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СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА

ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
,Разработване на план за управление на Национален парк „Пирин” за периода 2014

2023”

I. Решение на Възложителя за откриване на процедура за възлагане на обществена 
поръчка -  в отделен документ

II. Обявление за обществена поръчка -  в отделен документ

III. Пълно описание на обекта на поръчката.

IV. Описание на услугата предмет на поръчката (Техническа спецификация)

V. Указания за изготвянето на офертата и представянето й за участие в открита 
процедура за възлагане на обществена поръчка

VI. Показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на 
комплексната оценка на офертата при избраният критерий - икономически най- 
изгодна оферта.

VII. Етични клаузи

VIII. Образци
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!.Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Решението е поместено на интернет адрес:
к11р://^^^.аор.Ь§/еа8е2.ркр?пе^уег=2&тоДе=8ко^_Дое&Дое_1Д=515792
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П.Обявление за обществена поръчка

Обявлението е поместено на интернет адрес:
И11р://^^^.аор.Ь§/еа8е2.рИр?пе^уег=2&тойе=8Ио^_йое&йое_1й=515791
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III. Пълно описание на обекта на поръчката.

1. Обект на поръчката: УСЛУГА

2. Предмет: „Разработване на план за управление на Национален парк „Пирин” 
за периода 2014-2023” .

Целта на настоящата поръчка е да се осигурят експертни услуги за разработване на план за 
управление на Национален парк Пирин по проект „Устойчиво управление на 
Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” .

Пълният обхват на дейностите, дължими от изпълнителя са посочени в Техническите 
спецификации и проекта на договор -  неразделна част от настоящата документация, 
финансирани със средства по проект „Устойчиво управление на Национален парк 
„Пирин” и резерват „Тисата” , Оперативна програма „Околна среда” 2007 -  2013 г.

3. Пълно описание на проекта и предмета на поръчката:

3.1. Данни за възложителя

ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ПИРИН”

гр.Банско 2880, Община Банско, Р България

ул. „България” № 4

тел.: 0749/88204,0898 779943;

факс:0749/88202

е-таП: ртп_пр@та11.Ъ§

^ ^ ^ .р т п -п р .со т

3.2. Обща информация за Национален парк „Пирин”

Пирин планина е разположена в югозападна България, между долините на реките Струма и 
Места. В най-красивата, величествена и посещавана от туристите част на Пирин, между 
местностите Предел и Тодорова поляна, е разположен Национален парк „Пирин”. В

5



границите на парка попадат повече от 50 мраморни и гранитни върха с височина над 2500 м. 
Най-висок е връх Вихрен -  2914 м н.в., трети по височина на Балканския полуостров. От 
скалистите върхове до долините, планината е набраздена от 35 големи и малки циркуси, в 
чиито “легла” са разположени около 170 ледникови езера.

Със Заповед № 395 от 15.Х.1999 г. на Министъра на околната среда и водите, Народен парк 
Пирин се прекатегоризира в Национален.

Според административното деление на Република България, териториално площта на НП 
Пирин попада в Благоевградска област и седем общини: Разлог, Банско, Гоце Делчев, 
Сандански, Струмяни, Кресна и Симитли.

Режимът на ползване и управление на Национален парк „Пирин” се определя от Закона за 
защитените територии, Заповедта за обявяването на парка, издадена от Министъра на 
околната среда и водите, както и действащия План за управление. Съгласно Закона за 
защитените територии, Националните паркове се управляват с цел:

1. поддържане разнообразието на екосистемите и защита на дивата природа;

2. опазване и поддържане на биологичното разнообразие в екосистемите;

3. предоставяне на възможности за развитие на научни, образователни и рекреационни 
дейности;

4. създаване на предпоставки за развитието на туризъм, екологосъобразен поминък на 
населението и други дейности, съобразени с целите по т. 1-3.

Резерватите „Баюви дупки“ и „Юлен“, попадащи в границите на национален парк „Пирин“, 
запазват режимите си, определени със заповедта за обявяването им.

Поради своя неповторим природен комплекс, от 1983 год. Национален парк "Пирин" е 
включен в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.

3.3. Институционална рамка

Настоящата процедура за избор на Изпълнител е свързана с изпълнение на проект по 
Приоритетна ос 3, финансиран от ОП „Околна среда 2007-2013 г.”. Референтен номер на 
процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 
ЕС161Р0005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на 
национални паркове и резервати“. Основната цел на приоритетна ос 3 е намаляване и 
спиране загубата на биоразнообразие в страната. Настоящият проект се финансира в 
направление: Разработване и актуализиране на планове за управление на защитени 
територии и планове за управление на защитените зони от НАТУРА 2000. Проектите
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свързани с разработване на планове за управление съдържат изпълнение на научни 
изследвания/подробни инвентаризации, картиране, екологична и социално-икономическа 
оценка по определени критерии за определяне на целите, зоните и режимите в тях, 
определящи рамката на управление на защитената територия.

Целта на настоящата поръчка е, в съответствие с приложимите законови разпоредби, да се 
избере изпълнител, който да разработи план за управление на Национален парк „Пирин” 
за периода 2014-2023, съглсно българската и европейска законова рамка за този тип 
ангажименти и съгласно дефинираните му цели и с необходимото качество, коректност и 
бързина и съгласно поканата за кандидатстване и издадената Заповед за предоставене на 
безвъзмездна между Възложителя и МОСВ. Процедурата има за цел да обезпечи 
прозрачност и законосъобразност на разходването на средства, предоставени от 
Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд за регионално развитие и 
от Кохезионния фонд на Европейската общност.

