TR/WCAG20). 

 

Отворени стандарти за сигурност на уеб услуги  

 Когато е необходимо да се гарантира качество, интегритет, конфиденциалност и 

валидиране на уеб услуги, които да се предоставят WS-Security (Web ServicesSecurity) версия 

1,0 или по-нова трябва да се използва.  

 

 Номерът на версиите, изброени в по-горе, е минимумът, който трябва да бъдат 

включен в техническата оферта на кандидата. При наличие на аналогични отворени стандарти 

е допустимо тяхното използване. 

  

 

 

 

5.ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН СРОК И ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА 

 

Рaзширяването и внедряване на интернет страницата на Природен парк „Странджа”” и 

превеждането й на английски език е за срок от 6 месеца, но не по-късно от 30 ноември 2014 г. 

Препоръчителните етапи на разработване и внедряване са описани в таблицата по-долу: 

 

 

№ Етап на изпълнение на проекта Срок за изпълнение на 

етапа считано от 

началото на проекта  

1. Подготвителен етап  1-ви месец 
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Етапът се състои от дейност: 

 

Анализ на съществуващата техническа инфраструктура и информационни масиви.  

  

Очакван резултат: 

 

Изготвен анализ и предложена структура на уебсайта, детайлно описващ реализацията 

му. Приемат се след одобрение на Възложителя. 

  

2. Етап 2 2-ри месец 

 

Етапът се състои от следните дейности: 

 

a) Създаване на първи прототип на уебсайта; 

 

Очаквани резултати: 

 

a) Инсталирана и структурирана първа версия на уебсайта, показваща 

функционалностите за този етап; 

 

3. 

 
Етап 3 4-ти месец 

 

Етапът се състои от следните дейности: 

 

a) Внедряване в работна среда на уебсайта; 

 

Очакван резултат: 

 

a) Работещ уебсайт, с раздвижен и атрактивен дизайн, съдържащ цялото 

съдържание от предходната версия. Информацията от сайта се съдържа и в 

английската версия; 

  

4. Етап 4 5-ти месец 

Етапът се състои от следните дейности: 

 

a) Внедряване в работна среда на картографските функционалности в уебсайта; 

 



 
Проект„Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”” 

 
Проектът се финансира от  Европейския фонд за регионално развитие  и от държавния бюджет  на Република България чрез оперативна 

програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”,  Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”,  

по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 “Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове” , 

 договор  N DIR-5113326-С-004 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна 

среда 2007 – 2013 г.” . Цялата отговорност за съдържанието  се носи от ДПП ”Странджа” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 
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Очакван резултат: 

 

a) Добавени и публикувани картографски функционалности в уебсайта; 

 

5 Приключване на проекта 6-ти месец 

Етапът се състои от следните дейности: 

 

a) Инструктиране - Изпълнителят извършва инструктаж на определени от 

Възложителя служители за отделните потребителски роли, по предварително 

съгласуван график; 

b)  Етапа приключва с изработване и представяне на окончателен доклад за 

дейностите по изработването и внедряването на уеб сайта. 

Очакван резултат: 

 

a) Инструктирани определените от Възложителя служители, за отделните 

потребителски роли, по предварително съгласуван график; 

b) Изработен и одобрен окончателен доклад за дейностите по поръчката; 

 

Изпълнителят предлага график на дейностите, като се съобрази с таблицата по-горе. Всеки 

етап се приема с протокол от Възложителя. Възложителят има право да не приеме етапа, като 

отправи в писмен вид забележките си, които следва да бъдат отстранени своевременно. След 

направените корекции Изпълнителят може отново да подаде протокол за приемане на етапа. 

В периода от последната колона „Общ срок за изпълнение на задачата“ е включен и срокът за 

реакция на Възложителя. 

 

 

 II. Изграждане на цялостна система за електронно представяне и 

подпомагане на дейности на ДПП „Странджа” с хардуерно и софтуерно 

обезпечаване  

 

Целта на изграждането на цялостна система за електронно представяне и 

подпомагане на дейности на ДПП „Странджа” с хардуерно и софтуерно обезпечаване е 

да бъде изградена на цялостна система за електронно представяне и подпомагане на дейности 

на ДПП „Странджа” със необходимото и хардуерно и софтуерно обезпечаване. Системата 

трябва да съдържа следните елементи: 

1. Мобилна версия на уеб сайта; 
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по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 “Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове” , 
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2. Приложение за мобилни устройства с операционни системи за посетителите на парка; 

3. Навигационни карти (на кирилица и латиница) за GPS устройства; 

4. Приложни и база данни сървъри; 

5. Десктоп приложение за служителите на ДПП „Странджа”; 

6. Мобилно приложение за служителите на ДПП „Странджа”; 

7. Закупуване, инсталиране и настройка на хардуерно и мрежово оборудване със 

съответния оперативен и приложен софтуер. Колокация на част от оборудването; 

8. Обработка на геоданните налични в ДПП „Странджа” и създаването на структурирана 

геобаза данни;  

Изпълнителят трябва да изработи цялостния дизайн на системата във всичките му 

аспекти. Цялостността на системата следва да се изразява в единна база данни (или специално 

проектирани свързани бази данни), която да съдържа цялата информация, въведена в 

отделните модули. Не се допуска дублирането на информация. Информацията за даден обект 

следва да е идентична в отделните модули. Системата трябва да си комуникира активно с 

интерактивния динамичен уеб сайт, предмет на заданието по дейност 3.8; Информацията в 

уеб сайта и мобилната версия на уеб сайта на ДПП „Странджа“ трябва се променя от една 

точка и при промяната, направена чрез нея, да се отразява във двете версии. Визуализацията 

на данните в модулите за служителите на ДПП „Странджа“ трябва да е идентична, а 

редакцията им следва да се отразява своевременно. Допуска се наличие на съкратена и пълна 

версия при описание на обекти. Допускат се и репликации между бази данни.  

 

1.ОСНОВАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 

 

Дирекцията на Природен парк “Странджа” е създадена с цел да провежда държавната 

политика за управление на защитената територия, с цел дългосрочното опазване на 

уникалната й природа и осигуряване на устойчиво социално-икономическо развитие на 

района. Дейностите, които извършва, се отнасят до мероприятията по опазване и 

възстановяване на биологичното и ландшафтно разнообразие; образователни, 

популяризаторски, консултантски и рекламни дейности, целящи повишаване екологичната 

култура на местното население и посетителите на Парка; изграждане и поддръжка на 

парковата инфраструктура за обслужване на туризма и рекреацията; осъществяване на научни 

и научно-приложни дейности; създаване и поддържане на база данни за Парка и прилежащите 

му територии. 



 
Проект„Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”” 
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по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 “Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове” , 

 договор  N DIR-5113326-С-004 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна 

среда 2007 – 2013 г.” . Цялата отговорност за съдържанието  се носи от ДПП ”Странджа” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 
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Като реална възможност за финансиране с допълнителни средства на извършваните от 

ДПП дейности е реализирането на Проект  „Устойчиво управление и устройство на природен 

парк „Странджа”  и  договор за безвъзмездна финансова помощ  №  DIR-5113326-С-004, в 

рамките на процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27  „Изпълнение на дейности за устройство и 

управление на природни паркове” по оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." 

(ОПОС) 

С проекта  се цели да се осъществят мерки по опазване и възстановяване на 

местообитания и видове в Природен парк Странджа и като цяло ще допринесе за опазване 

предмета на защитените територии. Посредством изпълнението му се предвижда обновяване 

на съществуващата инфарструктура, съобразено с изискванията на европейските стандарти и 

законодателство. 

Създаването на цялостна система фокусирана върху цифровото представяне, 

теренните дейности и туристопотока ще създаде предпоставка за подобряване 

информационната обезпеченост при взимане на решения и доразвиване на имиджа на 

природния парк, като специална територия. 

 

 

2.ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ 

 

ДПП „Странджа” разполага със: 

1. Добре структуриран и подържан уеб сайт, базиран на система за управление на 

съдържанието. 

2. Прототипен ГИС сървър, работещ във вътрешната мрежа на парка с ограничено 

количество файлове; 

3. Значителен брой пространствени данни записани в различни файлови формати; 

4. 15 броя персонални компютри.  

 

 

3.ОБХВАТ  

 

3.1.Общо описание 

Изграждането на системата е в посока подпомагане на две направления. Първото е 

насочено към  представяне на парка пред обществото. С цел подобряване на комуникацията и 

подобрена достъпност е заложено изпълнението на следните дейности: 

Създаване на мобилна версия на уеб сайта на ДПП „Странджа“ - мобилната версия е с 

основна цел да покрие изискванията на потребителите, когато вече са в пределите на парка и 



 
Проект„Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”” 
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имат устройство с интернет връзка. Функционалността с картографски материали трябва да 

позволява търсене на обекти, локализация, навигиране и др. 

Създаване на приложение за мобилни устройства с операционни системи за 

посетителите на парка - за разлика от мобилната версия на уеб сайта, приложението ще се 

инсталира локално на самото устройство. Всички материали ще са разположени в 

устройството и не е необходимо наличието на интернет връзка, за използване на 

възможностите за търсене на обекти, локализация, навигиране, разглеждане на подробна 

информация и т.н. 

Разработка на навигационни карти за GPS устройства - предвижда се да има 

възможност за качване на картите към основни модели GPS устройства. Това ще позволи на 

туристите и научните работници, използващи тази технология, да се ориентират по-лесно на 

територията на парка. 

Второто направление е свързано с въвеждането на качествено ново ниво при 

извършване на анализ на пространствени данни и теренни дейности от служителите в 

парковата дирекция. Необходимо е изграждането на приложни сървъри и географски 

ориентирана база данни. Във връзка с направлението се предвижда и създаването на мобилно 

и десктоп приложения за служителите на парка. Десктоп приложението, трябва да позволява 

обработка и анализ на пространствени данни в офиса на Възложителя. Мобилното 

приложение трябва да е възможно да бъде инсталирано на специализирано модифицирани 

мобилни телефони/таблети с GPS и операционна система, които се предвижда да бъдат 

закупени в рамките на проекта. То следва да дава възможност за избор на територията, която 

ще бъде теренно изследвана и автоматично зареждане на цялата необходимата картографска 

информация на устройството. Също така да позволява събирането на теренни данни, които да 

бъдат съхранение в база/ите данни на парка. 

За да бъдат изградени изброените по-горе дейности е необходимо и закупуване на 

сървърно и мрежово оборудване. 

Изходният код на системата, с всичките и модули и информация в нея са собственост 

на ДПП „Странджа“. Кодът трябва да е придружен с подробни коментари и да бъде 

„изпълним“. 

Гаранционната поддръжка на системата е за срок от 24 месеца, считано от датата на 

окончателното ѝ приемане; 

 

3.2. Географски обхват 

Територията на природен парк „Странджа” с буфер (по преценка на Възложителя) до 

10 км. 

За GPS картите, обхватът е съгласно заданието на модула. 

 

 

4.ДЕЙНОСТИ  
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4.1.Дейности и етапи на разработване: 

 

Етап 1 

- Анализ на съществуващата техническа инфраструктура и информационни масиви и 

изготвяне на бизнес модел на единната система, който се приема след одобрение на 

Възложителя; 

 

Етап 2 

- Създаване на първи прототип на мобилната версия на уебсайта; 

- Създаване на пилотни версии на GPS картите; 

- Предложение за структуриране на наличните пространствени данни в ДПП Странджа; 

 

Етап 3 

- Внедряване в работна среда на мобилната версия на уебсайта; 

- Създаване на версия бета 1 на GPS картите внедрени в сайта; 

- Създаване на Алфа-версия на мобилното приложение за служителите на парка; 

- Създаване на Алфа-версия на десктоп приложението за служителите на парка; 

- Създаване на Алфа-версия на мобилното приложение за посетителите на парка; 

- Създаване на първи прототип  на приложни и бази данни сървъри; 

 

Етап 4 

- Закупуване и колокиране на сървърно и мрежово оборудване; 

- Внедряване в работна среда на приложни и бази данни сървъри; 

- Внедряване в работна среда на картографските функционалности в мобилната версия 

на уебсайта; 

- Създаване на версия бета 2 на GPS картите, внедрени в сайта; 

- Създаване на Бета-версия на мобилното приложение за служителите на парка;  

- Създаване на Бета-версия на десктоп приложението за служителите на парка; 

- Създаване на Бета-версия на мобилното приложение за посетителите на парка 

внедрени в сайта; 

- Закупуване на специализирани таблети; 

 

Етап 5 

- GPS картите, внедрени в сайта; 

- Внедряване в работна среда на мобилното приложение за служителите на парка;  

- Внедряване в работна среда на десктоп приложението за служителите на парка; 
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- Внедряване в работна среда на мобилното приложение за посетителите на парка 

внедрени в сайта; 

- Инструктаж - Изпълнителят извършва инструктаж на определени от Възложителя 

служители, за отделните потребителски роли, по предварително съгласуван график; 

Етап 6 

- Гаранционна поддръжка - Изпълнителят осигурява гаранционна поддръжка; 

 

 

4.2.Общи системни изисквания 

 

Системата трябва да осигурява многопотребителски достъп, тип клиент-сървър, при 

следните предпоставки: 

- Система със собствени бази данни; 

- Осигурява достъп до ресурсите си чрез WEB интерфейс за потребителите през 

Интернет; 

- Осигурява достъп до ресурсите си чрез отделен защитен интерфейс за служителите на 

ДПП „Странджа“; 

- Предоставя подходящ графичен интерфейс, който позволява преглед, търсене и 

справки от цифрови карти; 

- Осигурява надеждна защита на данните; 

 

4.2.1.Архитектура 

 

Системата трябва да се изгради от отделни модули в съответствие със спецификата на 

функционалното им предназначение. Модулите трябва да работят съвместно в една обща 

информационна среда, която синхронизира работата им. Всички елементи (които са видими 

за потребителите), изграждащи модулите на системата, следва да са на български език. 

Достъпът до ресурсите (в съответствие с определените от Възложителя нива) трябва да 

е възможен през следните входни точки:  

- Десктоп приложение за служителите на парка; 

- Мобилно приложение за служителите на парка; 

- Мобилен уебсайт; 

- Мобилно приложение за посетителите на парка; 

- GPS устройства; 

- Киоски собственост на ДПП „Странджа“; 

На фигура 1 е показана архитектурата на системата и връзките между отделните 

елементи.  
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Системата ще състои от сървърни, уеб, дестоп и мобилни приложения. Сървърните 

приложения трябва да осигуряват необходимите услуги, базите данни и комуникацията с 

останалите приложения.  

 
 

Фиг. 1 Архитектура на системата 
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На фигура 2 е показана схема на системата с връзките между отделните модули и 

възможният достъп до ресурсите на системата. Основният модул - 1 трябва да е изграден от 

сървърни приложни и уеб услуги и бази данни и ще комуникира с останалите модули 

посредством интернет или интранет. Трябва да са налични минимум следните връзки: 

1. Модул 1 – сървърни приложения и бази данни с Уеб сайт. Тази връзка предоставя 

услуги за функционирането на сайта; 

2. Модул 1 – сървърни приложения и бази данни с Модул 2 - Мобилна версия на уеб 

сайта. Тази връзка предоставя услугите, които са необходими за функционирането 

на мобилния сайт, неговата актуалност, обновяване и управление; 

3. Уеб сайт с Модул 2 - Мобилна версия на уеб сайта. В зависимост от предложената 

от Изпълнителят технология за реализиране на мобилната версия на уебсайта тази 

връзка може да бъде реализирана по няколко начина. Тя може и да не е директна, 

както е указано в схемата. Основната и задача е да осигурява еднаквост на 

съдържанието в двата сайта/изгледа в страниците им, които са идентични; 

4. Модул 1 – сървърни приложения и бази данни с Модул 3 - Приложение за мобилни 

устройства с ОС за посетителите. Тази връзка ще служи за обновяване на 

информацията и версиите на модул 3; 

5. Уеб сайт с Модул 3 - Приложение за мобилни устройства с ОС за посетителите. 

Тази връзка ще служи изтегляне на актуалната версия на модул 3; 

6. Модул 2 - Мобилна версия на уеб сайта с Модул 3 - Приложение за мобилни 

устройства с ОС за посетителите. Тази връзка ще служи изтегляне на актуалната 

версия на модул 3; 

7. Уеб сайт с Модул 4 - Навигационни карти за GPS устройства. Тази връзка ще 

служи изтегляне на актуалната версия на модул 4; 

8. Модул 2 - Мобилна версия на уеб сайта с Модул 4 - Навигационни карти за GPS 

устройства. Тази връзка ще служи изтегляне на актуалната версия на модул 4; 

9. Модул 1 – сървърни приложения и бази данни с Модул 5 - Десктоп приложение за 

служителите. Тази връзка ще се осъществява в рамките на защитена мрежова среда 

и посредством нея ще се достига базата данни на парка локализирана в центъра в 

Малко Търново. Чрез десктоп приложението ще може да се редактира и анализира 

тя; 

10. Модул 1 – сървърни приложения и бази данни с Модул 5 - Десктоп приложение за 

служителите. Тази връзка ще се явява резервна при проблеми в свързването с 

Малко Търново. Осъществяването и ще е в рамките на защитена мрежова среда  

през интернет и посредством нея ще се достига базата данни на парка локализирана 

в центъра където ще е колокацията. Чрез десктоп приложението ще може да се 

редактират и анализират данните; 

11. Модул 1 – сървърни приложения и бази данни с Модул 6 - Мобилно приложение за 

служителите. Тази връзка ще се осъществява в рамките на защитена мрежова среда 
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през интернет и посредством нея ще се достига базата данни на парка локализирана 

в центъра в Малко Търново. Чрез мобилното приложение редактира и анализира тя; 

12. Модул 1 – сървърни приложения и бази данни с Модул 6 - Мобилно приложение за 

служителите. Тази връзка ще се явява резервна при проблеми в свързването с 

Малко Търново. Осъществяването и ще е в рамките на защитена мрежова среда 

през интернет и посредством нея ще се достига базата данни на парка локализирана 

в центъра където ще е колокацията. Чрез мобилното приложение трябва да се 

редактират и анализират данните; 

13. Модул 5 - Десктоп приложение за служителите с Модул 6 - Мобилно приложение 

за служителите. Тази връзка трябва да се осъществява чрез директно свързване 

между хардуерните устройства, на които са инсталирани приложенията. Нейното 

съществуване е с цел обмен на данни между двете приложения. 

14. Модул 5 - Десктоп приложение за служителите с Модул 6 - Мобилно приложение 

за служителите. Тази връзка ще се осъществява в рамките на защитена мрежова 

среда. Нейното съществуване е с цел обмен на данни между двете приложения.  

 

 

Групи потребители 

 

 Проектирането и архитектурата на системата трябва да дават възможност за 

поддържане на нива на достъп до данни. Конфигурират се две основни групи потребители: 

вътрешни и външни. 

- Вътрешни потребители: включва служителите на дирекцията, като те биват 2 

вида: 

o Администратори - отговорни за администриране, модифициране и 

осигуряване на оперативните възможности на системата. 

o Потребители на приложения, работещи ежедневно със системата. 

- Външни потребители включва потребители, които не са служители на ДПП 

„Странджа“. Необходимо е те да имат достъп до функции на система, без да имат 

възможност да копират наличните в нея данни. 

 

 

4.2.2.Модули 

 

4.2.2.1.Модул 1 – сървърни приложения и бази данни 

 

Модулът трябва да осигурява презентирането, управлението и администрирането на 

данни и потребители.  
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Той също трябва да осигури и възможност за синхронизирано обновяване на 

материали в отделните модули. Необходимо е и да бъде осигурено запазване на 

история за направените промени, както и с данни за това кой ги е извършил. 

Разработването на модула включва създаване на схема на геопространствената база 

данни, подходяща за нуждите на дирекцията на ПП „Странджа“. Изпълнителят трябва 

проектира модел на базата  геоданни,  който да e гъвкав, осигурява потенциално 

разширяване, лесно се адаптира и дава възможност за миграция на данни от 

настоящите масиви данни налични в ДПП „Странджа“. Окончателният модел на 

базата данни подлежи на одобрение от Възложителя. Основните стъпки при процеса 

на проектиране на геопространствената база данни са изброени по-долу. 

Изпълнителят може да ги модифицира и допълва с оглед на подобряване схемата на 

разработване.  

1. Идентифициране на източниците на данни и ключови теми. Охарактеризиране 

на всеки тематичен слой (включително символика, мащаб на картата, точност, 

използване на данните и интеграция с други набори от данни); 

2. Разработване на представителни спецификации и взаимоотношения 

(моделиране, определяне на табличната структура на базата данни, пространствени 

правила за поведение и цялостност на данните, където са приложими); 

3. Определяне на процедурите за събиране на данни, опциите за изобразяване на 

картите и определяне на процедурите за изграждане, конвертиране, редактиране и 

поддръжка на геобазата данни; 

4. Изготвяне на съпътстващата документация към  предложения дизайн на базата 

данни (схеми, диаграми, метаданни, документи). 

 Проектирането на базата данни (концептуално, локално и физически) е 

свързано със структурирането едновременно на геопространствени и 

негеопространствени данни, а също така и на метаданни. Данните управлявани от 

информационната система трябва да включват: 

o Векторни данни; 

o Растерни данни (въздушни снимки, ортофотоснимки, сканирани аналогови 

карти или сканирани диаграми); 
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o Таблични данни; 

o Текст (проучвания, технически доклади, описания); 

o Графики (снимки, илюстрации). 

 Геопространствената база данни ще бъде актуализирана чрез десктоп и 

мобилните модули за служители на ДПП „Странджа“. Това трябва да е възможно на 

базата на предварително дефинирани работни процеси, които следва да бъдат описани 

в бизнес модела. 

 Голяма част от геопространствените данни имат връзка с други или са 

придружени от допълнителни данни. За това е необходимо да се създаде структура, 

която е в състояние да управлява свързани части от информация. 

Модулът следва да осигури: 

o Възможност за архивиране и възстановяване на данните; 

o Неограничен размер на базата данни и неограничен брой записи на 

поддържаните таблици; 

o Поддръжка на геопространствени данни със или без допълнителен софтуер; 

o Поддръжка на пространствено индексиране; 

o Комуникации с Десктоп и Web ГИС софтуери с отворен код; 

 Системите от бази данни ще бъдат инсталирани на хардуерното оборудване 

закупено за тази цел от проекта, както е необходимо да се създадат два центъра 

според предложената архитектура. Синхронизирането на база данни в двата центъра е 

необходимо да се извършва ежедневно при наличие на промени, настъпили 

предходния ден. 

 При проектирането на базата данни следва да се разработи подходяща схема за 

съхранение на INSPIRE съвместими файлове метаданни. Тази схема ще се използва за 

съхранение и управление на метаданни за геопространствени данни и услуги. 
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Изпълнителят трябва да предложи методология за поддържане на актуална база от 

метаданни.  

Необходимо е централната база данни или нейно копие със специализирани 

данни да обслужва  с  необходимите данни за съдържанието на геомодула в 

уебстраниците на ДПП „Странджа“. 

 Геомодулът следва да съдържа и функции, позволяващи бързото 

разпространение на растерни данни предлагайки и предоставянето на WMS услуги 

съгласно стандартите на OGS. 

Проектирането и архитектурата на системата трябва да дава възможност за 

поддържане на нива на достъп до данни. Конфигурират се две основни групи 

потребители: вътрешни и външни. 

- Вътрешни потребители: включва служителите на дирекцията, като те биват 2 

вида: 

o Администратори - отговорни за администриране, модифициране и осигуряване 

на оперативните възможности на системата. 

o Потребители на приложения, работещи ежедневно със системата. 

- Външни потребители включва потребители, които не са служители на ДПП 

„Странджа“. Необходимо е те да имат достъп до функциите на система, без да имат 

възможност да копират наличните в нея данни. 

 

4.2.2.2.Модул 2 - Мобилна версия на уеб сайта 

Структурата на мобилната версия трябва да е идентична със стандартната версия на сайта. 

Мобилната версия има за цел да е в услуга на потребителите, когато вече са в пределите на 

парка и имат устройство с интернет връзка. Тя трябва да е олекотена и оптимизирана за 

работа на мобилни устройства с по-малка резолюция на дисплея и по-слаб процесор, като 

напр. мобилни телефони или таблети. Информацията, трябва да се изобразява предимно в 

текст, а изображенията да бъдат с намалени размери. Целта е намаляване на трафика. Модула 

с картографски материали трябва бъде изведен на преден план, като е необходимо да 

позволява търсене на обекти, локализация и навигиране (при наличие на GPS приемник на 

устройството). Видеофайловете следва да се зареждат в по-ниска резолюция и да не се 
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стартират и свалят автоматично. Секцията за виртуално пътуване не е задължително да 

присъства в мобилната версия. Дизайна и функционалностите е необходимо да се опишат в 

бизнес модела, като се съгласуват предварително с Възложителя. 

Мобилния уебсайт трябва бъде изграден на базата на система за управление на 

съдържанието (Content management system). Това ще позволи лесното му обновяване, 

надграждане и запазване на архиви. Акаунтите за служителите на парковата дирекция трябва 

да са с идентични имена и пароли спрямо стандартния уеб сайт. В периода на поддръжка 

технически добавянето на информация е задължение на изпълнителя изградил системата.  

 

Интерфейсът и графиченият дизайн трябва да е креативен, лесен за използване и създаващ 

динамичната визия. Сайтът трябва да бъде независим от операционната система на сървъра, 

на който ще се инсталира и най-малко трябва да работи под Windows или Linux. Мобилният 

сайт трябва да поддържа три потребителски езика – български, английски и руски. Цялата 

информация, съдържаща се в сайта, трябва да бъде налична на български, английски, а на 

руски единствено началната страница, след въвеждащата шапка. 

 

4.2.2.2.a. Общи изисквания към мобилната версия на интернет сайта 

 

Сайтът трябва сервира информация без видимо забавяне (причинено от хардуера и 

софтуера на системата) при минимум 1000 потребители онлайн едновременно. 

При разработката на сайта следва да се осигурят функционалностите, описани по-долу.  

- Система за управление на съдържанието (CMS) 

Системата за управление на съдържанието е отговорна за съхранението, контрола и 

публикуването на всички документи в сайта. Следва да осигури централизирано съхранение 

на данни, документи, изпълними файлове, pdf документи, html, xml, flash, снимки, аудио, 

видео и др. в база данни и във файлова система:  

• Възможност за задаване на неограничен брой вложени структури, към които да 

има свързани документи, снимков материал и файлове за изтегляне; 

• Възможност за добавяне, подреждане, редактиране или скриване на всички 

елементи от хоризонталното и вертикално менюта в структурата на страницата; 

• Възможност за форматиране на текста на публикациите с подходящ редактор: 

смяна на шрифта, промяна на големината и цвета му, вмъкване на изображение, 

създаване на вътрешни и външни линкове, възможност за копиране/поставяне от 

файлове на MS Word; 
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• Възможност за редактиране на таблици: промяна на цвят на колонка, ред, 

размери, дебелина на рамката и др.; 

• Възможност всяка информация (публикация) и снимки, които се качват да 

бъдат прегледани как биха изглеждали в потребителската част и след това да бъдат 

публикувани. Новите страници да не се появяват, докато не бъдат публикувани за 

достъп от външни потребители - възможност за „скриване” и „показване” като се 

визуализира в системата статуса на обекта; 

• Възможност за задаване на период за всяка страница или документ, в който да 

са видими; 

• Възможност за скриване на страница, подстраница или рубрика при липса на 

информация в нея; 

• Възможност за добавяне на нови рубрики, както и премахване на 

съществуващи; 

• Възможност за създаване на хронологичен архив на материалите (документите) 

в дадена рубрика; 

• Снимките към дадена новина да бъдат без ограничение в броя им, както и да 

има възможност да бъдат преоразмерявани и преподреждани; 

- Брояч на посещенията  

Сайтът следва да осигури възможност за статистика на посещенията (брояч на 

посещенията) по отделните страници и рубрики (новини, документи и др.) за посочен 

времеви период (по дни, седмици, месеци и години). 

- Локализация на потребителя в портала 

 Навигацията на сайта трябва да позволява във всеки един момент и от всяка 

страница да се предоставя връзка към началната страница, да се визуализира 

моментното положение на потребителя в сайта. 

- Дата и актуалност на информацията 

 Сайтът следва да осигури възможност за показване датата на актуалност 

(публикуване) на всяка информация. 

- Странициране 

 Сайтът следва да осигури възможност за странициране - подреждане на 

информацията в страници в случаите, когато тя е в списъчен вид и съдържа елементи, 

които не се събират на един екран с предоставяне на навигационен елемент за 

преминаване от една страница в друга (предишна, следваща, първа, последна). 

- Абонамент 
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 Сайтът следва да осигури възможност за абонамент за най-новото съдържание, 

по конкретни страници или по рубрики, посредством RSS (или друга аналогична 

стандартизирана услуга) и посредством html бюлетин (или аналогичен), който се 

изпраща на адреса на електронната поща на абоната. 

- Връзка с други портали и страници 

 Сайтът следва да осигури възможност за връзка с други електронни страници - 

външни интернет страници. Отварянето на такива външни страници трябва да става в 

нов подпрозорец. 

- Качване и изтегляне 

 Сайтът следва да осигури възможност за качване и изтегляне на файлове в 

минимум следните формати: JPEG, PNG, GIF, PDF, HTML, ODF, DOC, XLS, TXT, 

PPT, WAV, MP3, SWF, FLV, AVI и MP4.  

- Достъп до информация 

 Сайтът следва да има публично достъпна част, част достъпна само от 

оторизирани потребители и административна част. От гледна точка на потребителите 

достъпът ще се определи като: 

• Публичен достъп – информация и ресурси, достъпни до всички потребители на 

сайта. 

• Авторизиран достъп - след представяне на потребителя, той получава достъп до 

предварително дефинирани информационни фондове и ресурси.  

- Търсене 

При визуализиране на резултатите от търсенето да се предостави и навигационния път 

в информационната структура, където се намира резултатът. Основните видове 

търсене трябва да са: 

• Базово търсене - тази функционалност трябва да присъства в началната 

страница и да съдържа панел, в който потребителя да въведе ключова дума. 

• Разширено търсене - тази функционалност трябва да позволява на потребителя 

да осъществи търсене по посочена рубрика, по период, по произволен текст или част 

от текст от съдържанието на документите и др. 

Функционалността за търсене трябва даосигурява като минимум следните 

възможности: 

• Търсене в съдържанието, в заглавието на документа и в заглавието на 

прикачени документи. 

• Търсене по ключова дума, израз и логически изрази. 
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- Изпращане на документи 

 Сайтът следва да предостави възможност (интерфейс) за изпращане на 

документи на даден електронен адрес.  

- Популяризация 

 Трябва да бъде осъществена регистрация на сайта в портали и известни 

търсачки. Сайта трябва да бъде проектиран и изработен така, че да при търсене по-

ключова дума Странджа да позволява лесната му откриваемост. 

4.2.2.2.б. Изисквания към потребителския интерфейс 

4.2.2.б.1.  Общи изисквания по отношение на потребителския интерфейс: 

- визуализация на съдържанието на монитори с екранна разделителна способност 

480х800 px или по-голяма и 16М цвята; 

- еднаква визуализация посредством мобилни уеб браузери като Android browser, 

Safari, Firefox, Opera, Opera Mini, Chrome; 

- изчистен и подреден интерфейс; 

- проста навигация на дейностите и достъпа до информация; адаптивен, лесен за 

ориентиране и удобен за работа; 

- изрично потвърждение от потребителя при действие, което ще доведе до 

промяна на данните в системата. 

4.2.2.б.2.  Изисквания за визуално оформление: 

- да се използват "празните пространства", за да се акцентира върху важните 

елементи като те се открояват сред останалите; 

- подобните елементи да се групират заедно;  

- да се избягват декоративните шрифтове, които се четат по-трудно;  

4.2.2.б.3.  Изисквания към потребителските команди/нужди: 

- при възникване на грешка системата изрично да извежда подходящо 

съобщение, показващо причината за възникването ѝ, а не неясни кодове или 

съкращения както и насоки за коригирането ѝ; 

- да се маркират като неактивни команди, бутони и функции, които в дадения 

момент са неприложими; 

- обратна връзка - когато потребителят извърши действие да получи незабавна 

обратна връзка, така че той да разбере, че системата е регистрирала действието му; 

- възможност за ясно различаване на редактируемите данни от тези, които не 

могат да се редактират; 
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- изискване за изрично потвърждение от потребителя за извършване на важни, 

потенциално опасни или потенциално деструктивни команди - например изтриване на 

запис; 

- активиране на екрани с помощна информация и предоставяне на лесен начин за 

връщане към нормалната работа след използването на екраните с помощната 

информация. 

 

4.2.2.2.в. Администриране на потребителите на сайта 

 Правата за достъп трябва да се организират гъвкаво, на принципа на 

дефинирането на роли и присвояването на потребителите на набор от роли. Ролите се 

дефинират като достъп до набор от функции на сайта и неговата информация. Те 

трябва да са идентични с тези в десктоп версията на сайта на ДПП „Странджа“ и 

автоматично и моментално да се синхронизират в случай, че се работи с две бази 

данни. Могат да се обособят няколко основни роли: 

• публичен потребител без авторизация; 

• потребител с авторизация -  трябва да има достъп до предварително 

дефинирани информационни фондове и ресурси, които не са разрешени за публичния 

потребител; 

• редактор на съдържание - добавяне, преглед, редакция на материали и др; 

• администратор – достъп до административната част на сайта. 

 Администраторът трябва да може:  

• да дефинира нови роли; 

• да създава, редактира и премахва, да деактивира и активира потребителски 

профили (за един потребител или група потребители); 

 Потребителският профил трябва да съдържа като минимум следната 

информация: име, фамилия, потребителско име, потребителска парола, e-mail. 

 Потребителите трябва да могат да редактират личната и контактната 

информация за тях, както и паролата си за достъп. 

 Системната администрация трябва да е възможна от персоналния компютър на 

администратора на системата. 

 

4.2.2.2.г. Структура и нови секции на сайта 
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 Във функционално отношение сайтът се изгражда като набор от секции, които 

са свързани помежду си. Началната страница трябва да дава достъп до обобщената 

структура на сайта.  

 Изпълнителят трябва да разработи и предложи дизайн на мобилната версия на 

уеб сайта, който ще бъде съгласуван и одобрен от Възложителя. При разработването 

на сайта трябва да се спазват следните изисквания:  

- на началната страница да присъстват минимум: 

• част с избрани последните новини, като се визуализира анонс на последните 

две, а посредством бутон да може да се разглеждат всички останали. При 

публикуването на новините да има възможност да се избира дали новината да бъде 

видима в тази част на първата страница или само при разглеждане на всички новини; 

• лого на МЗХ;   

• логото на  ИАГ; 

•  клик върху логата трябва да препраща на интернет сайта на институциите;    

•  на всички страници трябва да присъстват логото на дирекцията на природен 

парк „Странджа“, което ще бъде предоставено от Възложителя. 

• на подходящо място на сайта трябва да се появява кратко описание на ОПОС, 

което ще бъде предоставено от Възложителя. 

  

 Сайтът трябва да визуализира информация от всички секции и подсекции налични в 

актуалната към момента версия на www.strandja.bg  

Новите сайт секции, които трябва да бъдат изградени са: 

- интерактивни картографски материали – основните функции, които ще подържат са 

динамична карта, увеличаване на мащаба, намаляване на мащаба, избор на обекти, 

включване/изключване на картни материали, търсене на обект, извеждане на информация за 

обект, показване на маршрут; 

- изтегляне на софтуерни продукти – тук ще са налични за изтегляне приложенията създадени 

за посетителите на парка; 

- изтегляне на GPS карти – от тази част ще могат да се изтеглят разработените GPS карти и 

маршрути; 

http://www.strandja.bg/
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- Анкети – секция, в която да бъдат публикувани анкети. 

- Видео – секция, в която да бъдат поставяни видео файлове. 

Сайт секция - Интерактивни картографски материали 

   

 От страна на клиента, модулът трябва да съдържа интерактивна карта, която да 

осигурява най-малко следната функционалност: 

 Управление на слоеве (Включване/Изключване); 

 Преместване на видимата част от карта (Pan); 

 Приближаване/отдалечаване; 

 Приближаване по област; 

 Измерване на разстояние; 

 Показване на координати; 

 Промяна на базовия слой; 

 Показване на информация за мащаба; 

 Връщане към началният мащаб на картата; 

 Локализация и навигиране (при наличие на GPS приемник на устройството). 