3.4. Свързани проекти и дейности:

^  Проект: „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове -  фаза I” на МОСВ, също финансиран от Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.”. Проектът може да предостави данни за част от 
биоразнообразието на територията на парка, включващо местообитания и видове от 
Приложения 1 и 2 към Закона за биологичното разнообразие.

>  План за управление на НП Пирин 2004-2014 г. - Планът за управление на НП Пирин е 
специализиран план за: опазване на природата и ландшафта, балансирано използване на 
рекреационните възможности и природните ресурси на територията, както и за 
превръщането на защитената територия в социално-икономически фактор за регионално 
развитие. Определянето на целите е направено съгласно изискванията на Закона за 
защитените територии и приетата система за категоризация на Международния съюз за 
защита на природата ШС№. Въз основа на направените характеристики и оценки са 
формулирани дългосрочни цели. Предвидени са мерки, които водят до устойчивост на 
екосистемите, като същевременно създават и условия за ограничено ползване на 
природните ресурси.

>  Стратегия за устойчиво управление на природните ресурси, чрез насърчаване на 
устойчив туризъм в Национален парк „Пирин” - Основна цел на Стратегията е 
Генериране на приходи за местните общности, в резултат на възможностите и 
предимствата на Националния парк, включващо: Подобряване на условията за туризъм и 
на инфраструктурата; Подпомагане на развитието на туризма в парка и прилежащите
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територии; По-ефективното ползване на съществуващите туристически ресурси на 
парка; Подобряване на санитарно-хигиенно състояние на обекти за обслужване на 
посетители; Стимулиране на развитието на природосъобразен туризъм; Контролиране на 
замърсяването с отпадъци и отпадни води, Използване на природосъобразни технологии

> Проект РИТОКЕГоге^ „Програма от мерки за адаптиране на горите в Република 
България и смекчаване негативното влияние на климатичните промени върху тях", 2011 
г. по Програма ЮТЕК.КЕО ГУС на Европейския съюз. Програмата съдейства на 
европейските региони от 27-те държави-членки на Европейския съюз, заедно с Норвегия 
и Швейцария да обменят опит, знания и прилагат добри практики в области: околна 
среда и превенция на риска, с акцент върху превенция и управление на природни и 
технологични рискове, управление на води и крайбрежни зони, предотвратяване на 
замърсяването и управление на отпадъците, биоразнообразие и опазване на природното 
богатство, енергийна ефективност и възобновяема енергия, устойчив обществен 
транспорт, културно наследство. Изпълнението на Програмата е част от Стратегическа 
цел 2: „Формиране и поддържане на жизнени горски екосистеми, запазване и 
възстановяване на естественото биологично и структурно разнообразие, трайно 
задържане на въглерод и гарантиране на техните екологични функции” от 
Стратегическия план за развитие на горския сектор 2007-2011 г.;

>  План за управление на речните басейни в Западнобеломорски район, Заповед РД 291 от 
22.03.2010 г. на Министъра на околната среда и водите (ПУРБЗБР), разработен от 
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. ПУРБЗБР може да предостави данни 
за речния басейн на р. Струма;

^  Проект „Извънкласни дейности за развиване на екологично съзнание, творчески умения 
и широка природозащитна култура у ученици в Пловдивска, Бургаска и Благоевградска 
област”, изпълнен от Българска фондация Биоразнообразие; финансиран от от 
Европейския социален фонд, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”, по схемата „Да направим училището привлекателно за младите хора”;

Цитираните проекти са в контекста на бъдещия План за управление на Национален парк 
„Пирин “ за мерки и дейности в защитената територия, с отразяване на предмета и целите на 
опазване на защитена зона БС0000209 „Пирин” по Директива 92/43 ЕЕС за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна и Директива 2009/147/ЕС за опазване 
на дивите птици (наричана накратко Директива за птиците), гарантиращи „подобряването, 
запазването и възстановяването на естествената околна среда и развитието на екологичната 
инфраструктура на района -  главна стратегическа цел на Оперативна програма „Околна
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среда 2007-2013 г.”.

4. ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

4.1. Основна цел

Настоящата процедура е насочена към реализиране на основните дейности от проекта с 
главна цел: „Разработване на План за управление на НП „Пирин”, свързан с опазване на 
природата и ландшафта, балансирано използване на рекреационните възможности и 
природните ресурси на територията, както и за превръщането на защитената територия в 
социално-икономически фактор за регионално развитие, с включване на заинтересованите 
страни в процеса на разработване на Плана за управление на парка.