 

Слоевете, които трябва да са публично достъпни за разглеждане са: 

 Специализирана географска карта в растерен формат; 

 Сателитни изображения; 

 Пътна мрежа; 

 Населени места; 

 Речна мрежа; 

 Защитени територии; 

 Забележителности; 

 Места за настаняване; 

Всички слоеве, ще бъдат предоставени от Възложителя. Те трябва да бъдат обработени 

по подходящ начин за коректното им и бързо визуализиране в различните мащаби. 

Следва да бъде разработена процедура, с която да се добавят нови и/или заменят стари 

слоеве от администраторите на системата.  
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Сайт секция - изтегляне на софтуерни продукти  

В секцията трябва да са налични за изтегляне приложенията създадени за посетителите на 

парка. Трябва да има възможност за включване/изключване на бърз достъп до нея през 

всички секции или някои от тях, които са избрани. Следва да има и подробно описание и 

ръководство на продуктите; 

Сайт секция - изтегляне на GPS карти  

В секцията трябва да са налични за изтегляне GPS картите и маршрути създадени за 

посетителите на парка. Трябва да има възможност за включване/изключване на бърз достъп 

до нея през всички секции или някои от тях, които са избрани. Следва да има и подробно 

описание и ръководство на картите; 

Сайт секция - Анкети  

В тази секция, трябва да може да бъдат създавани и публикувани анкети. Необходимо е да 

има възможност за включване/изключване на бърз достъп до нея през всички секции или 

някои от тях, които са избрани. 

Сайт секция – Видео 

В секцията трябва да са налични всички видео файлове качени с публичен достъп в сайта. 

Минимума файлови формати, които трябва да може да се възпроизвеждат са  *.flv, *.mp4. 

Необходимо е да има версии с по-ниска резолюция и файловете следва да не се свалят и 

стартират автоматично. 

 

4.2.2.3.Модул 3 - Приложение за мобилни устройства с операционни системи за 

посетителите на парка 

Приложението, което следва да се разработи е необходимо да работи на мобилни 

устройства с операционни системи. Приложението трябва да се инсталира локално на самото 

устройство и всички материали да са разположени в него, като не е необходимо наличието на 

интернет връзка, за използване на възможностите за търсене на обекти, локализация, 

навигиране, разглеждане на подробна информация и т.н. Графичният дизайн му трябва да 

включва елементи, подчертаващи идентичността ПП „Странджа“. Подбраният илюстрован, 

материал да е качествен и да съответства на текстовия. 
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Основните изисквания към приложението са: 

- Да съдържа информация за: 

o Всички интерпретативни пътеки на територията на ПП „Странджа“; 

o Всички заслони, кътове за отдих, кули и места за наблюдение и атракции яна 

територията на ПП „Странджа“; 

o Всички маршрути, съдържащи се в „Туристически пътеводител Природен парк 

„Странджа“ – второ преработено издание“; 

o Всички забележителности, съдържащи се в „Туристически пътеводител 

Природен парк „Странджа“ – второ преработено издание“; 

o Всички чешми, съдържащи се в „Туристически пътеводител Природен парк 

„Странджа“ – второ преработено издание“; 

o Всички населени места попадащи на територията на ПП „Странджа“ с 

площтната им проекция; 

o Всички места за настаняване, съдържащи се в „Туристически пътеводител 

Природен парк „Странджа“ – второ преработено издание“; 

o Всички автомагистрали на територията на Република България и първокласните 

пътища по българското Черноморие до 20 км спрямо крайбрежната ивица; 

o Всички пътища от републиканската пътна мрежа попадащи на територията на 

ПП „Странджа“; 

o Всички пътища в населените места попадащи на територията на ПП 

„Странджа“; 

o Всички върхове съдържащи се в данните от плана за управление на ПП 

„Странджа“; 

o Речната мрежа до втори приток съдържаща се в данните от плана за управление 

на ПП „Странджа“; 

o Всички площтни водни обекти, съдържащи се в данните от плана за управление 

на ПП „Странджа“; 

o Границите на всички защитени обекти на територията на ПП „Странджа“; 

- Да позволява навигиране по съществуващите пътеки и пътища; 

- Да позволява търсене на обектите в неговата база данни;  

- Да не е необходимо наличието на връзка с глобалната мрежа за използване на пълните 

функционалности на системата; 

- Да зарежда информация при прочитане на QR кодове; 

- Да притежава функция за включване и изключване на GPS функциите на 

устройството, на което е инсталирана (при наличие на GPS приемник на 

устройството); 

- При наличие на връзка с глобалната мрежа да предлага обновяване, ако налична нова 

версия на модула; 
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Изпълнителят е необходимо да: 

- Създаде процедура за редакция и добавяне на ново съдържание, системата; 

- Да представи окончателния вариант на електронен носител във формат, позволяващ 

по-нататъшното ползване на продукта на външни устройства с операционни системи. 

Включително добавяне на разработката в интернет магазина за приложения на 

производителя на операционната система;  

- Да инструктира персонала с подробни указания за работа със софтуера; 

- Да създаде ръководство с подробно описание, относно инсталирането и 

актуализирането на създаденото приложение, включително и описание на 

минималните му софтуерни и хардуерни изисквания; 

- Да създаде ръководство за туриста (печатен тираж 900 бр. + *.doc файл) – относно 

инсталиране и работа със създаденото приложение на три потребителски езика 

(български, английски и руски). 

Данните от плана за управление на ПП „Странджа“ ще бъдат предадени от ДПП на 

Изпълнителя. Всички останали данни Изпълнителя следва да набави самостоятелно. 

4.2.2.4.Модул 4 - Навигационни карти за GPS устройства 

Навигационните карти трябва да се разработят във формати, позволяващи инсталирането им 

на най-популярните марки ръчни туристически GPS устройства – Garmin. Разработката на 

тези карти трябва да позволи на туристите и научните работници използващи тази технология 

да се ориентират по-лесно в парка. Трябва да бъдат снети данни за всички интересни 

туристически обекти на територията на парка. Също така трябва да бъдат картирани всички 

туристически пътеки. Картографската основа тряба да съдържа подробни данни за 

хидрография, релеф, транспортна мрежа, населени места, защитени обекти и територии на 

територията на ПП „Странджа“. Разработените карти трябва да е възможно да бъдат 

инсталирани и на PDA устройства, смартфони и таблети използващи специализиран софтуер 

за навигация четящ използвания файлов формат. Картите също така следва да са рутиращи, 

т.е. да предоставят възможност за избиране на маршрут и възможност за водене от точка А до 

точка Б по съществуващата пътна мрежа или пътеки. 

Минималната информация, която е необходимо да съдържат GPS картите е следната: 

- Всички интерпретативни пътеки на територията на ПП „Странджа“; 
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- Всички заслони, кътове за отдих, кули и места за наблюдение и атракции на 

територията на ПП „Странджа“; 

- Всички маршрути, съдържащи се в „Туристически пътеводител Природен парк 

„Странджа“ – второ преработено издание“; 

- Всички забележителности, съдържащи се в „Туристически пътеводител Природен парк 

„Странджа“ – второ преработено издание“; 

- Всички чешми, съдържащи се в „Туристически пътеводител Природен парк 

„Странджа“ – второ преработено издание“; 

- Всички населени места попадащи на територията на ПП „Странджа“ с площтната им 

проекция; 

- Всички места за настаняване, съдържащи се в „Туристически пътеводител Природен 

парк „Странджа“ – второ преработено издание“; 

- Всички автомагистрали на територията на Република България и първокласните 

пътища по българското Черноморие до 20 км спрямо крайбрежната ивица; 

- Всички пътища от републиканската пътна мрежа попадащи на територията на ПП 

„Странджа“; 

- Всички пътища в населените места попадащи на територията на ПП „Странджа“; 

- Всички върхове съдържащи се в данните от плана за управление на ПП „Странджа“; 

- Речната мрежа до втори приток съдържаща се в данните от плана за управление на ПП 

„Странджа“; 

- Всички площтни водни обекти съдържащи се в данните от плана за управление на ПП 

„Странджа“; 

- Границите на всички защитени обекти на територията на ПП „Странджа“; 

- Информация за релефа на базата на данните от плана за управление на ПП 

„Странджа“; 

- Обобщена информация за растителната покривка на базата на данните от плана за 

управление на ПП „Странджа“; 

Данните от плана за управление на ПП „Странджа“, необходими за изготвяне на GPS картите, 

ще бъдат предадени от ДПП на Изпълнителя. Всички останали данни Изпълнителя следва да 

набави самостоятелно. 

Картите следва да се предадат в *.img и *.mp формати със съответните файлове носители на 

информация за използваните символи при оформление на легендата. Обектите следва да са 

коректно изобразени и лесни за търсене. Картите следва да са налични на кирилица и 

латиница. 

Необходимо е да бъде създадена процедура за редакция на съдържанието на GPS картите. 

Допълнена с ръководство с подробно описание, относно актуализирането им. 
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Ръководство за туриста (печатен тираж 900 бр. + *.doc файл) – относно инсталиране и работа 

с GPS картите на три потребителски езика (български, английски и руски). 

4.2.2.5.Модул 5 - Десктоп приложение за служителите на ДПП „Странджа” 

Десктоп приложението за служителите на парка  трябва да е възможно да бъде инсталирано 

на всички компютърни конфигурации в ДПП „Странджа”. Не е допустимо да има 

ограничение в броя на конфигурациите, на които да може да бъде инсталирано то. Не е 

допустимо и времево ограничение лимитиращо използването на модула. Софтуерът/модулът 

следва да се ползва от ДПП „Странджа” без каквито и да били бъдещи разходи за закупуване 

на допълнителни лицензи и това трябва да е ясно описано в техническото предложение на 

участниците. Изискването е предопределено от това, че с дирекцията на природния парк 

работят редица учени и организации, с които се осъществяват съвместни изследвания. 

Модулът следва да дава възможност за пространствени и атрибутивни заявки и анализи за 

територията на парка.  

Модулът трябва да достъпва до базата с данните, както се осигурява възможност за тяхното 

съхранение и обработка. Изпълнителят трябва да предложи възможност за двупосочно 

взаимодействие между Десктоп приложението и геопространствената база данни 

(четене/запис). Софтуерът трябва да е съвместим най-малко с операционни системи Windows 

(XP, 7, 8) и Linux (Debian, Ubuntu). 

Специализираното меню на приложението трябва да осигурява: 

- полуавтоматично зареждане на данни (по-критерии) за избрана територия; 

- избрани пространствени анализи на данните; 

- търсене в данните по избрани критерии; 

- манипулиране и обработка на данни; 

- качване на данните в централната база данни; 

- записване на данните в структурирана форма. 

При първоначално зареждане следва да се зарежда форма, която да задава въпрос, кой 

шаблон и за коя територия да бъде зареден. Зареждането на шаблоните трябва да е налично и 
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от специализирано меню. Окончателната форма и съдържание на шаблоните, трябва да бъде 

предложена от Изпълнителят в бизнес модела на системата. 

Работата на потребителите с модула трябва да е съгласно описаните по-рано правила 

на достъп. Външни потребители е необходимо да имат достъп до функциите на система, без 

да имат възможност да копират наличните в нея данни. 

Модулът трябва да притежава функция за включване/изключване на менютата и 

разширенията, които притежава. 

 Модулът трябва да осигурява основните характеристики на един типичен пакет ГИС 

функции, като например управление, анализ, редактиране и представяне на 

геопространствени данни. По-конкретно, софтуерът трябва да се използва като инструмент за 

геовизуализация, подпомагащ едновременен достъп до различни източници на данни. В 

допълнение към това взаимодействието с геопространствени база данни, следва да позволява 

използването на най-широко разпространените векторни и растерни формати на ГИС данни, 

както и стандарти за разпространяване и обмен на геопространствени данни и карти чрез уеб 

услуги. 

 По отношение на векторните данни софтуерът трябва да поддържа най-малко следните 

формати: ESRI Shapefile, DXF, DGN, GML, KML. Софтуерът трябва да предоставя 

възможност за филтриране на данни с помощта на пространствен критерий и атрибутивен 

критерий. Освен това, следва да предостави на потребителя меню за избор на атрибутивни 

данни, които да могат да бъдат извлечени от базата данни. 

Необходимо е да бъде създадена процедура за създаване на *.gpx файлове. 

 По отношение на растерните данни софтуерът трябва да поддържа минимум следните 

формати: TIFF, GIF, JPEG, JP2, PNG, и да предоставя възможност за настройване на 

изображението, чрез функции като избор на канал, прозрачност, радиометрично повишаване, 

показване мащаба. 

 Също така трябва да може да се приемат геопространствени уеб услуги, базирани на 

WMS, WFS, WFS-T, WCS OGC стандарти. Софтуерът трябва да позволява също така 

хипервръзки на таблицата (слоя) с обекти, като например интернет страници, файлове 

(например PDF, DOC или XLS), видеоклипове, изображения, което да позволява директно да 

се свързват геопространствени данни с информация, съхранявана във файлове и уеб сайтове, 

улеснявайки на търсенето на съответната информация. 
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 Предлаганият софтуер трябва да позволи четенето на атрибутивни данни, съхранявани 

в минимум файлови формати DBF и CSV. 

 Графичните функции на предлагания интерфейс за визуализиране на 

геопространствени данни, трябва да включват следното: 

• Навигационните инструменти: приближаване, отдалечаване до предишния мащаб, 

зареждане на избран мащаб, мащабиране до слой, пълен размер; 

• Инструменти на слоя за управление: добавяне, премахване, пренареждане, 

покажи/скрий, видим мащаб; 

• Показване на опции за управление на таблици с атрибутивни данни, например 

сортиране на таблицата с данни; 

• Показване/скриване на ленти с инструменти. 

Предлаганият софтуер трябва да притежава и следните функции: 

• Инструменти за избор на селектиране по точка, кръг, квадрат, полилиния, полигон; по 

местоположение; по атрибути. Възможност за премахване на селектираното; 

• Инструменти за измерване на разстояния и площи, с опции за избор на мерни единици; 

• Инструменти за редактиране на данни: редактиране на геометрия чрез графични 

инструменти за редактиране. 

• Изграждане на топологични опции; 

• Пространствени инструменти за анализ на база: буфериране, пресичане, изрязване, 

обединяване, пространствена разлика, пространствено свързване. 

• Възможности за съставяне на пространствени заявки; 

• Възможности за използване на различни условни знаци, съставяне на нови, 

дефинирани от потребителя символи, дефиниране на надписи (етикетиране). Съхраняване на 

легендата на картата; 
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• Наличие на графичен инструмент за визуализация на свойствата на данни под формата 

на диаграми. 

• Създаване на карти с използване на предварително зададени шаблони (например 

топографски и др.) 

• Инструменти за композиране на карти и опции за печат на карти (напр. избор на 

мащаба на картата, размера на страницата, и за експорт на картата в PDF). Опции за добавяне, 

редактиране и показване на мащаба на картата, Символ за север, легенда, изображения и 

заглавията за състава на картата. 

Модула трябва да поддържа импорт на геопространствени данни в базата данни. 

 Част от институциите, с които ДПП „Странджа“ осъществява обмен на данни 

поддържат данните си в собствени специфични формати. Поради тази причина се изисква 

възможност за конвертиране на данните от този модул и внедряването им в централната база 

данни. 

Основните функционалности, коит трябва да са налични са: 

1. Възможност за внос на данни от различни формати (напр. ESRI shp,  GML, KML, ZEM, 

CAD);. 

2. Изцяло или полу-автоматизирани процедури за импортиране на данни в инфраструктурата. 

 Също така, този модул трябва да включва работни потоци, за да се даде възможност за 

управление и актуализиране на метаданни по време на вноса и износа на данните. 

 Импортът на геопространствени данни трябва да има подходящ вид на потребителския 

интерфейс, като трябва да се използват на механизми на подбор от статични или динамични 

списъци (падащите списъци, комбо кутии и т.н.) така, че ръчното въвеждане на данни да бъде 

минимизирано, доколкото е възможно.  

Модулът трябва да създаде условия за автоматична или полуавтоматична 

подмяна/актуализация на данни и/или метаданни и поддържането на версии на данните. 
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 Модулът трябва да позволява включването на нови инструменти под формата на 

включване на разширения. Изпълнителят трябва да опише в подробности характеристиките 

на софтуерното решение, което ще предложи. 

4.2.2.6.Модул 6 - Мобилно приложение за служителите на ДПП „Странджа” 

Мобилното приложение за служителите на парка трябва да е възможно да бъде 

инсталирано на специализирани таблети с GPS и операционна система, които се предвижда да 

бъдат закупени по тази дейност. Не е допустимо да има ограничение в броя на устройствата, 

на които може да бъде инсталирано то. Изискването е предопределено от това, че с 

дирекцията на природния парк работят редица учени и организации, с които се осъществяват 

съвместни задачи. Модулът трябва да дава възможност за избор на територията, която ще 

бъде теренно изследвана и автоматично зареждане на цялата необходимата картографска 

информация на устройството. Всички ГИС данни, които ще бъдат обработени по настоящата 

дейност трябва да бъдат адаптирани към ползване на мобилните устройства. Като 

картографска основа трябва да могат да се използват всички данни заложени при 

разработката на плана за управление на природния парк. Основните слоеве, които трябва да 

дават възможност да се зареждат след запитване са както следва: 

- Защитени територии и обекти; 

- Административни граници; 

- Земеделски и горски имоти; 

- Строителни граници; 

- Кадастрални данни; 

- Лесоустройствени данни; 

- Хидрографски обекти; 

- Релеф; 

- Населени места; 

- Транспортна мрежа; 
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- Туристическа инфраструктура; 

- Техническа инфраструктура. 

Основната задача на мобилното приложение е да позволява събирането на теренни данни, 

които да бъдат съхранение в базите данни на парка. Също така да има възможност за 

локализиране местоположение, както и сравнение за актуалността на данните. За тази цел 

трябва да бъде осигурена връзка със сървърите, която да позволява отдалечен достъп до 

данните, както и възможност за тяхното съхранение и обработка. Също така трябва да се 

осигури и възможност за синхронизирано обновяване на картографските материали спрямо 

версиите и да бъде подсигурено запазване на история за направените промени.  

Приложението трябва да осигурява: 

- автоматично зареждане на данни (по-критерии) за избрана територия; 

- търсене в данните по избрани критерии; 

- записване на данните в структурирана форма; 

- качване на данните в централната база данни; 

- възможност за избиране на маршрут и възможност за водене от точка А до точка Б по 

съществуващата пътна мрежа или пътеки; 

- манипулиране и обработка на данни. 

 

Трябва да се създаде и набор от шаблони, подпомагащи работата на служителите в ДПП 

„Странджа“. 

 

Работата на потребителите с модула трябва да е съгласно описаните по-рано правила на 

достъп. Външни потребители е необходимо да имат достъп до функциите на система, без да 

имат възможност да копират наличните в нея данни. 

 

 

4.3.Стандарти 

 

С цел създаване на отворена и динамична система и постигането на висока оперативна 

съвместимост следва да се използват винаги когато е възможно отворени стандарти. 

 

 Терминът "отворен стандарт" се отнася до вид, формат или протокол, който отговаря 

на следните условия: 
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1. Той разполага с пълна и публична документация, обекти с пълна оценка и може да се 

използва без специфични или общи ограничения и е еднакво достъпен за всички 

заинтересовани страни, независимо от целта на употребата. 

2. Той е независим от видове, формати или протоколи, които не отговарят на 

спецификациите на отворения стандарт.  

3. Свободен е от правни или технически ограничения и други условия, които да ограничават 

употребата му от всяко лице (публичния сектор, компании, пр.). 

4. Управлението и развитието/подобряването е напълно независимо от политиката, на който 

и да е търговец на софтуер или система, за да работи като част от един открит процес. 

5. Може да бъде еднакво достъпен за всички заинтересовани страни. Изпълнителят трябва 

има предвид необходимостта от приемане на отворени стандарти, за постигне 

съвместимост. По отношение на транспорта/съхранение на данни е необходимо 

използването на международни стандарти, като например XML формат. 

 По отношение на геопространствени данни и услуги е необходимо използването на 

международно признати стандарти - ISO, OGC.  

 

Общи стандарти: 

1. Информационната система трябва да бъде проектирана от Изпълнителя с отворен 

стандарт ODBC, който е независим от операционни системи, програмни езици и различни 

софтуери за бази данни, за да се гарантира оперативната съвместимост на дескриптивните 

и на свързаните данни.  

2. За компресиране на данни, когато е уместно, да се използва ZIP (MIME тип: 

Приложение/ZIP) формат. 

3. Информационната система като цяло (под-системи, приложения, софтуер, хардуер, 

операционни системи) трябва да поддържа и мрежови протоколи IP v4 и IP v6. 

Отворени стандарти за документация, за разработка на приложения и моделиране на данни, 

услуги и онтологии: 

 UML (Unified Modeling Language) версия 2.0. 

 ERD (Entity-Relationship Diagram). 

 OWL (Web Ontology Language). 
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Отворени стандарти за комуникация, оперативната съвместимост и интерфейса: 

 SOAP (Simple Object Protocol Access) версия 1.2 и по-нови версии. 

 WSDL (Web Services Description Language) версия 1.1 и по-нови версии. 

 UDDI (Universal Описание, Дискавъри и интеграция) версия 2 и по-нова версия. 

 По отношение на междинните географски данни, които ще се произвеждат, следва да 

се използва GML (Geographic Markup Language) v.3.2.1 или по-нова версия, а за 

динамичното разпространение под формата на информационни потоци GeoRSS GML. 

Като алтернативно решение може да се предложи използване на SHP ESRI формат 

като основен отворен стандарт. 

 Растерните данни трябва да се съхраняват в съответствие с GeoTIFF v1.0 или по-нови 

версии; 

 Засегнатите в заданието отворени геопространствени стандарти на консорциума - OGC 

(http:/www.opengeospatial.org/), трябва да бъдат поддържани от модулите, 

компонентите и приложения свързани с управление и представяне на 

геопространствени данни; 

 

Отворени стандарти за метаданни: 

 Изискванията на директивата INSPIRE трябва да бъдат следвани. Метаданните трябва 

да бъдат организирани в съответствие със следните стандарти: 

o EN ISO 19115:2003 

o ISO 19139 

 набор от основни елементи на метаданни Дъблин 1.1 трябва да се използва за Web 

страници, услуги и документи, съхранявани в HTML, XHTML, PDF, XML и др., 

Resource Description Framework (RDF) за описване на данни.  

 

Отворени стандарти за уеб хипертекст 

 За всички уеб страници, както статични и динамични HTML 4.01, XHTML 1. 1 трябва 

бъдат използвани стандарти като CSS2 или по-нови. 

 

Отворени стандарти за текстови документи и изображения 

 За документи само за четене - те трябва да са достъпни чрез PDF (Portable Document 

Format) v1.5 или по-нов формат. 
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 Текст, графични, електронни таблици, презентации документи трябва да бъдат 

достъпни чрез v1.1 на ODF (Open Document Format) или по-нова версия/формат 

 

Отворени стандарти за достъпност 

 Необходимо е бъдат използвани W3C уеб насоките за достъпност v.2.0 или по-нова 

(http:/www.w3.org/TR/WCAG20). 

 

Отворени стандарти за сигурност на уеб услуги  

 Когато е необходимо да се гарантира качество, интегритет, конфиденциалност и 

валидиране на уеб услуги, които да предоставят - WS-Security (Web ServicesSecurity) версия 

1,0 или по-нова.  

 

 Номерът на версиите, изброени в по-горе, е минимумът, който трябва да бъдат 

включен в техническата оферта на кандидата. При наличие на аналогични отворени стандарти 

е допустимо тяхното използване. 

  

 

4.4.Закупуване, инсталиране и настройка на хардуерно и мрежово оборудване със 

съответния оперативен и приложен софтуер. Колокация на част от оборудването; 

 

 

Необходимо е закупуването на следното оборудване: 

 

За колокация 

Сървърна конфигурация 1 - 1 бр. минимални параметри:   

Процесор - сървърен клас инсталирани два 4 ядрени X86-64 (AMD или Intel)  Минимална 

тактова честота на процесора 2,40 GHz Минимална L3 Cache на процесора 12 MB; 

RAM памет - 32 GB, DDR3-1333 Mhz, ECC модули, с възможност за добавяне на още 32 GB в 

бъдеще.; 

Твърди дискове - 3 броя сървърен клас дискове SAS в хардуерен RAID5, 1ТB използваемо 

място,  hot-swappable; 

Видео адаптери - 1 бр. Peak double precision floating point performance: 515 Gigaflops,  

150GB/sec,   6GB, CUDA ядра: 448 

Мрежови адаптери -  2 броя (отделни мрежови карти, а не двупортови PHY); 

Захранване - Минимум 2 броя резервирани захранващи модули. Захранването трябва да 

работи в режим на балансиране на натоварването; 

Тип на шасито - За монтаж в стандартен 19” сървърен шкаф, включени телескопични релси в 

комплекта; 
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Подмяна на дефектирали модули по време на работа без спиране на сървъра (Hot-Swap) - 

Минимум захранващи блокове, вентилатори и дискове; 

Оптични устройства  - Инсталирано DVD устройство; 

Модули за отдалечена диагностика и администрация -  Поддръжка на IPMI 2.0 или 

еквивалентна технология за Side-Band  управление. Отделен независим  Ethernet System 

Management Port, позволяващ Out-of-Band управление; 

Гаранция - Минимум 3 години, сервизиране на място. 

 

За офис в гр. Малко Търново 

Сървърна конфигурация 2 - 1 бр. минимални параметри: 

Процесор - сървърен клас един брой 4 ядрен X86-64 (AMD или Intel)  Минимална тактова 

честота на процесора 3,10 GHz; 

RAM памет - 8 GB, DDR3-1333 Mhz; 

Твърди дискове - 3 броя сървърен клас дискове SAS в хардуерен RAID5, 1ТB използваемо 

място; 

Мрежови адаптери -  2 броя; 

Захранване – 350W; 

Кутия - mATX, ATX; 

Оптични устройства - Инсталирано DVD устройство; 

Монитор – LCD, 17 инча; 

Гаранция - Минимум 3 години, сервизиране на място. 

 

Защитна стена 1 бр. минимални параметри:   

Два порта Gigabit Ethernet, Пропускателна способност  14 мегабита в секунда; 

Гаранция - Минимум 2 години, сервизиране на място. 

 

Рутер 1 бр. минимални параметри:   

Два порта Gigabit Ethernet, Пропускателна способност  14 мегабита в секунда; 

Гаранция - Минимум 2 години, сервизиране на място. 

 

Суич 1 бр. минимални параметри:  

 24-Port 10/100/1000 

Гаранция - Минимум 2 години, сервизиране на място. 

 

UPS 1 бр. минимални параметри: 

При липса на електрозахранване да поддържа на електрозахранването в на техниката в 

центъра в Малко Търново за минимум 30 минути 

Гаранция - Минимум 2 години, сервизиране на място. 
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Закупуване на лицензите за операционни системи и мрежови софтуер, които са необходими 

съгласно предложението на Изпълнителя. Те трябва да са съвместими с изискванията на 

системата, която той ще изгради. Инсталирането и закупуването им е задължение на 

Изпълнителя и се включва в предложената от него цена. 

 

Таблет 10 бр. минимални параметри: 

Ударо, прахо и водоустойчивост - IPX5/7 

3G модул - Да 

GPS модул - Да 

Процесор - dual-core 1 GHz 

Оперативна памет - 1 GB 

Памет - 16 GB 

Екран - 7 инчов, 1024x768 

Свързаност - micro USB 2.0, Wi-Fi, micro SD 

Операционна система – Да 

Гаранция - Минимум 2 години. 

 

Доставеното оборудване трябва да бъде придружено със съответните документи (сертификат, 

паспорт, гаранционна карта). 

 

1. Електрическо захранване на цялото оборудване трябва да е пригодно от производителя за 

работа с електрическото захранване в Република България - 220V/50 Hz; 

2. Предлаганите изделия трябва да са оригинални, нови и неупотребявани и да отговарят на 

техническите изисквания, изложени по-горе в настоящото техническо задание. 

3. Техническите параметри на предлаганото оборудване трябва да се потвърждават с 

оригинален технически материали от производителя. 

4. Сървърните конфигурации да отговарят на всички стандарти в Република България 

относно техническа експлоатация, пожаро-безопасност, норми за безопасност и включване 

към електрическата мрежа, доказано със съответните документи/сертификати. Захранващите 

блокове да отговарят на стандартите CE, GS или еквивалент и да притежават схема PFC. 

Всички предлагани компютърни системи да са сертифицирани като отговарящи на стандарта 

Restrictions of Hazardous Substances (RoHS) директива 2002/95/ЕС или еквивалент, което да 

бъде доказано с приложени съответни документи.  

5. Да се представят копия от техническите каталози/брошури на производителя, включващи 

кратко описание на основните технически характеристики с посочена връзка към 

официалните интернет страници на производителите, където може да се получи техническа 

информация за предложените модели. От тези материали трябва да се виждат в явен вид 

основните технически параметри, по които да бъде оценявано оборудването, без цени. 
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6. Да се посочат характеристиките на оборудването, марката, производителят, произходът и 

условията за гаранционно поддържане. 

 

Колокация на сървър 1 в дейта център, избран от Изпълнителя, за времето на поддръжка на 

системата. 

 

Инсталиране и настройка на цялостната система съгласно посочената във фигура 1 

архитектура или аналога ѝ предложен от Изпълнителят в бизнес модела на системата и/или 

техническото предложение. 

 

 

4.5.Обработка на геоданните, налични в ДПП „Странджа” и създаването на 

структурирана геобаза данни 

Част от проекта е обработката на всички пространствени данни, налични в ДПП „Странджа“, 

включително корекция на топологичните грешки, където е необходимо. Като картографска 

основа трябва да се използват всички данни, заложени при разработката на плана за 

управление на природния парк. Допълните данни, които следва да се обработят и въведат в 

базата данни, са: 

- Сателитни изображения – 1 изображение от програмата ASTER, 3 изображения от 

IKONOS, 6 изображения от SPOT, 3 изображения от KORONA, 2 изображения от 

QuickBird, 7 изображение от MODIS; 

- ZEM файлове за землищата, попадащи на територията на ПП Странджа – 2 версии от 

различни години 

- CAD файлове – 4 броя; 

Всички пространствени данни, създадени по време на останалите дейности по проект 

„Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“; 

 

 

4.6.Бизнес модел на системата 

Бизнес моделът трябва да обхване в пълна подробност изграждането на системата. В него 

трябва да се съдържат споменатите по-рано в текста на заданието задачи, включително 

всички технически детайли и работни процеси, които тя ще засегне 
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5.ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН СРОК И ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

 

Разработването и внедряване на цялостната система за електронно представяне и 

подпомагане на дейности на ДПП „Странджа” с хардуерно и софтуерно обезпечаване е за 

срок от 6 месеца, но не по-късно от 30 ноември 2014 г. Етапите на разработване и внедряване 

са описани в таблицата по-долу: 

 

№ Етап на изпълнение на проекта Срок за изпълнение на 

етапа считано от 

началото на проекта  

1. Подготвителен етап  1-ви месец 

 

Етапа се състои от дейност: 

 

Анализ на съществуващата техническа инфраструктура и информационни масиви.  

  

Очакван резултат: 

 

Изготвен бизнес модел, детайлно описващ реализацията на работните процеси, 

модулите и процесите на обмен на данни между тях. Бизнес модела се приема след 

одобрение на Възложителя 

  

2. Прототипи за уеб модула и GPS карти, предложение 

за структуриране на наличните пространствени 

данни в ДПП „Странджа“ 

2-ри месец 

 

Етапа се състои от следните дейности: 

 

b) Структуриране на наличните пространствени данни в ДПП Странджа; 

c) Създаване на първи прототип на мобилната версия на уебсайта; 

d) Създаване на пилотни версии на GPS картите; 

Очаквани резултати: 

 

b) Доклад с предложение за структуриране на наличните пространствени данни в 

ДПП Странджа. Приема се след одобрение на Възложителя; 

c) Инсталирана и структурирана първа мобилна версия на уебсайта, показваща 

функционалностите за този етап; 
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d) Инсталирани на GPS устройства пилотни версии на GPS картите, показващи 

функционалностите и стиловете на визуализация; 

3. 

 
Внедряване в работна среда на уеб модула, 

прототипи за GPS картите, алфа версии на 

мобилните и десктоп приложения и приложните 

сървъри и базата данни 

4-ти месец 

 

Етапа се състои от следните дейности: 

 

b) Внедряване в работна среда на мобилната версия уебсайта; 

c) Създаване на версия Бета 1 на GPS картите внедрени в сайта; 

d) Създаване на Алфа-версия на мобилното приложение за служителите на парка; 

e) Създаване на Алфа-версия на десктоп приложението за служителите на парка; 

f) Създаване на Алфа-версия на мобилното приложение за посетителите на парка; 

g) Създаване на първи прототипи на приложните сървъри и базата данни. 

Очакван резултат: 

 

b) Работеща мобилна версия на уебсайта, с аналогично на стандартната версия 

съдържание; 

c) Инсталирани на тестови GPS устройства и софтуери версия Бета 1 на GPS 

картите; 

d) Инсталирана на тестови устройства първа версия на мобилното приложение за 

служителите на парка, показваща функционалностите за този етап; 

e) Инсталирана първа версия на десктоп приложението за служителите на парка, 

показваща функционалностите за този етап; 

f) Инсталирана на тестови устройства първа версия на мобилното приложение за 

посетителите на парка; 

g) Инсталирани  на тестови устройства ГИС сървър и база данни със съответната 

одобрена структура.  

4. Закупуване на хардуер, внедряване в работна среда 

на приложните сървъри и базата данни, внедряване 

в работна среда на картографските 

функционалности в уеб модула, бета версии на 

мобилните и десктоп приложения и GPS картите 

5-ти месец 

Етапа се състои от следните дейности: 

 

b) Закупуване, инсталиране и колокиране на сървърно и мрежово оборудване; 

c) Внедряване в работна среда на приложните сървъри и базата данни; 
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d) Внедряване в работна среда на картографските функционалности в мобилната 

версия уебсайта; 

e) Създаване на версия бета 2 на GPS картите, внедрени в сайта; 

f) Създаване на версия Бета на мобилното приложение за служителите на парка;  

g) Създаване на версия Бета на десктоп приложението за служителите на парка; 

h) Създаване на версия Бета на мобилното приложение за посетителите на парка 

внедрени в сайта; 

i) Закупуване на таблети; 

Очакван резултат: 

 

b) Закупено и инсталирано със съответния софтуер сървърно и мрежово 

оборудване; 

c) Работещи приложни сървъри и структурирана база данни; 

d) Добавени и публикувани картографските функционалности в мобилната версия 

уебсайта; 

e) Инсталирана версия бета 2 на GPS картите, внедрени за сваляне в уебсайта на 

ДПП „Странджа“; 

f) Инсталирана на закупените устройства версия Бета на мобилното приложение за 

служителите на парка;  

g) Инсталирана на компютри в ДПП „Странджа“ версия Бета на десктоп 

приложението за служителите на парка; 

h) Инсталирана на тестови устройства версия Бета на мобилното приложение за 

посетителите на парка и внедрена за сваляне в уебсайта на ДПП „Странджа“; 

i) Закупени и инсталирани таблети; 

5 Приключване на проекта 6-ти месец 

Етапа се състои от следните дейности: 

 

c) Финализиране на GPS картите с пълната си функционалност и покритие с 

внедряване в уебсайта; 

d) Внедряване в работна среда на мобилното приложение за служителите на парка;  

e) Внедряване в работна среда на десктоп приложението за служителите на парка; 

f) Внедряване в работна среда на мобилното приложение за посетителите на парка 

с внедрени в сайта; 

g) Инструктиране - Изпълнителят извършва инструктаж на определени от 

Възложителя служители за отделните потребителски роли, по предварително 

съгласуван график; 

 

 Етапа приключва с изработване и представяне на окончателен доклад за дейностите по 



 
Проект„Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”” 

 
Проектът се финансира от  Европейския фонд за регионално развитие  и от държавния бюджет  на Република България чрез оперативна 

програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”,  Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”,  

по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 “Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове” , 

 договор  N DIR-5113326-С-004 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна 

среда 2007 – 2013 г.” . Цялата отговорност за съдържанието  се носи от ДПП ”Странджа” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от 

 Министерство на околната среда и водите.” 
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изработването и внедряването на цялостната система за електронно представяне и 

подпомагане на дейности на ДПП „Странджа” с хардуерно и софтуерно обезпечаване. 