4.2. Специфични цели

Целите на този договор са следните:

- Подкрепа за усъвършенстването и укрепването на институционалния капацитет и 
административната структура на парка;

- Изготвяне на 10-годишен план за управление на защитената територия, 
едногодишен оперативен план и рамка за процеса на адаптиране на плана за 
управление, според промените в общите условия (напр. законодателство, 
политичеси промени, биологични тенденции);

4.3. Очаквани резултати, които трябва да постигне изпълнителят:

• 10-годишен План за управление на Национален парк “Пирин”;

• Едногодишен оперативен план в рамките на десетгодишния план за управление;

• Осигурена публична информация, консултации (провеждане на семинари, работни 
срещи, обществени обсъждания) и механизъм за оперативно ангажиране на 
обществеността в управлението на парка;

• Кампания за повишаване на общественото съзнание в районите на проекта и 
техните околности;

5. ОЧАКВАНИЯ И РИСКОВЕ
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5.1.Очаквания, произтичащи от изпълнението на проекта

о Подобреният капацитет за управление на природните ресурси в парка ще намали 
заплахите за приоритетни местообитания, според критериите на ЕС.

о Подходът на участие в планиране на управлението ще подпомогне местните 
общности и институции да подкрепят прилагането на ПУ.

о Правителството и местните власти да продължат ефективното действие и 
поддържане на системите за управление и мониторинг, след приключването на 
проекта.

о Дирекцията на национален парк „Пирин“ и структурите за участие ще продължат 
да функционират след приключването на проекта и ще прилагат ПУ, въз основа на 
продължаваща подкрепа от държавата и ефективни финансови механизми.

5.2.Рискове

5.2.1. Забавяне на някои от дейностите по проекта, касаещи процеса на участие, което 
се дължи на слабото сътрудничество между ключови заинтересовани страни;

5.2.2. Забавяне в изпълнението на други проекти, резултатите от които са необходима 
информация за настоящия проект

5.2.3. Ако се прецени, че съществуват съществени пропуски в наличната информация 
или данните са с лошо качество, процесът на изготвяне на ПУ може да се забави, 
поради значителни и времеемки усилия за попълване на пропуските;

5.2.4. Процесът на участие може да не доведе до постигане на консенсус между 
административните структури, до постигане на целите на интегрираното управление 
на природните ресурси, до процеси на разрешаване на конфликтите или до широка 
подкрепа на режимите на защита от страна на местните общности;

5.2.5. Незадоволително участие на представители на заинтересованите национални, 
регионални и местни институции, организации, академични общности, собственици, 
ползватели и неправителствени организации в процеса на разглеждане и вземане на 
решения по основните части от Плана за управление;

5.2.6. Забавяне, според нормативните срокове, на съгласувателните процедури за 
разглеждане и приемане на Проекта на Плана за управление от страна на съответните 
министерства и Компетентния орган.



Тези рискове трябва да се вземат под внимание от участника и в техническото си 
предложение да опише адекватни мерки за тяхното неутрализиране.

6. ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Срокът на изпълнение на договора за изпълнение на поръчката започва да тече от датата на 
сключването му и приключва след 20 (двадесет) месеца, както следва:

I етап -  Набиране на информация по направления за разработване на Плана, съгласно 
разписаното в настоящото задание (I ниво на работа на екипите - самостоятелно). (от 2 до 11 
месец)

- Обща информация за парка и необходимостта от актуализация на съществуващия 
План’04;

- Характеристика на абиотични фактори;

- Биологична характеристика;

- Културна и социално икономическа характеристика;

- Дългосрочни цели и ограничения.

II етап -  Аналитична работа с набраната информация по направления (II ниво на работа -  
съвместна работа на ръководителите или представители на отделните екипи за сглобяване 
частите на Плана). (от 12 до 15 месец)

- Обобщаване и анализ на набраната информация през I етап;

- Първа оценка;

- Втора оценка;

- Изготвяне на чернова на Плана -  вариант за съгласуване.

III етап -  съгласуване с Възложителя (връщане за доработване, отразяване, съгласуване и 
др.). Екологична оценка. (от 16 до 18 месец)

IV етап -  Обществени обсъждания. (от 19 до 20 месец)

V етап -Внасяне на Проекта в МОСВ след отразяване на бележките от решението на ВЕЕС 
(до 30.11.2014 г.)
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Всички резултати от проучванията и разработките към Плана за управление, Изпълнителят 
следва да оформи и представи на Възложителя на хартиен носител и в цифров вид, съгласно 
изискванията на техническото задание, приложено по-долу.

7. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

7.1.Целеви групи

Процесът на интегрирано управленско планиране изисква включването на всички
местни заинтересовани страни:

• Местните власти (Разлог, Банско, Гоце Делчев, Сандански, Струмяни, Кресна и 
Симитли) и местните общности, като цяло;

• Местният бизнес сектор (фермери, ловно-рибарски сдружения, производствени 
предприятия и т.н.);

• Държавната администрация, отговаряща за обектите по проекта (Дирекцията на НП 
“Пирин” в Банско, МОСВ - Дирекция „Национална служба за защита на природата”; 
РИОСВ-Благоевград; МОСВ - Басейнова дирекция Западнобеломорски район 
(БДЗБР) - гр. Благоевград; МОСВ - ИАОС -  Регионална лаборатория; Областна 
администрация Област Благоевград; и др.);

• Неправителствения сектор, имащ отношение към проекта (Българска фондация 
биоразнообразие, Българско дружество за защита на птиците, ^ ^ Р  и др.).

• Научни институти на БАН;

• Академични общности -  ЛТУ, СУ„Св.Климент Охридски” и др.