Очакван резултат: 

 

c) Създадени GPS картите с пълната си функционалност и покритие достъпни за 

сваляне от уебсайта; 

d) Внедрено в работна среда мобилното приложение за служителите на парка;  

e) Внедрено в работна среда десктоп приложението за служителите на парка; 

f) Внедрено в работна среда на мобилното приложение за посетителите на парка 

достъпно за сваляне от уебсайта на дирекцията; 

g) Инструктирани определени от Възложителя служители, за отделните 

потребителски роли, по предварително съгласуван график; 

h) Изработен и одобрен окончателен доклад за дейностите по проекта; 

 

 

В бизнес модела изпълнителят предлага график на дейностите като се води от таблицата по-

горе. Приема се разместване на дейности и промяна на срока на изпълнението им, но това 

трябва да е съпроводено с конкретна обосновка. Всеки етап се приема с протокол от 

Възложителя. Възложителят има право да не приеме етапа, като отправи в писмен вид 

забележките си, които следва да бъдат отстранени своевременно. След направените корекции 

Изпълнителят може отново да подаде протокол за приемане на етапа. В периода от 

последната колона „Общ срок за изпълнение“ е включен и срокът за реакция на Възложителя. 

Изчисляването на времето започва от сключването на договора за изпълнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Проект„Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”” 

 
Проектът се финансира от  Европейския фонд за регионално развитие  и от държавния бюджет  на Република България чрез оперативна 

програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”,  Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”,  

по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 “Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове” , 

 договор  N DIR-5113326-С-004 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна 

среда 2007 – 2013 г.” . Цялата отговорност за съдържанието  се носи от ДПП ”Странджа” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от 

 Министерство на околната среда и водите.” 
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РАЗДЕЛ VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Образец №1 

 

Наименование на участника:  

Правно-организационна 

форма на участника: (търговското дружество или обединения или друга правна форма) 

Седалище по регистрация:  

ЕИК / Булстат:  

Точен адрес за 

кореспонденция: 

 (държава, град, пощенски код, улица, №) 

Телефонен номер:  

Факс номер:  

Електронен адрес:  

Лице за контакти:  

 

ДО  

ДПП „СТРАНДЖА” 

гр. МАЛКО ТЪРНОВО 

      ул. „ЯНКО МАСЛИНКОВ” № 1 

 

ОФЕРТА 
 

Наименование на 

поръчката: 

Предоставяне на услуги във връзка с изпълнение на 

проект „Устойчиво управление и устройство на Природен 

парк „Странджа“, включващи рaзширяване на интернет 

страницата на Природен парк „Странджа” и превеждането 

й на английски език, както и изграждане на цялостна 

система за електронно представяне и подпомагане на 

дейности на Природен парк „Странджа“ с хардуерно и 

софтуерно обезпечаване 

 



 
Проект„Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”” 

 
Проектът се финансира от  Европейския фонд за регионално развитие  и от държавния бюджет  на Република България чрез оперативна 

програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”,  Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”,  

по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 “Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове” , 

 договор  N DIR-5113326-С-004 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна 

среда 2007 – 2013 г.” . Цялата отговорност за съдържанието  се носи от ДПП ”Странджа” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от 

 Министерство на околната среда и водите.” 
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УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

След запознаване с всички документи и образци, удостоверяваме и потвърждаваме, че 

Дружеството ни отговаря на условията, посочени от Вас в документацията за участие.  

1. Доказателствата за техническите ни възможности и квалификация за изпълнение на 

поръчката са оформени съгласно документацията за участие. 

2. Цената за изпълнение, условията и начинът на плащане са съгласно приложеното 

„Ценово предложение”, поставено в запечатан плик с надпис „Предлагана цена”. 

3. Заявявам, че съм запознат с условията за финансиране, както и всички документи и 

приемам да изпълня всички задължения, произтичащи от обявените условия. Имам следните 

други уточнения ..................................................................... (посочват се други уточнения към обекта 

на поръчката и/или изисквания към офертата от Участника,  ако има такива.) 

4. В случай че бъда определен за Изпълнител, ще представя всички документи, 

необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие.  

5. Настоящата оферта е валидна за период от 90 (деветдесет) календарни дни от датата, 

определена за краен срок за получаване на оферти, съгласно документацията за участие и ние 

ще сме обвързани с нея. Запознат съм и приемам условието, че тя може да бъде приета във 

всеки един момент преди изтичане на този срок. 

6. В случай че бъда определен за изпълнител, ще сключа договор по приложения в 

документацията образец и в законоустановения срок. Приемам да се считам обвързан от 

задълженията и условията, поети с офертата, до изтичане на срока на договора. 

  

Приемам в случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за 

изпълнител, при сключването на договора, да представим гаранция за изпълнение в размер и 

форма съгласно условията, посочени в Документацията за участие, с която ще гарантираме 

предстоящото изпълнение на задълженията си в съответствие с договорените условия. 

 

 

Като неразделна част от настоящата оферта, прилагаме: 

 

1.  Списък на документите, съдържащи се в офертата; 

2.  Предложение за изпълнение на поръчката: 



 
Проект„Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”” 

 
Проектът се финансира от  Европейския фонд за регионално развитие  и от държавния бюджет  на Република България чрез оперативна 

програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”,  Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”,  

по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 “Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове” , 

 договор  N DIR-5113326-С-004 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна 

среда 2007 – 2013 г.” . Цялата отговорност за съдържанието  се носи от ДПП ”Странджа” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от 

 Министерство на околната среда и водите.” 
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3.   Ценова оферта, съгласно изискванията на документацията; 

4.   Всички изисквани документи – подписани и подпечатани;  

 5.   Други, по преценка на участника.  

 

Правно обвързващ подпис и печат: 

 

Дата  

________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

 

Подпис на упълномощеното лице 

 

__________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Проект„Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”” 

 
Проектът се финансира от  Европейския фонд за регионално развитие  и от държавния бюджет  на Република България чрез оперативна 

програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”,  Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”,  

по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 “Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове” , 

 договор  N DIR-5113326-С-004 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна 

среда 2007 – 2013 г.” . Цялата отговорност за съдържанието  се носи от ДПП ”Странджа” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от 

 Министерство на околната среда и водите.” 
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Образец № 2 

  

 

ДО  

ДПП „СТРАНДЖА” 

гр. МАЛКО ТЪРНОВО 

 ул. „ЯНКО МАСЛИНКОВ” № 1 

 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

на 
 

.............................................................................................................................................. 
(наеменование на участника) 

 

 

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Предоставяне на 

услуги във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на 

Природен парк „Странджа“, включващи рaзширяване на интернет страницата на 

Природен парк „Странджа” и превеждането й на английски език, както и изграждане на 

цялостна система за електронно представяне и подпомагане на дейности на Природен 

парк „Странджа“ с хардуерно и софтуерно обезпечаване 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

Във връзка с обявената процедура, Ви представяме нашето ценово предложение, както 

следва: 

 

Предлагана цена за изпълнение на обществената поръчка (без ДДС): 

 

......................................................................................................................................... лева 

(цифром и словом, в лева без ДДС) 

 



 
Проект„Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”” 

 
Проектът се финансира от  Европейския фонд за регионално развитие  и от държавния бюджет  на Република България чрез оперативна 

програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”,  Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”,  

по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 “Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове” , 

 договор  N DIR-5113326-С-004 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна 

среда 2007 – 2013 г.” . Цялата отговорност за съдържанието  се носи от ДПП ”Странджа” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от 

 Министерство на околната среда и водите.” 
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При така предложената от нас цена, в нашата ценова оферта сме включили всички 

разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват. 

 

Предложената цена е сбор от единичните цени на услугите, предмет на поръчката, 

както следва: 

 

1.Цена за услугите, свързани с рaзширяване на интернет страницата на Природен парк 

„Странджа” и превеждането й на английски език: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Цена за услугите, свързани с изграждане на цялостна система за електронно 

представяне и подпомагане на дейности на Природен парк „Странджа“ с хардуерно и 

софтуерно обезпечаване 

 

 
 

№ 

 

 

Наименование  

 

Ед.цена /в лв.без 

ДДС/ 

 

Колич. 

 

Об.стойност /в 

лв.без 

ДДС/ 

 

1. 

 

Система  

 

 

 

1бр. 

 

Общата цена за Системата е формирана на базата на следните единични цени: 

 Изработване на цялостния дизайн и функции на Системата - ……………. лева без 

включен ДДС; 

 Колокация на част от Оборудването за времето на поддръжка на Системата - 

……………. лева без включен ДДС; 

 Инсталиране и настройка на Системата и предоставянето й на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - 

……………. лева без включен ДДС; 

№  Дейност/Услуга 

Стойност в 

лв. без 

ДДС 

1.  
Анализ на съществуващата техническа инфраструктура и 

информационни масиви и изготвяне на предложение за дизайн и 

структура на сайт 
 

2. Създаване и внедряване в работна среда на уеб сайт 
 

3. 
Инструктиране на определени от Възложителя служители, за 

отделните потребителски роли  

4. Осигуряване на гаранционната поддръжка на уебсайта  
 



 
Проект„Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”” 

 
Проектът се финансира от  Европейския фонд за регионално развитие  и от държавния бюджет  на Република България чрез оперативна 

програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”,  Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”,  

по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 “Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове” , 

 договор  N DIR-5113326-С-004 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна 

среда 2007 – 2013 г.” . Цялата отговорност за съдържанието  се носи от ДПП ”Странджа” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от 

 Министерство на околната среда и водите.” 
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 Обработване на геоданните, налични в ДПП „Странджа“ и създаване на структурирана 

геобаза данни - ……………. лева без включен ДДС; 

 Изработване на бизнес модел на Системата - ...............лева без ДДС. 

 

3.Цена за Сървърно и мрежово Оборудване .................................................. 

Обща стойност в лв. без ДДС 

 

Общата цена за сървърното и мрежово оборудване е образувана на базата на следните 

единични цени: 

 
 

№ 

 

 

Наименование  

 

Ед.цена /в лв.без 

ДДС/ 

 

Колич. 

 

Об.стойно

ст /в лв.без 

ДДС/ 

 

1. 

 

Сървърна конфигурация 1 

 

 

 

 

1 бр. 

 

 

2. Сървърна конфигурация 2 

 

 1 бр.  

3. Защитна стена  1 бр.  

4. Рутер  1 бр.  

5. Суич  1 бр.  

6. UPS  1 бр.  

7. Таблет  10 бр.  

8.  Лицензии за операционните системи и 

мрежовия софтуер 

   

9. Доставка и монтаж на оборудването    

   Общо:  

 

 

Съгласно одобрения бюджет общата предложена от участниците цена за  услугите, 

свързани с разширяване на интернет страницата на Природен парк „Странджа” и 

превеждането й на английски език, не следва да надвишава сумата от 20 000 (двадесет 

хиляди) лева без ДДС, а общата предложена от участниците цена за услугите, свързани 

с изграждане на цялостната система за електронно представяне и подпомагане на 

дейности на Природен парк „Странджа“ с хардуерно и софтуерно обезпечаване (в т.ч. и 

цената за доставка на сървърното и мрежовото оборудване), не следва да надвишава 

сумата от 300 000 (триста хиляди) лева без ДДС,  



 
Проект„Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”” 

 
Проектът се финансира от  Европейския фонд за регионално развитие  и от държавния бюджет  на Република България чрез оперативна 

програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”,  Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”,  

по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 “Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове” , 

 договор  N DIR-5113326-С-004 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна 

среда 2007 – 2013 г.” . Цялата отговорност за съдържанието  се носи от ДПП ”Странджа” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от 

 Министерство на околната среда и водите.” 
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Дата: ... . ... . 2014 г.                     

  

  Участник: .................................... 

                                                                                               (Длъжност, фамилия, подпис  и печат) 

 

 

 

 

 

 

Образец № 3 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 

по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д” от Закона за обществените поръчки 

 

Долуподписаният /-ната/ ……………………………………………………… в качеството 

ми на ……………………………….. (посочете длъжността) на 

………………………………………….(посочете фирмата на участника) 

БУЛСТАТ/ЕИК..................................................................  със седалище и адрес на управление 

…………………………………………………………………………………… - участник в 

обществена поръчка с предмет: Предоставяне на услуги във връзка с изпълнение на 

проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“, 

включващи рaзширяване на интернет страницата на Природен парк „Странджа” и 

превеждането й на английски език, както и изграждане на цялостна система за 

електронно представяне и подпомагане на дейности на Природен парк „Странджа“ с 

хардуерно и софтуерно обезпечаване 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

не съм осъден/а с влязла в сила присъда /съм реабилитиран/а , за: 

  (зачертайте невярното) 

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; 



 
Проект„Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”” 

 
Проектът се финансира от  Европейския фонд за регионално развитие  и от държавния бюджет  на Република България чрез оперативна 

програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”,  Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”,  

по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 “Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове” , 

 договор  N DIR-5113326-С-004 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна 

среда 2007 – 2013 г.” . Цялата отговорност за съдържанието  се носи от ДПП ”Странджа” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от 

 Министерство на околната среда и водите.” 
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г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 

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

 

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)         

 

 

Забележка: Когато участникът е юридическо лице декларацията се попълва от лицата в 

съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 

Образец № 3А 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 

по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за обществените поръчки 

 

Долуподписаният /-ната/ ……………………………………………………… в качеството 

ми на ……………………………….. (посочете длъжността) на 

………………………………………….(посочете фирмата на участника) 

БУЛСТАТ/ЕИК..................................................................  със седалище и адрес на управление 

…………………………………………………………………………………… - участник в 

обществена поръчка с предмет: Предоставяне на услуги във връзка с изпълнение на 

проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“, 

включващи рaзширяване на интернет страницата на Природен парк „Странджа” и 

превеждането й на английски език, както и изграждане на цялостна система за 

електронно представяне и подпомагане на дейности на Природен парк „Странджа“ с 

хардуерно и софтуерно обезпечаване 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

Представляваният от мен участник …………………… (посочете фирмата на участника) : 

- не е обявен в несъстоятелност; 



 
Проект„Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”” 

 
Проектът се финансира от  Европейския фонд за регионално развитие  и от държавния бюджет  на Република България чрез оперативна 

програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”,  Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”,  

по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 “Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове” , 

 договор  N DIR-5113326-С-004 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна 

среда 2007 – 2013 г.” . Цялата отговорност за съдържанието  се носи от ДПП ”Странджа” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от 

 Министерство на околната среда и водите.” 
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- не е в производство по ликвидация или не се намира в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове. 

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)         

                                                                

 

 

 

Забележка: Когато участникът е юридическо лице декларацията се попълва от 

лицата в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП, като за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 

2 и 3  от ЗОП, когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация 

от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.  

 

 

Образец № 4 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

по чл. 47, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) 

  

Долуподписаният /-ната/ ……………………………………………………… в качеството 

ми на ……………………………….. (посочете длъжността) на 

………………………………………….(посочете фирмата на участника) 

БУЛСТАТ/ЕИК..................................................................  със седалище и адрес на управление 

…………………………………………………………………………………… - участник в 

обществена поръчка с предмет: Предоставяне на услуги във връзка с изпълнение на 

проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“, 

включващи рaзширяване на интернет страницата на Природен парк „Странджа” и 

превеждането й на английски език, както и изграждане на цялостна система за 

електронно представяне и подпомагане на дейности на Природен парк „Странджа“ с 

хардуерно и софтуерно обезпечаване 

 

 



 
Проект„Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”” 

 
Проектът се финансира от  Европейския фонд за регионално развитие  и от държавния бюджет  на Република България чрез оперативна 

програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”,  Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”,  

по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 “Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове” , 

 договор  N DIR-5113326-С-004 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна 

среда 2007 – 2013 г.” . Цялата отговорност за съдържанието  се носи от ДПП ”Странджа” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от 

 Министерство на околната среда и водите.” 
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    Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

 

 не съм свързано лице по смисъла на т. 23а от § 1 на Допълнителните разпоредби на ЗОП 

с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. 

 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)         

 

 Забележка: Когато участникът е юридическо лице декларацията се попълва от 

лицата в съответствие с чл. 47, ал.4 от Закона за обществените поръчки.  

 

 

 

 

Образец № 4А 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

по чл. 47, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки 

  

Долуподписаният /-ната/ ……………………………………………………… в качеството 

ми на ……………………………….. (посочете длъжността) на 

………………………………………….(посочете фирмата на участника) 

БУЛСТАТ/ЕИК..................................................................  със седалище и адрес на управление 

…………………………………………………………………………………… - участник в 

обществена поръчка с предмет: Предоставяне на услуги във връзка с изпълнение на 

проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“, 

включващи рaзширяване на интернет страницата на Природен парк „Странджа” и 

превеждането й на английски език, както и изграждане на цялостна система за 

електронно представяне и подпомагане на дейности на Природен парк „Странджа“ с 

хардуерно и софтуерно обезпечаване 

 

    Д Е К Л А Р И Р А М, че: 



 
Проект„Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”” 

 
Проектът се финансира от  Европейския фонд за регионално развитие  и от държавния бюджет  на Република България чрез оперативна 

програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”,  Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”,  

по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 “Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове” , 

 договор  N DIR-5113326-С-004 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна 

среда 2007 – 2013 г.” . Цялата отговорност за съдържанието  се носи от ДПП ”Странджа” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от 

 Министерство на околната среда и водите.” 
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представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл.21 или 22 от 

Закона за  предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.  

 

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)         

 

 

 

Забележка: Когато участникът е юридическо лице декларацията се попълва от 

лицата в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП, като за обстоятелствата по чл. 47, ал.5, т. 2  

от ЗОП, когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от 

едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. 

 

 

 
Лица по чл. 21 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси са: 

„Чл. 21. (1) Лице, заемащо публична длъжност, с изключение на лице по чл. 3, т. 1, 2, 3, 6, 11, 12 и 20, 

няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да сключва трудови 

или други договори за изпълнение на ръководни или контролни функции с търговските дружества или 

кооперации, по отношение на които в последната година от изпълнението на правомощията или 

задълженията си по служба е осъществявало действия по разпореждане, регулиране или контрол 

или е сключвало договори с тях, както и да е съдружник, да притежава дялове или акции, да е 

управител или член на орган на управление или контрол на такива търговски дружества или 

кооперации. 

(2) Ограниченията се прилагат и за търговските дружества, свързани с дружествата по ал. 

1.”. 

Лица по чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване  на конфликт на интереси са: 

„Чл. 22. (1) Лице, заемащо публична длъжност, което в последната година от изпълнението на 

правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за 

обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, 

принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската 

държава, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да 



 
Проект„Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”” 

 
Проектът се финансира от  Европейския фонд за регионално развитие  и от държавния бюджет  на Република България чрез оперативна 

програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”,  Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”,  

по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 “Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове” , 

 договор  N DIR-5113326-С-004 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна 

среда 2007 – 2013 г.” . Цялата отговорност за съдържанието  се носи от ДПП ”Странджа” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от 

 Министерство на околната среда и водите.” 
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участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред 

институцията, в която е заемало длъжността.  

(2) Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с 

предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от 

Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 

е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или 

контрол след освобождаването му от длъжност”. 



 
Проект„Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”” 

 
Проектът се финансира от  Европейския фонд за регионално развитие  и от държавния бюджет  на Република България чрез оперативна 

програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”,  Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”,  

по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 “Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове” , 

 договор  N DIR-5113326-С-004 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна 

среда 2007 – 2013 г.” . Цялата отговорност за съдържанието  се носи от ДПП ”Странджа” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от 

 Министерство на околната среда и водите.” 
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Образец № 5 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 

по чл. 47, ал. 2, т. 2 и 5 от Закона за обществените поръчки 

 

Долуподписаният /-ната/ ……………………………………………………… в качеството 

ми на ……………………………….. (посочете длъжността) на 

………………………………………….(посочете фирмата на участника) 

БУЛСТАТ/ЕИК..................................................................  със седалище и адрес на управление 

…………………………………………………………………………………… - участник в 

обществена поръчка с предмет: Предоставяне на услуги във връзка с изпълнение на 

проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“, 

включващи рaзширяване на интернет страницата на Природен парк „Странджа” и 

превеждането й на английски език, както и изграждане на цялостна система за 

електронно представяне и подпомагане на дейности на Природен парк „Странджа“ с 

хардуерно и софтуерно обезпечаване 

 

    Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

1.1 Не съм лишен от правото да упражнявам/а определена професия или дейност, 

относимо към предмета на обществената поръчка, съгласно законодателството на 

държавата, в която е извършено нарушението. 

1.1 Не съм осъден, с влязла в сила присъда, за престъпления по чл. 313 от Наказателния 

кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. 

 

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)         

 

Забележка: Когато участник е юридическо лице декларацията се попълва от лицата в 

съответствие с чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки. 

 

 

 

Образец № 5А 

  

 

 

 

[наименование на подизпълнителя] 

 



 
Проект„Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”” 

 
Проектът се финансира от  Европейския фонд за регионално развитие  и от държавния бюджет  на Република България чрез оперативна 

програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”,  Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”,  

по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 “Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове” , 

 договор  N DIR-5113326-С-004 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна 

среда 2007 – 2013 г.” . Цялата отговорност за съдържанието  се носи от ДПП ”Странджа” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от 

 Министерство на околната среда и водите.” 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 

по чл. 47, ал. 2, т. 1, 3 и 4 от Закона за обществените поръчки 

 

Долуподписаният /-ната/ ……………………………………………………… в качеството 

ми на ……………………………….. (посочете длъжността) на 

………………………………………….(посочете фирмата на участника) 

БУЛСТАТ/ЕИК..................................................................  със седалище и адрес на управление 

…………………………………………………………………………………… - участник в 

обществена поръчка с предмет: Предоставяне на услуги във връзка с изпълнение на 

проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“, 

включващи рaзширяване на интернет страницата на Природен парк „Странджа” и 

превеждането й на английски език, както и изграждане на цялостна система за 

електронно представяне и подпомагане на дейности на Природен парк „Странджа“ с 

хардуерно и софтуерно обезпечаване 

 

 

 

    Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

 

1. Представляваният от мен участник …………………………… (посочете наименованието 

на участника): 

- не е в открито производство по несъстоятелност; 

- не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от 

Търговския закон;  

- не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове; 

- неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си. 

2. Представляваният от мен участник няма задължения към държавата или към община по 

смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са 

установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване 

или отсрочване на задълженията или задължения за данъци или вноски за социалното 

осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. 

3. Представляваният от мен участник няма наложено административно наказание за 

наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.  

 



 
Проект„Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”” 

 
Проектът се финансира от  Европейския фонд за регионално развитие  и от държавния бюджет  на Република България чрез оперативна 

програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”,  Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”,  

по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 “Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове” , 

 договор  N DIR-5113326-С-004 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна 

среда 2007 – 2013 г.” . Цялата отговорност за съдържанието  се носи от ДПП ”Странджа” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от 

 Министерство на околната среда и водите.” 
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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)         

 

 

 

Забележка: Когато участникът е юридическо лице декларацията се попълва от 

лицата в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП, като за обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 

1, 3 и 4 от ЗОП, когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на 

декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. 

Образец № 6 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

съгласно чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки 

 

Долуподписаният /-ната/ ……………………………………………………… в качеството 

ми на ……………………………….. (посочете длъжността) на 

………………………………………….(посочете фирмата на участника) 

БУЛСТАТ/ЕИК..................................................................  със седалище и адрес на управление 

…………………………………………………………………………………… - участник в 

обществена поръчка с предмет: Предоставяне на услуги във връзка с изпълнение на 

проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“, 

включващи рaзширяване на интернет страницата на Природен парк „Странджа” и 

превеждането й на английски език, както и изграждане на цялостна система за 

електронно представяне и подпомагане на дейности на Природен парк „Странджа“ с 

хардуерно и софтуерно обезпечаване 

 

    Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

 



 
Проект„Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”” 

 
Проектът се финансира от  Европейския фонд за регионално развитие  и от държавния бюджет  на Република България чрез оперативна 

програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”,  Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”,  

по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 “Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове” , 

 договор  N DIR-5113326-С-004 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна 

среда 2007 – 2013 г.” . Цялата отговорност за съдържанието  се носи от ДПП ”Странджа” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от 

 Министерство на околната среда и водите.” 
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  Съм запознат и приемам условията в проекта на договор за възлагане изпълнение на 

услугата, предмет на обществената поръчка, неразделна част от настоящата документация, 

съгласно чл.56, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки. 

 

 

 

……………………..г.                                         Декларатор:…………………………… 

(дата на подписване)                                                               (подпис и печат)  

 

 

 Образец № 7 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

 

Долуподписаният/-ната ………………....………..............………………...…..…....., 

с лична карта № .............................……, издаденa на ……….....……......................., 

от …………………................................, с ЕГН ………………...……………………, 

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

(длъжност) 

в ………………....................................................................………………............…. - 

(наименование на участника) 

участник в открита процедура за възлагане на  обществена поръчка  с предмет : 

...................................................................................................(посочва се наименованието на 

обществената поръчка) 

 

 
Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

Участникът ...................…………………………….........………................, 

(наименование на участника), 

който представлявам: 

 

1. При изпълнението на горецитираната обществена поръчка няма да използва / ще използва 

подизпълнители (ненужното се зачерква, а нужното се попълва); 

 

2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат ............................................................................ 



 
Проект„Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”” 

 
Проектът се финансира от  Европейския фонд за регионално развитие  и от държавния бюджет  на Република България чрез оперативна 

програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”,  Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”,  

по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 “Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове” , 

 договор  N DIR-5113326-С-004 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна 

среда 2007 – 2013 г.” . Цялата отговорност за съдържанието  се носи от ДПП ”Странджа” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от 

 Министерство на околната среда и водите.” 
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......................................................................................................................................., 

(изписват се наименованията на дружествата/лицата подизпълнители) 

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласието си за участие в процедурата; 

 

3. Видът на работите, които ще бъдат извършвани от подизпълнителите, е, както следва: 

Подизпълнител 1 ..................................................................................... (изписва се 

наименованието на първия подизпълнител) ще изпълнява следните дейности: 

..........................................................………………………………………………….. 

 

Подизпълнител 2 ..................................................................................... (изписва се 

наименованието на първия подизпълнител) ще изпълнява следните дейности: 

..........................................................………………………………………………….. 

 

(Попълнете горните данни, колкото пъти е необходимо, съобразно броя на 

подизпълнителите, които ще вземат участие) 

 

4. Делът на участие на всички подизпълнители при изпълнение на поръчката ще бъде общо 

................ % от общата стойност на поръчката, в т.ч.: 

- участието на подизпълнител 1 ............................................................................ (изписва се 

наименованието на първия подизпълнител) ще бъде ................% от общата стойност на 

поръчката; 

- участието на подизпълнител 2 ............................................................................ (изписва се 

наименованието на първия подизпълнител) ще бъде ................% от общата стойност на 

поръчката; 

 

(Попълнете горните данни, колкото пъти е необходимо, съобразно броя на 

подизпълнителите, които ще вземат участие) 

 

5. Приемаме условията на документацията за участие и сме съгласни да отговаряме за 

действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, 

бездействия и работа. 

 

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

данни. 

 

 

Забележка: Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия 

участника по регистрация. 

 



 
Проект„Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”” 

 
Проектът се финансира от  Европейския фонд за регионално развитие  и от държавния бюджет  на Република България чрез оперативна 

програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”,  Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”,  

по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 “Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове” , 

 договор  N DIR-5113326-С-004 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна 

среда 2007 – 2013 г.” . Цялата отговорност за съдържанието  се носи от ДПП ”Странджа” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от 

 Министерство на околната среда и водите.” 
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гр.: ………….........…….                  ДЕКЛАРАТОР: 

 

дата: …..........………….                                      ......................................................... 

(подпис и печат) 

 

  

Образец № 7А 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за съгласие за участие като подизпълнител в обществена поръчка с предмет: 

Предоставяне на услуги във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и 

устройство на Природен парк „Странджа“, включващи рaзширяване на интернет 

страницата на Природен парк „Странджа” и превеждането й на английски език, както и 

изграждане на цялостна система за електронно представяне и подпомагане на дейности 

на Природен парк „Странджа“ с хардуерно и софтуерно обезпечаване 

 

 Долуподписаният /-ната/ ………………………………………………………, с лична 

карта № …………………………., издадена на …………………….. от …………………….., в 

качеството ми на ……………………………….. (посочете длъжността) на 

………………………………………….(посочете фирмата на участника) 

БУЛСТАТ/ЕИК..................................................................  със седалище и адрес на управление 

……………………………………………………………………………………, 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

   Представляваният(ото) от мен ........................................................................ (посочете 

участника, който представлявате) е съгласен/о да участва като подизпълнител на участника 

на ..................................................................... (посочете участника, на който сте 

подизпълнител) при изпълнение на горепосочената поръчка. 

Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител и размерът на участието ни в 

% , са, както следва: ............................................................................................................. 



 
Проект„Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”” 

 
Проектът се финансира от  Европейския фонд за регионално развитие  и от държавния бюджет  на Република България чрез оперативна 

програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”,  Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”,  

по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 “Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове” , 

 договор  N DIR-5113326-С-004 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна 

среда 2007 – 2013 г.” . Цялата отговорност за съдържанието  се носи от ДПП ”Странджа” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от 

 Министерство на околната среда и водите.” 
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 (избройте конкретните части и техния обем от предмета на обществената поръчка, 

които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител).  

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да 

участваме в горепосочената процедура със самостоятелна оферта.  

 

 

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)                                                                                        

 

 

 

Образец №8 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

 

 

Подписаният . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(трите имена)  

………………………………………………………………………………………… 

(данни по документ за самоличност) 

 

в качеството си на ………….………..…………………………………….……… 
(длъжност)  

 

на участник: …………………………………………………………………………  
(наименование на участника)  

 

ДЕКЛАРИРАМ, че 

 

ако ми бъде възложено изпълнението на обществената поръчка с предмет Предоставяне 

на услуги във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на 

Природен парк „Странджа“, включващи рaзширяване на интернет страницата на 

Природен парк „Странджа” и превеждането й на английски език, както и изграждане на 



 
Проект„Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”” 

 
Проектът се финансира от  Европейския фонд за регионално развитие  и от държавния бюджет  на Република България чрез оперативна 

програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”,  Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”,  

по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 “Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове” , 

 договор  N DIR-5113326-С-004 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна 

среда 2007 – 2013 г.” . Цялата отговорност за съдържанието  се носи от ДПП ”Странджа” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от 

 Министерство на околната среда и водите.” 
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цялостна система за електронно представяне и подпомагане на дейности на Природен 

парк „Странджа“ с хардуерно и софтуерно обезпечаване 

 

тя ще се изпълнява от следния/те експерт/и: 

 

Трите имена 
Степен на 

образование 

Професионална 

квалификация 

Труд

ов 

стаж 

 

Дейност, която ще 

изпълнява в екипа 

     

     

     

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

неверни данни. 

 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име, фамилия и длъжност __________________________ 

Подпис на упълномощеното лице __________________________ 

Наименование на участника и 

печат  

__________________________ 

 

 

 

 

 

Образец №9 

 

 

АВТОБИОГРАФИЯ   

 

 

• 1. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

Трите имена  



 
Проект„Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”” 

 
Проектът се финансира от  Европейския фонд за регионално развитие  и от държавния бюджет  на Република България чрез оперативна 

програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”,  Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”,  

по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 “Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове” , 

 договор  N DIR-5113326-С-004 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна 

среда 2007 – 2013 г.” . Цялата отговорност за съдържанието  се носи от ДПП ”Странджа” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от 

 Министерство на околната среда и водите.” 
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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.)  

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

Организация Период Длъжност 
Основни дейности и 

отговорности 



 
Проект„Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”” 

 
Проектът се финансира от  Европейския фонд за регионално развитие  и от държавния бюджет  на Република България чрез оперативна 

програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”,  Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”,  

по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 “Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове” , 

 договор  N DIR-5113326-С-004 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна 

среда 2007 – 2013 г.” . Цялата отговорност за съдържанието  се носи от ДПП ”Странджа” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от 

 Министерство на околната среда и водите.” 
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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  

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



 
Проект„Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”” 

 
Проектът се финансира от  Европейския фонд за регионално развитие  и от държавния бюджет  на Република България чрез оперативна 

програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”,  Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”,  

по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 “Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове” , 

 договор  N DIR-5113326-С-004 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна 

среда 2007 – 2013 г.” . Цялата отговорност за съдържанието  се носи от ДПП ”Странджа” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от 

 Министерство на околната среда и водите.” 
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9. УДОСТОВЕРЯВАНЕ: 

Аз, долуподписаният(ата), с настоящото удостоверявам, че настоящата автобиография 

вярно описва мен, квалификациите и опита ми.  

 

 

 

Дата: ____________       ................................... 

Ден/месец/година         [Подпис на експерт]     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец № 10 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

Долуподписаният/-ната/ _______________________________________________________ , 

(трите имена) 

_____________________________________________________________________________  



 
Проект„Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”” 

 
Проектът се финансира от  Европейския фонд за регионално развитие  и от държавния бюджет  на Република България чрез оперативна 

програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”,  Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”,  

по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 “Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове” , 

 договор  N DIR-5113326-С-004 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна 

среда 2007 – 2013 г.” . Цялата отговорност за съдържанието  се носи от ДПП ”Странджа” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от 

 Министерство на околната среда и водите.” 
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 (посочва се ЕГН, постоянен адрес, № на лична карта, дата, орган и място на издаването й 

или държавата на която лицето е гражданин и данни по документ за самоличност,  в 

случай че деклариращият е чуждестранно физическо лице) 
 

в качеството ми на _____________________________________________________________ 

(посочва се качеството, в което предвиденото за изпълнението на поръчката лице ще 

участва в изпълнението й) 
 

на___________________________________________________________________________ 

(наименование на участника) 

със седалище и   адрес на управление: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ , 
 

регистриран _________________________________________________________________ , 

/данни за регистрация на участника/ 

ЕИК/БУЛСТАТ/номер на регистрация в съответната държава ________________________, 

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Предоставяне на 

услуги във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на 

Природен парк „Странджа“, включващи рaзширяване на интернет страницата на 

Природен парк „Странджа” и превеждането й на английски език, както и изграждане на 

цялостна система за електронно представяне и подпомагане на дейности на Природен 

парк „Странджа“ с хардуерно и софтуерно обезпечаване 

  

 

  

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 

 

 
1. Съм на разположение да поема работата изключително по осочената обществена 

поръчка за времетраенето й, както изискват отговорностите ми. 

2. Се задължавам да участвам изключително в изпълнението на поръчката (като 

предпочитам изпълнението й пред други настоящи и бъдещи обекти и ангажименти) и да 

бъда на разположение през целия срок на изпълнение на поръчката – до приемането й от 

възложителя. 

3. Се задължавам да работя, в съответствие с предложението на настоящия участник, 

за качественото изпълнение на поръчката. 

4. Заявените от мен данни са верни.  

5. Разбирам, че всяко умишлено невярно изявление, описано в настоящото, може да 

доведе до дисквалификацията на участника или уволнението ми, ако ме наемат. 



 
Проект„Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”” 

 
Проектът се финансира от  Европейския фонд за регионално развитие  и от държавния бюджет  на Република България чрез оперативна 

програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”,  Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”,  

по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 “Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове” , 

 договор  N DIR-5113326-С-004 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна 

среда 2007 – 2013 г.” . Цялата отговорност за съдържанието  се носи от ДПП ”Странджа” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от 

 Министерство на околната среда и водите.” 
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[дата на подписване]     Декларатор: [подпис] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Образец № 11 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

1. Наименование на участника  

2. Координати: 

Адрес на упраление:…………………………………..……………………….…........ 

Телефон № …………………………………………………………………………….... 

Факс: …………………………………………………………………………………..... 

Е-mail: …………………………………………………………………………………..... 

Адрес за кореспонденция:…………………………………..……………………….… 

Телефон № ……………………………………………………………………………...... 