• Културни и образователни институции, имащи отношение към територията на парка;

• Обществени организации, ползватели в парка, населението в прилежащите територии 
на националния парк.

7.2. Специфични дейности

Изпълнителят трябва да създаде необходимата организация, за да осигури ефективното 
администриране на своите дейности. Изпълнителят трябва да положи всички усилия за да 
осигури навременното изпълнение на дейностите и ефективното използване на финансовите 
ресурси. Изпълнителят трябва да поддържа постоянно присъствие на ключовия си персонал



в района на проекта. Изпълнителят трябва да изпълнява договора за услуги в съответствие с 
националното и европейското законодателство.

Компонент 1: Изготвяне на план за управление

Този компонент трябва да се изпълнява в съответствие със структурата и общите 
изисквания на съществуващото Задание за (виж приложенията към Техническата 
спецификация) и добрите практики и опит в процеса на подготовка и приемане на планове 
за управление на ЗТ.

Изпълнителят трябва да разработи 10-годишен план за управление на НП Пирин. 
Структурата и съдържанието на трябва да следват изискванията на Закона за защитените 
територии и Наредбата за изготвяне на планове за управление на защитени територии.

Изготвянето на 10-годишен план за управление изисква изпълнение на следните задачи и 
задължения:

• Изпълнителят трябва да прегледа цялата налична информация, относно процеса 
на планиране в НП “Пирин”. Чрез Екипа за управление на проекта (ЕУП) ще се 
предостави информация за всички налични доклади, изготвени в процеса на 
изпълнение на действащия в момента план за управление, до датата на 
стартиране на договора.

• Въз основа на събраната специфична информация, Изпълнителят трябва да 
направи предварителна оценка, анализ на пропуските и компилация на наличните 
данни.

• За запълване на пропуските в съществуващата информация Изпълнителят трябва 
да се срещне с основните заинтересовани страни по проекта и , ако е необходимо, 
да извърши собствени проучвания, полеви наблюдения или научни изследвания.

• Изпълнителят трябва да предложи схеми за ангажиране на заинтересованите 
страни в процеса на изготвяне и приемане на плана за управление.

• Изпълнителят трябва да организира официално обществено обсъждане в 
съответствие с изискванията на българскорто законодателство. Процесът на 
одобряване на ПУ трябва да се извърши, според българската Наредба за 
изготвяне на планове за управление на защитени територии.

• Изпълнителят тябва да използва всички налични данни и източници на 
информация, съществуващи в МОСВ и ДНП, да изготви плана за управление и да 
включи релевантните данни в приложения към него. Всички карти, предвидени в



заданието за изготвяне на ПУ на ПП “Пирин” (виж приложението към това 
задание) трябва да бъдат изготвени в ГИС формат, съвместим с форматите, 
използвани от МОСВ .

• Изпълнителят трябва да работи със съответните администрации за:

- Определяне на интегрирани дългосрочни цели и приоритети (визия) за 
екологично и социално-икономическо развитие на парка, както и специфични 
цели за 10-годишния период на плана за управление, фокусиращи върху 
следните аспекти: Съхраняване, опазване и поддържане на естествеността и 
ненарушеността на екосистемите и ландшафта; устойчиво ползване на 
природните ресурси в границите на парка; опазване на историческото и 
културно наследство; развитие на туризма; промотиране на дейности за 
осигуряване на приходи за местните общности, в резултат на възможностите и 
предимствата на Националния парк; Усъвършенстване политиката на 
управление и специализирана охрана на националния парк; научни 
изследвания; предоставяне на възможности за природозащитно образование и 
интерпретация.

- Изпълнителят следва да определи и оцени залпахите за постигането на целите 
(естествени или антропогенни, включително дейностите и тенденциите извън 
границите на парка), и да препоръча дейности за смегчаването им. 
Изпълнителят трябва да предвиди дейности в парка и да препоръча такива в 
прилежащите на парка територии.

- Функционално зониране на територията на парка, с граници и специфични 
цели. Изпълнителят трябва да препоръча под-зони, ако това е необходимо. 
Изпълнителят трябва да определи режими и норми за управление, условия и 
препоръки за устойчиво ползване на ресурсите за всяка от зоните (и под- 
зоните). Цялата тази информация трябва да бъде представена в ГИС формат 
(картите и софтуерът трябва да бъдат съвместим с наличния в Дирекцията на 
парка).

- Изготвяне на програми за действие, които да се прилагат за постигането на 
целите на ПУ, включително списък от проекти в рамките на всяка програма за 
действие с катка анотация на проектите и финансовите им аспекти. 
Изпълнителят трябва да приоритизира програмите за действие, съгласно 
предварително определени приоритети.



Изготвяне на първия подробен годишен работен план и рамка за разработване 
на годишни планове за следващите години. Те трябва да включват описания, 
финансови аспекти, отговорности, индикатори и подробни дейности. 
Изработване на рамка за процеса на адаптиране на 10-годишния ПУ, според 
промените в социално-икономическата и екологична среда.

Изготвяне на списък от индикатори за проекта. Изработване на схема за 
периодична оценка на целите и необходимите промени в тях, с цел 
контролиране на напредъка при постигането им. Схемата трябва да включва 
времеви рамки за преглед, отговорности, процедури на обществени 
консултации и други механизми, осигуряващи прозрачност при вземането на 
решения и финансовото управление.