 
Проект„Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”” 

 
Проектът се финансира от  Европейския фонд за регионално развитие  и от държавния бюджет  на Република България чрез оперативна 

програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”,  Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”,  

по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 “Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове” , 

 договор  N DIR-5113326-С-004 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна 

среда 2007 – 2013 г.” . Цялата отговорност за съдържанието  се носи от ДПП ”Странджа” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от 

 Министерство на околната среда и водите.” 
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Факс: …………………………………………………………………………………....... 

Е-mail: …………………………………………………………………………………...... 

 

3. Лице, представляващо участника: ……………………………………………………........ 
(трите имена) 

 

……………………………………………………………….……………….………..... 
(данни по документ за самоличност) 

…………………….……….………………………………………………….………… 
(длъжност) 

 

4. Лице за контакти:.……….………………………………………………………………….. 
(трите имена) 

…………………….……….…………………………………..……………….……..… 
(длъжност) 

Телефон/факс/е-mail: ………………….….………………………..………………….. 

5. Обслужваща банка  - …...………………………………………………………….……..… 

(наименование на обслужващата банка) 

……...………………………………………………………………………………… (адрес на банката)  

 



 
Проект„Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”” 

 
Проектът се финансира от  Европейския фонд за регионално развитие  и от държавния бюджет  на Република България чрез оперативна 

програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”,  Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”,  

по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 “Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове” , 

 договор  N DIR-5113326-С-004 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна 

среда 2007 – 2013 г.” . Цялата отговорност за съдържанието  се носи от ДПП ”Странджа” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от 
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Образец № 12 

 

ДО  

ДПП „СТРАНДЖА” 

гр. МАЛКО ТЪРНОВО 

 ул. „ЯНКО МАСЛИНКОВ” № 1 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

 

За изпълнение на обществена поръчка с предмет: Предоставяне на услуги във връзка с 

изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк 

„Странджа“, включващи рaзширяване на интернет страницата на Природен парк 

„Странджа” и превеждането й на английски език, както и изграждане на цялостна 

система за електронно представяне и подпомагане на дейности на Природен парк 

„Странджа“ с хардуерно и софтуерно обезпечаване 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

Долуподписаният/ата ................................,  в качеството ми на

 ............................................ (посочете длъжността) 

на.............................................................................(посочете фирмата на участника), 

БУЛСТАТ/ЕИК.................................................................. със седалище и адрес на управление 

.............................................................................съм съгласен валидността на моето предложение 

да бъде 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за подаване на оферти и ще остане 

обвързващо за мен, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок. 

 До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане 

от Ваша страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо 

споразумение между двете страни. 

 

1. За изпълнение на поръчката ще осигурим необходимото оборудване, офиси и експерти 

съгласно описанието на предмета на поръчката и изискванията на Възложителя.  

 

2. Срок за изпълнение на поръчката в календарни дни: 

……………………………………………………………………………………………… 



 
Проект„Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”” 

 
Проектът се финансира от  Европейския фонд за регионално развитие  и от държавния бюджет  на Република България чрез оперативна 

програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”,  Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”,  

по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 “Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове” , 

 договор  N DIR-5113326-С-004 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна 

среда 2007 – 2013 г.” . Цялата отговорност за съдържанието  се носи от ДПП ”Странджа” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от 

 Министерство на околната среда и водите.” 
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(цифром и словом в календарни дни, не повече от 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от 

датата на подписване на договора) 

 

 

3. Сроковете за изпълнение на отделните дейности, включени в обхвата на поръчката и 

свързани с рaзширяване на интернет страницата на Природен парк „Странджа” и 

превеждането й на английски език, са, както следва: 

3.1. Анализ на съществуващата техническа инфраструктура и информационни 

масиви и изготвяне на предложение за дизайн и структура на сайта - в срок от 

………………дни считано от подписване на договора; 

3.2. Създаване на първи прототип на уеб сайта - в срок от ………………дни считано 

от подписване на договора; 

3.3. Внедряване в работна среда на уеб сайта - в срок от ………………дни считано 

от подписване на договора; 

3.4. Внедряване в работна среда на картографските функционалности - в срок от 

………………дни считано от подписване на договора; 

3.5. Инструктиране на определени от Възложителя служители, за отделните 

потребителски роли, по предварително съгласуван график - в срок от 

………………дни считано от подписване на договора. 

3.6. Изработване и представяне на окончателен доклад за дейностите по 

изработването и внедряването на уебсайта – в срок от ................дни считано от 

подписване на договора; 

 

 

4. Сроковете за изпълнение на отделните дейности, включени в обхвата на поръчката и 

свърани с изграждане на цялостна система за електронно представяне и подпомагане 

на дейности на Природен парк „Странджа“ с хардуерно и софтуерно обезпечаване, 

са, както следва: 

4.1. Изработване на бизнес модел на Системата – в срок от ................дни считано от 

подписване на договора; 

4.2. Доставка и монтаж на Оборудването – в срок от ………………дни считано от 

подписване на договора; 

4.3. Колокация на сървър 1 в дейта център за времето на поддръжка на Системата - 

в срок от ………………дни считано от подписване на договора; 

4.4. Изработване на цялостния дизайн и функционалности на Системата – в срок от 

………………дни считано от подписване на договора; 

4.5. Обработване на геоданните, налични в ДПП „Странджа“ и създаване на 

структурирана геобаза данни - в срок от ………………дни считано от подписване на 

договора; 



 
Проект„Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”” 

 
Проектът се финансира от  Европейския фонд за регионално развитие  и от държавния бюджет  на Република България чрез оперативна 

програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”,  Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”,  

по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 “Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове” , 

 договор  N DIR-5113326-С-004 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна 

среда 2007 – 2013 г.” . Цялата отговорност за съдържанието  се носи от ДПП ”Странджа” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от 

 Министерство на околната среда и водите.” 

 

115 

4.6. Инсталиране и настройка на Системата и предоставянето й на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

- в срок от ………………дни считано от подписване на договора; 

4.7. Инструктиране  на посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ негови служители за 

определени потребителни роли - в срок от ………………дни считано от подписване на 

договора. 

 

5. Описание на техническите параметри на Оборудването, което ще се достави: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

6. Гаранционният срок на Оборудването в месеци е: 

6.1. Сървърна конфигурация 1 ........................................................................ 

6.2. Сървърна конфигурация 2 ........................................................................ 

6.3. Защитна стена ........................................................................................... 

6.4. Рутер ....................................................................................................... 

6.5. Суич ......................................................................................................... 

6.6. UPS ……………………………………………………………………. 

6.7. Таблет ......................................................................................................... 
(цифром и словом в месеци, не по-малко от сроковете, посочени в Техническото задание към 

документацията ) 

 

7. Гаранционният срок за поддръжка на Системата е: 

………………………………………………………… 
(цифром и словом в месеци, не по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца ) 

 

8. Гаранционният срок за поддръжка на уебсайта е: 

………………………………………………………… 
(цифром и словом в месеци, не по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца ) 

 

 

9. Предлагаме дейностите, свързани с  рaзширяване на интернет страницата на Природен 

парк „Странджа” и превеждането й на английски език, да бъдат изпълнени по следния 

начин: 

 

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

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

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



 
Проект„Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”” 

 
Проектът се финансира от  Европейския фонд за регионално развитие  и от държавния бюджет  на Република България чрез оперативна 

програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”,  Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”,  

по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 “Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове” , 

 договор  N DIR-5113326-С-004 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна 

среда 2007 – 2013 г.” . Цялата отговорност за съдържанието  се носи от ДПП ”Странджа” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от 

 Министерство на околната среда и водите.” 
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10. Предлагаме дейностите, свързани с изграждане на цялостна система за електронно 

представяне и подпомагане на дейности на Природен парк „Странджа“ с хардуерно и 

софтуерно обезпечаване, да бъдат проектирани и изпълнени по следния начин: 

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

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец № 13 - Проект! 

 

Д  О  Г  О  В  О  Р 

№   

Предоставяне на услуги във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление 

и устройство на Природен парк „Странджа“, включващи рaзширяване на интернет 

страницата на Природен парк „Странджа” и превеждането й на английски език, както и 

изграждане на цялостна система за електронно представяне и подпомагане на дейности 

на Природен парк „Странджа“ с хардуерно и софтуерно обезпечаване 
 

Реф. номер на процедурата 

за директно предоставяне 

на безвъзмездна финансова 

помощ 

BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ДЕЙНОСТИ ЗА УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА 

ПРИРОДНИ ПАРКОВЕ” 

Номер на договор за БФП: DIR-5113326-С-004 



 
Проект„Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”” 

 
Проектът се финансира от  Европейския фонд за регионално развитие  и от държавния бюджет  на Република България чрез оперативна 

програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”,  Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”,  

по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 “Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове” , 

 договор  N DIR-5113326-С-004 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна 

среда 2007 – 2013 г.” . Цялата отговорност за съдържанието  се носи от ДПП ”Странджа” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от 

 Министерство на околната среда и водите.” 
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Наименование на проекта: 
„УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ И УСТРОЙСТВО НА 

ПРИРОДЕН ПАРК „СТРАНДЖА” 

 

Бенефициент: ДПП СТРАНДЖА 

 

Днес,___.___. 2014 г., в град Малко Търново, между: 

1. ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „СТРАНДЖА” , БУЛСТАТ 102664798, със 

седалище и адрес на управление: гр. Малко Търново, ул. Янко Маслинков №1, 

представлявано от инж.Петко Нанчев – Директор и Марина Лудиева – главен счетоводител, 

наричана за краткост в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и 

2. .......................................................................... наричан/а/о по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от 

друга страна, на основание чл.41, ал.1 от Закона за обществените поръчки, в съответствие с 

резултатите от проведена процедура за възлагане на обществена поръчка и Решение № 

.............../.............2014 г. на Възложителя за определяне на изпълнител за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: Предоставяне на услуги във връзка с изпълнение на 

проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“, 

включващи рaзширяване на интернет страницата на Природен парк „Странджа” и 

превеждането й на английски език, както и изграждане на цялостна система за 

електронно представяне и подпомагане на дейности на Природен парк „Странджа“ с 

хардуерно и софтуерно обезпечаване 

 

 

се сключи настоящият договор за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава при 

условията на настоящия Договора и приложенията към същия, а именно: Приложение №1 – 

Техническо задание от документацията за участие в процедурата; Приложение № 2 – 

Техническо предложение и Приложение №3 – Ценово предложение, да разшири и преработи 

уеб сайта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – www.strandja.bg, да го изгради като интерактивен динамичен 

уеб сайт, включващ и част за картографска визуализация, а също и пълна версия на английски 

език, както и да изгради (изработи и внедри) цялостна система за електронно представяне и 

подпомагане на дейности на Природен парк „Странджа“ с хардуерно и софтуерно 

обезпечаване (нар.“Системата“). Уебсайтът следва да притежава структурата, 

характеристиките и функционалностите и да отговаря на всички изисквания, посочени в 

приложенията към настоящия договор.  



 
Проект„Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”” 

 
Проектът се финансира от  Европейския фонд за регионално развитие  и от държавния бюджет  на Република България чрез оперативна 

програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”,  Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”,  

по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 “Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове” , 

 договор  N DIR-5113326-С-004 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна 

среда 2007 – 2013 г.” . Цялата отговорност за съдържанието  се носи от ДПП ”Странджа” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от 

 Министерство на околната среда и водите.” 
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1.2. Предметът на настоящия договор включва извършването на следните дейности и 

задачи, а именно: 

По отношение рaзширяване на интернет страницата на Природен парк 

„Странджа” и превеждането й на английски език: 
 Анализ на съществуващата техническа инфраструктура и информационни 

масиви и изготвяне на предложение за дизайн и структура на сайта, които се 

приемат след одобрение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

 Създаване на първи прототип на уеб сайта; 

 Внедряване в работна среда на уеб сайта; 

 Внедряване в работна среда на картографските функционалности; 

 Инструктиране на определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ служители за отделните 

потребителски роли по предварително съгласуван график; 

 Изработване и представяне на окончателен доклад за дейностите по 

изработването и внедряването на уебсайта; 

 Осигуряване на гаранционната поддръжка на уебсайта в рамките на 

договорените срокове считано от датата на окончателното му приемане от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

По отношение изграждане на цялостна система за електронно представяне и 

подпомагане на дейности на Природен парк „Странджа“ с хардуерно и софтуерно 

обезпечаване: 

 Изработване на цялостния дизайн на Системата във всичките му аспекти и 

предоставянето му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

 Инсталиране и настройка на Системата съгласно посочената в Приложение№ 1 

архитектура или аналога й, предложен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в бизнес модела на Системата 

и/или предложението за изпълнение на поръчката – Приложение № 2; 

 Инструктиране на персонала на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ангажиран с експлоатацията  

на Системата; 

 Предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на пълната документация за управлението на 

Системата за служителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

 Обработване на геоданните, налични в ДПП „Странджа“ и създаване на 

структурирана геобаза данни; 

 Изработване на бизнес модел на Системата съгласно приложенията към настоящия 

договор; 

 Доставка на сървърно и мрежово оборудване (наричано за краткост 

„Оборудване/то”), притежаващо техническите характеристики, посочени в Приложение №1 и 



 
Проект„Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”” 

 
Проектът се финансира от  Европейския фонд за регионално развитие  и от държавния бюджет  на Република България чрез оперативна 

програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”,  Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”,  

по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 “Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове” , 

 договор  N DIR-5113326-С-004 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна 

среда 2007 – 2013 г.” . Цялата отговорност за съдържанието  се носи от ДПП ”Странджа” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от 

 Министерство на околната среда и водите.” 

 

119 

Приложение №2, както и доставка и инсталиране на лицензии за операционни системи и 

мрежови софтуер, съвместими с изискванията на Системата;  

 Колокация на част от Оборудването за времето на поддръжка на Системата; 

 Монтиране на Оборудването на посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ места; 

 Осигуряване на гаранционната поддръжка на Системата и Оборудването в 

рамките на договорените срокове. 

 

1.3. На основание чл. 42 от Закона за авторското право и сродните му права 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласяват, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ придобива 

всички права върху изпълненото по договора, възникнали по силата на този Договор. Правата 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по предходното изречение се разпростират включително, но не само 

върху идейната концепция и външните визуални елементи на уебсайта и Системата (в това 

число технологията на създаването им, изходните кодове заедно с всичките им модули и 

информация в тях, всички технически и програмни алгоритми за създаване им като краен 

продукт, графични изображения, лога, марки и обозначения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, локации, 

иконки и функционални бутони), върху името на уебсайта и Системата и видимото им 

външно съдържание. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да ползва посочените части от уебсайта и 

Системата при и по повод изпълнение на задълженията по този Договор. Изходните кодове 

следва да се придружават с подробни коментари, като се предават на цифров носител с 

изричен протокол, подписан от представителите на двете страни. 

1.4. Всички Материали (дефинирани тук), създадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия 

Договор, стават изключителна собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха 

принадлежали на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ с настоящото предоставя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички права, собственост и интереси върху Материалите. За целите на 

Договора "Материал" означава всичко, произведено, измислено или разработено от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в процеса на предоставяне на услугата, включително, но без ограничение, 

всякакви доклади, анализи, изследвания, документация, бележки, чертежи, изобретения, 

творения и продукти.  

 

 

ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

 2.1. Срокът за изпълнение на предмета на настоящия договор е ....... считано от датата 

на подписването му.  Сроковете за изпълнение отделните дейности, включени в предмета на 

Договора, са посочени в Приложение №2. 

2.2. Място на изпълнение на предмета на настоящия договор е седалището на 

Дирекция Природен парк „Странджа” и седалището на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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III. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ 

 

3.1. Общата стойност на договора е в размер на ………………… без вкл. ДДС или 

…………….лв.  с вкл. ДДС, съгласно Ценово предложение (Приложение № 3). Цената е 

окончателна и валидна до пълното изпълнение предмета на договора. 

3.2. Плащането на сумата по чл.3, ал.1 се  извършва, както следва: 

- Авансово плащане в размер на 30 % от общата стойност по договора, платимо след 

подписването му в срок от 30 (тридесет) дни считано от получаване на оригинална фактура за 

дължимата сума.  

  - Окончателно плащане в размер на 70 % от общата стойност по договора, платимо в 

срок от 30 (тридесет) дни считано от получаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на надлежно издадена и 

оформена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура за дължимата сума и след окончателното 

приемане на извършената работа по договора, удостоверено с подписан от страните 

окончателен приемо-предавателен протокол, доказващ приемането от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 

изготвения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ окончателен доклад за цялостно изпълнение на възложената 

работа, в т.ч., но не само изработването и внедряването на уебсайта, както и доставката и 

монтажа на Оборудването, изработването и внедряването на Системата, предаването й на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и успешното провеждане на съответните тестове за функционирането й в 

съответствие с договореното между страните. 

  3.3. Фактурите, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава, следва да съдържат наименованието 

на оперативната програма, номера на договора за безвъзмездна финансова помощ, както и 

номера и датата на настоящия Договор.  

3.4. Всички плащания се извършват чрез банкови преводи по следната банкова сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

IBAN: ………………………………. 

BIC: …………………………………. 

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

3.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършена от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа преди отстраняване на всички недостатъци, установени с писмен 

протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

 

IV. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА РАБОТАТА 
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4.1. За удостоверяване изпълнението на всяка една от дейностите, включени в 

предмета на настоящия Договор, страните по него подписват съответен констативен 

протокол. 

4.2. За удостоверяване окончателното изпълнение на всички дейности по предмета на 

настоящия договор страните подписват окончателен двустранен приемо-предавателен 

протокол.  

4.3. Собствеността върху Оборудването, както и рискът от погиване или повреждането 

му преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на подписване на протокола по т.4.2 от 

този Договор.  

 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

5.1.1. Да получи резултатите от изпълнението на Договора във вида и срока, уговорени 

в него и приложенията към него; 

5.1.2. Да приеме извършената работа, в случай че същата съответства на изискванията, 

посочени в техническото задание на поръчката, офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и настоящия 

договор. 

5.1.3. Да изисква информация за хода на изпълнението на работата по Договора и да 

проверява изпълнението на предмета на Договора, без да се намесва в оперативната 

самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

5.1.4. Да прави възражения по изпълнението на работите по предмета на Договора в 

случай на неточно изпълнение, обосновани писмено и предадени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

5.1.5. Да иска изменения в изпълненото по Договора. 