IV. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА 

(ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ)

1. Конкретни дейности

Резултатите от дейността се подготвят и представят на Възложителя във формат подходящ 
за съгласуване и одобрение -  в цифров вид и на хартиен носител с шрифт Т1ше8 Котап
12, предавани по график, съгласно изискванията за обем и съдържание, методика или 
класификация за изпълнение от приложеното към настоящата Техническа спецификация 
утвърдено Задание за разработване на План за управление на НП „Пирин”(Приложение 1).

Дейността да включва теренни и камерални работи, проучвания, инвентаризиране, 
характеристики и оценки за разработване на частите от Плана за управление съгласно 
приложеното Задание за разработване на План за управление на ПП „Беласица” 
(Приложение 1)

При изпълнение на дейностите по т. 1.13.2. от Заданието Изпълнителят се задължава:

^  в срок до 2 месеца от връчване на съобщението за започване на работа по договора да 
представи на Възложителя Методика за извършване на инвентаризация на горските 
територии в границите на НП Пирин. В Методиката трябва на основата на 
измервания, извършени в рамките на изпълнението на обществената поръчка, да се 
определят границите на хомогенните територии, по отношение на растителността и 
начина на трайно ползване, дървесния запас на насажденията, височина на дървостоя, 
диаметър, дървесни видове и участие на дървесните видове. Точността на данните не 
трябва да бъде по-малка от +/- 10% за всяко насаждение;

^  да направи електронен височинен модел на територията с точност до 50 см 
височинно и по хоризонтала, а за инфраструктурата и сградите с точност до 3 см.

2. Персонал на Изпълнителя, ангажиран по настоящата обществена поръчка

о Ключови експерти

Експертите, които имат важна роля в изпълнението на поръчката, се наричат 
ключови експерти. Включването на тези експерти е задължително изискване за екипа на



проекта. Длъжностните характеристики на ключовите експерти за този договор са 
следните:

Ключов експерт 1: Ръководител на екипа

Квалификация и умения:

• Висше образование по горско стопанство или екология /естествени науки или
еквивалентна;

• Квалификация и умения в сферата на планирането на устойчиво развитие;

• Познания и опит в областта на европейското законодателство в сектора на
биоразнообразието (познаване на Директивата за местообитанията 92/43/ ЕЕС, 
Директивата за птиците 79/409/ЕЕС, програмата Натура 2000, Рамковата директива 
за водите 2000/60/ЕС);

• Отличен английски език;

Общ професионален опит:

• Най-малко 7-годишен професионален опит в сферата на опазване на
биоразнообразието и устойчивото развитие;

Специфичен професионален опит:

• Опит в управлението на проекти за опазване на околната среда и биоразнообразието -
(като ръководител на поне един успешно изпълнен проект през последните 5 години);

• Опит в изготвяне на планове за управление на защитени територии (Участие в 
изготвянето/прилагането на поне един План за управление на защитени територии.)

Ключов експерт 2: Експерт по управление на защитени територии, Заместник- 
ръководител на екип

Широкият обхват на дейностите изисква още един ръководител на екипа, който да 
подпомага процеса на общо управление и координиране на дейностите.

Квалификация и умения:

• Образование по горско стопанство или екология / естествени науки или еквивалентна;



• Познаване на българското природозащитно законодателство (Закон за защитените
територии, Закон за биологичното разнообразие, Наредба за изготвяне на планове за 
управление на защитени територии);

• Познаване на европейското законодателство в сектора на биоразнообразието;

Общ професионален опит:

• Най-малко 7-годишен професионален опит в сферата на управление и/или планиране,
координиране, и работа в системата от защитени територии.

• Опит в планиране и/или изготвяне на стратегически документи за развитието защитени
територии/зони.

Специфичен професионален опит:

• Опит в работата с местни власти, институционални структури и НПО в сферата на
биоразнообразието, опазването на природата или устойчивото развитие;

• Опит в управлението на проекти за опазване на биоразнообразието и/или за изготвяне
на планове за управление на защитени територии. (Участие в
изготвянето/прилагането на поне един План за управление на защитени територии).

Ключов експерт 3: Експерт флора

Квалификация и умения:

• Висше образование в сферата на горско стопанство/биология или еквивалентна;

Общ професионален опит:

• Най-малко 7-годишен професионален опит в сферата на опазването на 
биоразнообразието;

• Опит в проекти, касаещи оценка на флористичното разнообразие в защитени 
територии/зони; (работа в областта през последните 5 години);

Специфичен професионален опит:

• Опит в изготвянето на планове за управление (Участие в изготвянето на поне 
един План за управление на защитени територии/зони)



Ключов експерт 4: Експерт фауна

Квалификация и умения:

• Висше образование в сферата на екология/биология или еквивалентна;

Общ професионален опит:

• Най-малко 7-годишен професионален опит в сферата на опазването на 
биоразнообразието;

• Опит в проекти, касаещи оценка на фаунистичното разнообразие в защитени 
територии/зони;);

Специфичен професионален опит:

• Опит в изготвянето на планове за управление (Участие в изготвянето на поне един 
План за управление на защитени територии/зони);

Ключов експерт 5: Експерт природни местообитания/ гори

Квалификация и умения:

• Висше образование в сферата на горското стопанство или еквивалентна;

Общ професионален опит:

• Най-малко 7-годишен професионален опит в сферата на управление/опазване на 
природни местообитания/гори;

Специфичен професионален опит:

• Опит в проекти, свързани с проучването на растителното разнообразие в защитени 
територии/зони, във връзка с разработването на плановете за тяхното управление;

Ключов експерт 6: Експерт мониторинг

Квалификация и умения:



Висше образование в сферата на екология или еквивалентна;

Общ професионален опит:

• Най-малко 5-годишен професионален опит в сферата на опазване на 
биоразнообразието и защитените територии/зони;

Специфичен професионален опит:

• Опит в мониторинг и оценка на ефективността на управление на защитени 
територии.

Ключов експерт 7: Експерт по връзки с обществеността

Квалификация и умения:

• Квалификация в сферата на връзките с обществеността или еквивалентна;

• Добро познаване на въпросите, свързани с връзките с обществеността, включително 
публична информация / техники на консултация и механизми на обществено участие;

Общ професионален опит:

• Най-малко 5-годишен професионален опит в сферата на връзките с обществеността;

• Опит в проекти с обществено участие или проекти за екологично образование или 
обучение

Специфичен професионален опит:

• Опит в организирането на РК кампании (участие в най-малко 2 кампании, семинари и 
работни срещи.

Ключов експерт 8: Експерт географска информационна система (ГИС)

Квалификация и умения:

• Висше образование в сферата на инжинерните науки или еквивалентна;

Общ професионален опит:

• Най-малко 7-годишен професионален опит в сферата на използването на 
информационни системи, включващи локални бази данни, преход на данни към обща 
база данни, управление на геобаза данни;



Специфичен професионален опит:

• Опит в съвместяване на растерни и векторни изображения, дигитализиране на карти за 
проектиране и моделиране на защитени територии.

о Други експерти

Изпълнителят може да подбере и наеме и други експерти за членове на екипа, съгласно 
целите на проекта и очакваните резултати. Те трябва да имат необходимата 
квалификация и опит за изпълнение на Обществената поръчка и изискванията на 
Заданието (Приложение 1).

Всички експерти трябва да са независими и без конфликти на интереси в 
отговорностите си.

Експертите от категория „Други експерти” няма да бъдат обект на оценка от страна на 
Оценителната комисия по настоящата обществена поръчка. Изпълнителят ще опише 
допълнителните експерти във Встъпителния си доклад до Възложителя, и те ще могат да 
бъдат наемани, след приемане на този доклад от Възложителя.

3. Логистика, предоставяна от Изпълнителя

3.1. Изисквания към Изпълнителя

Изпълнителят трябва да осигури адекватна поддръжка и оборудване за експертите, както и 
в достатъчна степен административна, секретарска и др. вид помощ, за да могат експертите 
да се концентрират върху първостепенните си задължения. Той трябва също да превежда 
необходимите средства за осъществяване на дейностите по договора и да се грижи за 
редовното и навременно заплащане на наетите от него лица.

Изпълнителят е длъжен да покрива всички разходи, породени от дейността на персонала му 
в централния офис и на място по време на действие на договора.

От Изпълнителя се изисква да организира и финансира всички дейности, необходими за 
успешното изпълнение на договора, включително събирането и анализирането на вече 
налична информация за целите на Плана на управление от приключили/текущи проекти и 
дейности на други институции и организации, както и високопроходим транспорт/гориво за 
работа на територията на Парка извън осигурените от Възложителя, ако се наложи Всички 
необходими разходи ще се считат за включени в предложената от участника в ценовата 
оферта цена.



Възложителят няма да финансира разходи за актуални дейности и резултати, вече 
финансирани със средства на Европейския съюз или Националния бюджет на 
Република България.

При изпълнение на конкретните мерки за информираност и публичност, следва да се 
съблюдават насоките за Информация и публичност при изпълнение на проекти, 
финансирани от ОП „Околна среда 2007 -  2013 г.”, налични на Интернет страницата на ОП
-  ^^^.оре.§оуегпшеп1.Ъ§.

Местоположението за провеждане на всички обсъждания, семинари и консултативни срещи 
за изпълнение на услугата от Изпълнителя е гр. Банско, Дирекция на Национален парк 
«Пирин».

3.2. План-график за изпълнение

Изпълнителят е необходимо да състави доклади, отчети и други материали (оригинали на 
карти, описания) и ги предостави, както на хартиен, така и на електронен носител, по
срокове, изискващи се от настоящата Техническа спецификация на Възложителя в процеса 
на изпълнение на поръчката, както следва:

№

по

ред

ДОКУМЕНТ Срок на представяне

1. Встъпителен доклад до Ръководителя на проекта с 
План-график за изпълнение на поръчката

до 1 месец, след 
подписване на Договор

2. Тримесечен доклад за изпълнението на План-графика 
до Ръководителя на проекта.

до 5 дни след 

изтичане на всяко 

календарно тримесечие

3. Доклад за шестмесечието до Ръководителя на проекта 
с актуализиран План-график по изпълнението на 
Договора и Предварителни отчети от проучвания, 
изследвания, анализи и оценки, извършени в процеса на 
разработване на плана през отчетния период

до 5 дни след

изтичане на всеки

6 месеца от срока на 
изпълнение на 

Договора

4. Окончателни отчети от проучвания и изследвания, 
извършени в процеса на разработване на плана, до

До 13 месеца 

след подписване на



Н  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г.”