5.1.6. Да развали едностранно Договора, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни 

възложеното в обема, срока и при условията на настоящия Договор.  

5.1.7. Да откаже приемане на работата и заплащане на възнаграждението, в случай че 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложеното в обема, срока и при условията на настоящия 

Договор. 

5.1.8. Да поиска замяна на член от екипа с друг при констатирано неизпълнение и/или 

нарушение на задълженията по Договора. 

 

  5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

5.2.1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното в Договора възнаграждение в 

размера, сроковете и при условията, предвидени в него; 

5.2.2.  Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай че част от работата се връща за 

корекции и да посочи какви са съответните забележки и коментари. 
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5.2.3. Да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на 

изпълнението на поръчаната работа. 

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

  6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

 6.1.1. При пълно, качествено, точно и навременно изпълнение на задълженията си да 

получи уговореното възнаграждение в посочените срокове и при определените в договора 

условия. 

 6.1.2. Да иска съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за нормално осъществяване на 

дейността си при и/или по повод изпълнението на настоящия договор. 

6.1.3.  Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на работата, изпълнена при условията и 

в сроковете по този договор. 

 

 6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:  

6.2.1. Да изпълни всички дейности съгласно Договора (в т.ч. и приложенията към същия) 

с дължимата професионална грижа, точно, качествено и добросъвестно, чрез надлежно 

квалифицирани специалисти, в обхвата, сроковете и при спазване договорените условия, 

приложимите в областта стандарти и най-добрите общоприети практики за подобни услуги, както 

и Договора за безвъзмездна финансова помощ №  DIR-5113326-С-004, в рамките на 

процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление 

на природни паркове” по оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." (ОПОС). 

6.2.2. По отношение на уебсайта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

- Да го разшири и преработи съгласно договореното; 

- Да осигури пълната му версия на английски език; 

- Да осигури гаранционната му поддръжка в рамките на договорените срокове считано 

от датата на окончателното му приемане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

6.2.3. По отношение на Системата: 

- Да извърши цялостното изграждане и внедряване на Системата съобразно посочените в 

Приложение Nо 1 етапи. Системата следва да притежава архитектурата и всички елементи, 

както и да отговаря на всички изисквания, посочени в приложенията към Договора. 

Функционалностите на Системата,  предмет на този Договор, са описани в Приложение № 1 и 

Приложение № 2  към него; 

- Да осигури гаранционна поддръжка на Системата 24 (двадесет и четири) часа в 

денонощието, 7 (седем) дни в седмицата за срок от ......... месеца, считано от датата на 

окончателното му приемане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

- Да извърши обучение на персонала на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за работа със Системата, 

давайки му подробни указания за това, както и да предостави документацията за 

управлението на Системата за администраторите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  
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- Да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ръководство (на български език) с подробно 

описание относно внедрената Система. 

6.2.4. По отношение доставката на Оборудването: 
– Да извърши доставката на Оборудване – до офиса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в гр.Малко 

Търново, ул. Янко Маслинков №1. Оборудването следва да бъде маркирано и етикетирано 

съгласно изискванията на българското законодателство и придружено от следните документи: 

приемо-предавателен протокол с описание на вида (марка и модел), количеството и серийните 

номера на всяка единица от доставеното; декларация за съответствие; техническо 

ръководство за експлоатация и администриране, инструкции за употреба и гаранционна карта 

/всички изброени на български език/, както и копия от всички удостоверения и разрешителни, 

изисквани при внос/вътреобщностна доскавка и продажба на съответния тип оборудване, ако 

такива се изискват съгласно българското законодателство; 

- Да извърши монтажа на Оборудването на посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ места. В 

монтажа се включва и окабеляване (мрежово и електрическо) за обектите, където е 

необходимо по преценка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

- Да осигури гаранционната поддръжка на Оборудването за сроковете по Приложение 

No 2 считано от монтажа му и подписване на протокола по т.4.2. Гаранционната поддръжка 

на Оборудването се извършва съгласно стандартните гаранционни условия на производителя 

за вида оборудване и при условията, посочени в гаранционната карта, приложена към всяка 

индивидуална опаковка. Възникнали дефекти в рамките на гаранционния срок се отстраняват 

за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 5 (пет) работни дни от получаване на рекламацията. 

6.2.5. Ако трето лице претендира, че доставеното по договора или елемeнти от него 

нарушават негови права на интелектуална собственост, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

защитава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу тази претенция за своя сметка и ще обезщети 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички претърпени от последния вреди, включително, но без 

ограничения: разходи, обезщетения и адвокатски възнаграждения. 

6.2.6. Да предоставя своевременно исканата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода на 

изпълнение на договора, както и да следи и докладва на лицето за нередности по Проект  

„Устойчиво управление и устройство на природен парк „Странджа” (Проекта) при откриване 

на нередност по Проекта или при подозрение за такава, на който и да било етап от 

изпълнението му. 

6.2.7. Да предоставя възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да проверява изпълнението на 

предмета на договора. 

6.2.8. Да се отчита ежемесечно в писмен вид пред ръководителя на екипа за 

управление на Проекта. 

6.2.9. Да отговаря за извършената от подизпълнителите си работа като за своя 

собствена, когато за изпълнението на поръчката е ангажирал подизпълнители (което изрично 

е декларирано в подадената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оферта в процедурата по възлагане на 

обществената поръчка), както и да не възлага изпълнение на услуги по договора или части от 
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него на трети лица, освен ако те изрично не са посочени от него в офертата му като 

подизпълнители. 

6.2.10. Да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор, както 

следва: 

  - за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна 

програма „Околна среда” 2007 – 2013 г.; 

  - за период от 3 години след частичното приключване на Проекта, съгласно чл. 88 от 

Регламент 1083 / 2006 г., освен ако в нормативен акт не са предвидени по-дълги срокове за 

съхранение на всички или отделни документи по изпълнението на договора. Сроковете се 

удължават в случай на съдебни процедури – до разрешаване на спора с влязъл в сила акт.  

 6.2.11. Да запази поверителния характер на факти, обстоятелства и документи, 

свързани с договора, през периода на изпълнението му и след това. Във връзка с това, освен с 

предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, нито ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, нито лицата, 

наети или ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, не могат да съобщават 

по никакъв повод на което и да е лице или организация поверителна информация, която им е 

предоставена или която са придобили по друг начин, нито да оповестяват каквато и да е 

информация, свързана с препоръките, формулирани в процеса на извършване на работата по 

Договора или в резултат от него. Освен това, те не могат да използват в ущърб на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, която им е предоставена или са получили в резултат на 

извършени от тях в процеса и за целите на изпълнението на договора проучвания и анализи. 

  6.2.12. Да действа лоялно и безпристрастно като доверен съветник на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

в съответствие с правилата на професионалната етика на професията, към която принадлежи 

и с необходимата дискретност. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се въздържа от дейности, 

които влизат в противоречие със задълженията му по настоящия договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

не може да обвързва ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по какъвто и да е начин без предварително изрично 

съгласие от негова страна и е длъжен, когато това е необходимо, да декларира ясно това свое 

задължение пред трети страни.  

  6.2.13. Да предостави възможност на Управляващия орган и на Междинното звено на 

ОПОС, на националните одитиращи власти, на Европейската комисия, на Европейската 

служба за борба с измамите, на Европейската сметна палата, на Съвета за координация в 

борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности - 

Република България и външните одитори да извършват проверки чрез разглеждане на 

документацията или чрез проверки на мястото на изпълнението на Проекта и да извършват 

пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни 

документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на Проекта. 

6.2.14. Да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност 

за проекти, финансирани от оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, достъпни на 

интернет страницата на Оперативна програма „Околна среда” 
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http://ope.moew.government.bg/files/useruploads/files/Beneficiary/Info_Publicity/Nasoki_Info-

Publ_2011.pdf ). 

  

                                            VII. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ 

 

7.1. В случаите на виновно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задължение 

по договора, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % (половин 

процент) от общата цена на Договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет 

процента) от тази цена.  

7.2. В случаите на забавено плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % (половин процент) от размера на забавеното 

плащане по договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) от 

дължимата сума.    

7.3. При неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

дължи връщане на авансово получената сума, както и заплащане на неустойка на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 30 % /тридесет процента/ от стойността на договора. 

7.4. Неустойките по чл. 7.1., ще се прихващат от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от 

дължимото окончателно плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като с подписването на настоящия 

договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава изричното си съгласие за такова прихващане/ удържане. 

7.5. В случай на виновно неизпълнение на поетите с този договор задължения, 

изплащането на неустойките и възстановяването на преведените суми не лишава изправната 

страна от възможността да търси на общо основание обезщетение за действително 

претърпените вреди и пропуснати ползи над уговорените размери. 

 

 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

      8.1. Настоящият договор се прекратява: 

      8.1.1.с изпълнение предмета на договора;  

      8.1.2. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на предмета му; 

      8.1.3. при прекратяване без правоприемство на юридическо лице – страна по договора. 

      8.2. Настоящият договор може да бъде прекратен:    

      8.2.1.при неизпълнение на задълженията на страна по Договора – с едноседмично писмено 

предизвестие от изправната до неизправната страна; 

      8.2.2. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено. 

      8.2.3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след 

сключването му, не е в състояние да изпълни задълженията си. В този случай 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от 

сключването на договора. Прекратяването става след уреждане на финансовите 

http://ope.moew.government.bg/files/useruploads/files/Beneficiary/Info_Publicity/Nasoki_Info-Publ_2011.pdf
http://ope.moew.government.bg/files/useruploads/files/Beneficiary/Info_Publicity/Nasoki_Info-Publ_2011.pdf
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взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приети от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписани приемо-предавателни протоколи дейности по изпълнение на 

договора. 

      8.3. Всяка от страните може да развали договора в случаите, при условията и последиците 

на чл. 87-88 от ЗЗД с отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до 

неизправната и определяне на 7-дневен срок за изпълнение. 

8.4. Ако след изтичане на договорния срок или при предсрочно прекратяване или 

разваляне на договора остане неусвоена част от платеното до момента възнаграждение, 

същото се връща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

 

IХ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

9.1. При подписване на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение 

на задълженията си под формата на парична сума или банкова гаранция в размер 3 (три) на 

сто от общата стойност на Договора. 

9.2. Гаранцията за изпълнение на Договора се освобождава до 15 (петдесет) работни 

дни след приключване на Договора и пълното изпълнение на задълженията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по него, без да се дължи лихви от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

9.3. Гаранцията за изпълнение не се освобождава, в случай че между страните е 

възникнал спор, който е отнесен за рещаване предкомпетентния съд. 

9.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори от гаранцията за изпълнение, 

независимо от формата, под която е представена, при неточно изпълнение на което и да е от 

задълженита на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава 

част от гаранцията, съответстваща на неизпълнението ( в т.ч. неустойки и обезщетение). 

9.5. При едностранно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради виновно 

неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора, сумата от гаранцията се 

усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на договора. 

9.6. В случай, че неизпълнението на задълженията по договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по стойност превишава размера на гаранцията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 

право да търси обезщетение по общия ред. 

9.7. В случаите, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от сумата от гаранцията и 

договорът продължава да е в сила, то Изпълнителят се задължава в срок от 3 работни дни да 

допълни гаранцията, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума или да учреди банкова 

гаранция в размер на разликата. 

X.НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 
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           10.1. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати 

ползи, ако те са причинени в резултат на непредвидени обстоятелства. Ако длъжникът е бил в 

забава, той не може да се позовава на непредвидени обстоятелства. 

           10.2. Непредвидени обстоятелства по смисъла на този договор са обстоятелства 

включително от извънреден характер, възникнали след сключването на договора, независимо 

от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно 

изпълнението при договорените условия. 

           10.3. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непредвидени 

обстоятелства, е длъжна в тридневен срок от настъпването й да уведоми другата страна, в 

какво се състоят непредвидените обстоятелства и какви са възможните последици от тях. При 

не уведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди. 

           10.4. При спиране на работата вследствие на непредвидени обстоятелства, се удължава 

и срокът за изпълнение по настоящия Договор. Не са налице непредвидени обстоятелства, ако 

съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

             10.5. Ако непредвидени обстоятелства, съответно спирането по предходната алинея, 

продължи повече от 30 (тридесет) дни и няма признаци за скорошното й преустановяване, 

всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата 

страна. 

 

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ 

 

11.1. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на 

настоящия договор, ще се решават по пътя на преговори, а при липса на съгласие – от 

компетентния съд. 

       11.2. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите 

на действащото българско законодателство. 

        11.3. Всички съобщения или уведомления при изпълнение на този договор страните 

ще правят в писмен вид по пощата или по факс, като за дата на получаването им ще се счита 

датата на завеждане в деловодството на страната или датата на получаването им по факс. 

Съобщения или уведомления, получени след 17:30 часа или получени в неработен ден, ще се 

считат за получени в следващия работен ден. 

      11.4. Всяка от страните се задължава да уведоми писмено другата страна при промяна 

на адресната или друга регистрация, в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на 

промяната. 

11.5. Текстовете на договора и приложените към него документи следва да се 

разглеждат като взаимно свързани и взаимно обясняващи се.  

11.6. Никоя от страните няма право да прехвърля свои права или задължения по договора 

на трети лица, без предварителното писмено съгласие на другата страна. 
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11.7. Страните по договора за обществена поръчка не могат да го изменят. Изменение 

на договора за обществена поръчка се допуска по изключение на основанията, изрично 

посочени в чл.43 от ЗОП. 

11.8. Настоящият договор, ведно с приложенията, се състави в три еднообразни 

екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

Неразделна част от настоящия договор са: 

 

Приложение № 1 – Техническа спецификация; 

Приложение № 2– Техническо предложение; 

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение № 4 – Гаранция за добро изпълнение; 

Приложение № 5 – Свидетелство за съдимост на управляващия и представляващ изпълнителя; 

Приложение № 6 – Удостоверение за липса на задължения към държавата  

Приложение № 7 – Удостоверение за липса на задължения към общината; 

Приложение № 8 – Удостоверение за липса на наложено наказание за наемане на работа на 

незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години. 

 

 

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – един за 

Изпълнителя и два за Възложителя. 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                 ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН 

ПАРК „СТРАНДЖА”: 

 

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: 

 

 

 

Образец № 14 

 

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ  

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА 
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ДО  

ДПП „СТРАНДЖА” 

гр. МАЛКО ТЪРНОВО 

 ул. „ЯНКО МАСЛИНКОВ” № 1 

 

 

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ  

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

Ние,………………………………………………………………./банка/ със седалище 

……………………………………………….. /адрес/ сме информирани, че нашият клиент  

…………………………………………………………………………….../наименование на 

участника/, ще участва със свое предложение в обявената от Вас открита процедура с 

предмет: „............................“ и в съответствие с изготвените от Вас условия е необходимо 

издаване на банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на задълженията на фирмата, 

произтичащи от участието й в процедурата. 

 Във връзка с гореизложеното ние, ……………………………………… /банка/ се 

задължаваме безусловно и неотменяемо да Ви изплатим, независимо от възраженията на 

нашия клиент, сумата от …… лв. (……………………………лева), в срок до 3 (три) работни 

дни след получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано искане за изплащане, 

деклариращо, че участникът ……………………………………………………..: 

 

1. е оттеглил офертата си след изтичане на срока за подаване на оферти, или 

2. е определен за изпълнител, но не е изпълнил задължението си да сключи договор за 

изпълнение на поръчката. 

 

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез 

посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените 

от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона. 

Настоящата гаранция влиза в сила от ……… часа на………………… /посочва се 

датата и часа на крайния срок за представяне на оферти/ и изтича изцяло и автоматично, в 

случай че до …………… часа на ……………………. /дата/ /посочва се дата и час съобразени 

с валидността на офертата на Участника/ искането Ви, предявено при горепосочените 

условия, не е постъпило в …………………………….. /банка/.  

След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на 

банковата гаранция ни е върнат или не. 

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само 

след връщане на оригинала на същата в ………………………………..……… /банка/. 
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Подпис и печат, 

  (БАНКА)  

 
 В случай, че обслужваща банка на участника има собствени задължителни образци, по които се издават банкови 

гаранции, то възложителят ще приеме такава гаранция, ако съдържа условията, посочени в настоящия образец. 
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Образец № 14А 

 

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ  

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР  
ДО  

ДПП „СТРАНДЖА” 

гр. МАЛКО ТЪРНОВО 

 ул. „ЯНКО МАСЛИНКОВ” № 1 

 

 

 Известени сме, че нашият Клиент,        [наименование и адрес на 

участника],  наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Ваше Решение №   /

  г. [посочва се № и дата на Решението за класиране] е класиран на първо място 

в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет:      

     [описва се предметът 

 и съответната обособена позиция, ако има такава], с което е определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ 

на посочената обществена поръчка. 

  

 Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и 

разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за 

възлагането на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви на 

Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за добро изпълнение 

открита във Ваша полза, за сумата в размер на    % [посочва се размера от 

Обявлението] от общата стойност на поръчката, а именно      (словом:  

      ) [посочва се цифром и словом стойността и 

валутата на гаранцията], за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в 

съответствие с договорените условия.  Като се има предвид гореспоменатото, ние 

______________ [Банка], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение, 

независимо от валидността и действието на горепосочения договор, да Ви заплатим всяка сума, 

предявена от Вас, но общият размер на които не надвишават    (словом:   

     ) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на 

гаранцията], в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше надлежно 

подписано и подпечатано искане за плащане, съдържащо Вашата декларация, че 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения. 

 Вашето искане за усвояване  на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде 

изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви 

банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана 

поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита 
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за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или 

по телеграф на посочения по-горе адрес.  

 Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване. 

 Отговорността ни по тази гаранция ще изтече след 30 календарни дни от изтичане 

срока на договора и  подписването на окончателен акт за изплащане на извършени дейности, 

представен с искането за окончателно плащане, до която дата какъвто и да е иск по нея трябва 

да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо 

дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не. 
 Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността ù само след 

връщане на оригинала на същата в ………………………………..……… /банка/. 

 Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.  

Подпис и печат,  

(БАНКА) 

 
 В случай  че обслужваща банка на участника има собствени задължителни образци, по които се издават банкови 

гаранции, то възложителят ще приеме такава гаранция, ако съдържа условията, посочени в настоящия образец. 

 

 

 