Е ВРО П ЕЙ С КИ  С Ъ Ю З

р ™ н а л н о Ир а з в и т и е  \л/\л/\л/.оре.тое\ллдоуегптеп1.Ьд
КО ХЕ ЗИ О Н Е Н  Ф О Н Д  

Инвестираме във вашето бъдеще

„Проект № Р1К-5113325-3-91 „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”

Ръководителя на проекта Договор

5. ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОКЛАД на Плана за 
управление, разработен съгласно структурата на 
Заданието, до Ръководителя на проекта -  1-ви етап от 
Заданието

До 14 месеца след 
подписване на Договор

6. ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД на Плана за управление, 
разработен съгласно структурата на Заданието и 
отразени бележки от Екипа на Проекта, до 
Ръководителя на проекта -  11-ри етап от Заданието

До 16 месеца след 
подписване на Договор

7. Съгласуване с Възложителя (връщане за доработване, 
отразяване, съгласуване и др.). Екологична оценка -  III- 
ти етап от Заданието

До 18 месеца след 
подписване на Договор

8. Документация от проведено Обществено обсъждане, 
съгласно изискванията на НРПУЗТ и от предоставянето 
на проекта на ПУ на места, където е на разположение 
на заинтересованите страни, до Ръководителя на 
проекта - 1У-ти етап от Заданието

До 19-ти месец след 
подписване на 

Договора

9. СВИТЪК „Обществено обсъждане: Протокол и 
Справка за неотразените бележки и препоръки” за 
внасяне от Възложителя в МОСВ в едномесечен срок 
от датата на Общественото обсъждане (до 
Ръководителя на проекта) -У-ти етап от Заданието

До 30.11.2014 г.

Решения за
по-добър живот

Приложение 1 към Техническата спецификация

УТВЪРЖДАВАМ:



МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

/НОНА КАРАДЖОВА/

3 А Д А Н И Е

ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА 
ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПИРИН 
ЗА ПЕРИОДА 2014-2023 ГОДИНА

Банско,август 2012

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДМЕТ НА ЗАДАНИЕТО ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

РЕЗЮМЕ
ЧАСТ 0: ВЪВЕДЕНИЕ
ЧАСТ 1: ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА



ЧАСТ 2: ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
ЧАСТ 3: НОРМИ, РЕЖИМИ, УСЛОВИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА 

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

ЧАСТ 4: ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И 
ПОЛЗВАНЕ

ЧАСТ 5: ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ 

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПЛАНА 

ЕТАПИ И СРОКОВЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ 

ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ

Съкращения:

БАН Българска академия на науките
БД Басейнова дирекция
БЧК Български червен кръст
ВЕЕС Висш експертен екологичен съвет
ВЕЦ Водно-електрическа централа
ВиК Водоснабдяване и канализация
ГИС Г еографски информационни системи
ДБ Държавен бюджет
ДНПП Дирекция”Национален парк Пирин”
ДНСЗП Дирекция „Национална служба за защита на природата”
ЗБР Закон за биологичното разнообразие
ЗВ Закон за водите
ЗЗБ Закон за защита при бедствия
ЗЗТ Закон за защитените територии
ЗКН Закон за културното наследство
ЗЛОД Закон за лова и опазване на дивеча
ЗЛР Закон за лечебните растения
ЗМВР Закон за министерството на вътрешните работи
ЗООС Закон за опазване на околната среда
ЗРАК Закон за рибарството и аквакултурите
ЗУТ Закон за устройство на територията
ИАОС Изпълнителна агенция по околна среда
МАВ Програма на ЮНЕСКО „Човек и биосфера”
МВР Министерство на вътрешните работи



МЗХ Министерство на земеделието и храните
МОСВ Министерство на околната среда и водите
НДЕФ Национален доверителен екофонд
НЕК Национална електрическа компания
НП Национален парк
НПО Неправителствена организация
НП”Пирин” Национален парк „Пирин”
НИМХ Национален институт по метеорология и хидрология
ОПОС Оперативна програма околна среда
ПСС Планинско спасителна служба
РПУ Разработване на план за управление на Национален парк „Пирин” за 

периода 2014 -  2023
План’04 План за управление на Национален парк „Пирин” 2004 -  2013
ПУДООС Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната 

среда
РИОСВ Регионална инспекция на околната среда и водите
РРТС Радиорелейни и телекомуникационни станции
ТД Търговско дружество
ЮНЕСКО Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура
ФАО Организация за прехрана и земеделие към ООН
КИП Контролно информационен пункт
ГД”ПБЗН” Главна дирекция „Пожарна безопастност и защита на населението”
ГИС Г еографска информационна система
ЦМ Цифров модел на НП „Пирин”



ПРЕДМЕТ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Предмет на Плана за управление на Национален парк Пирин са:
• Земите, горите и водните площи в неговите граници с обща площ от 40 356 ха.,

в това число резерват “Юлен” и резерват “Баюви дупки -  Джинджирица”;
• Разнообразието от екосистеми и местообитания, както и на видовете от

флората и фауната обитаващи парка;
• Обектите и дейностите, свързани с поддържане и използване на ресурсите и 

развитие на туризма;
• Целите на управлението на парка за периода 2014 г.- 2023 г.;
• Норми, режими, условият, мерки и дейностите за постигане на поставените

цели.

СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Настоящото Задание следва структурата, съгласно Приложението към чл. 5, ал. 1 от 
Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии, като:

• Поставя изисквания към всяка част от структурата на Плана, посочва обема и вида 
на изследванията, с описание на очакваното съдържание;

• Препоръчва или определя методи, показатели и критерии за оценка;
• Определя насоки за приоритетни области от структурата на плана и предлага 

разработване на конкретни програми и проекти;
• Включва анализ на опита и резултатите от досегашното управление на Парка;
• Включва анализ на изпълнението на целите на Плана за управление на Национален 

Парк Пирин за периода 2004-2014 година;
• Определя основните параметри на съдържанието и видовете Приложения;
• Посочва етапи и срокове за проучване, обобщаване на информацията с оценки, 

прегледи и обсъждане;
• Поставя други изисквания към изпълнителите, свързани с определена форма на 

представяне на Плана и др.

ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА -  включва: заглавие на Плана; лого и име на институцията 
/МОСВ -  Д „НП”Пирин””/; лого и име на финансиращия орган (Оперативна програма 
„Околна среда”)



СЪДЪРЖАНИЕ НА ПУ 

РЕЗЮМЕ
Да се представи резюме на Плана в рамките до 3 страници, включващо: Основни 

характеристики и оценки от Част 1; Главни цели и заплахи от Част 2; Зониране и режими от 
Част 3; Програми и приоритетни проекти от Част 4.

Ч  А С Т 0: ВЪВЕДЕНИЕ

0.1.ОСНОВАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Да се посочат основанията за разработването на Плана за управление на НП”Пирин” 
2014 -  2023, произтичащи от:

• Закон за защитените територии;
• Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии;
• Настоящото Задание;
• Други документи и съгласувания;
• Международни конвенции по които Р България е страна.

0.2.ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТВАНЕ -  УЧАСТНИЦИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ

0.2.1. Да се посочи ръководителят на екипа както и списък на екипа разработил 
Плана за управление, наричан по-долу за кратко Изпълнител, както и подизпълнителите и 
тяхната роля.

0.2.2. При разработването на Плана за управление Изпълнителят да спазва 
изискванията на утвърденото “Задание за разработване на План за управление на НП 
„Пирин”

0.2.3. Да се посочат другите участници в процеса на разработването на Плана -  ДНП 
„Пирин”, местни власти, държавни структури, НПО и др.

0.2.4. В процеса на разработването на Плана да се осигури активното участие на 
заинтересовани централни /МОСВ, МЗХ-ИАГ, МРРБ, и др./ ведомства и органи на местната 
власт /Общинска и Областна администрация, РИОСВ, РДГ, ДЛС, ДГС и др/ собственици на 
обекти, неправителствени организации и обществеността.



0.2.5. Процесът на разработване на Плана за управление да включва пет етапа, както 
следва:

0.2.5.1. Първи етап: Проучвания и анализ на наличната информация и представяне на 
процеса за разработване ПУ пред местните власти и общности;

• Събиране, обработка и обсъждане на наличната информация;
• Извършване на теренни и други проучвания, предвидени в заданието;
• Представяне от Изпълнителя на подробни отчети за възложените им задачи.

0.2.5.2. Втори етап:
• Подготовка на проект на Части 1 и 2 от Плана;
• Организиране на семинар за представяне на Части 1 и 2;
• Отразяване на целесъобразните предложения.

0.2.5.3. Трети етап:
• Подготовка на проект на Части 3, 4 и 5 от Плана;
• Организиране на семинар за обсъждане на Части 3, 4 и 5 от Плана;
• Организиране на семинар за представяне на цялостния проект на Плана;
• Отразяване на целесъобразните предложения.

0.2.5.4. Четвърти етап:
• Организиране на обществено обсъждане на Проекта на план за управление;
• Отразяване на целесъобразните предложения;
• Внасяне на Проекта в МОСВ.

0.2.5.5. Пети етап
• Представяне на Проекта на план за управление пред ВЕЕС;
• Отразяване на бележките от решението на ВЕЕС;
• Внасяне на Проекта в МОСВ.

0.2.6. Да се организира преглед и обсъждане на работни срещи с представители на 
обществеността на Плана по етапи- съгласно чл. 12 (4) от Наредбата.

0.3. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕНОСТИ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ



Да се опишат предназначението и особеностите на Плана, като инструмент за:
• Оценка на състоянието на природния комплекс на Парка;
• Дефиниране на конкретни цели на управлението на парка;
• Определяне на норми и режими;
• Развитие и приложение на Програми за действие, подкрепящи интегралния процес

на управление на природния парк и прилежащите му територии;
• Подготовка на проекти и оперативни работни планове;
• Подобряването и укрепването на институционалния капацитет и

административните структури на Националния парк;
• Към всяка част от структурата на Плана да се обособят отделни точки за 

Резерватите “Юлен” и “Баюви дупки -  Джинджирица”.

Ч  А С Т 1: ОПИСАНИЕ И ОЦЕНКА НА ПАРКА

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Тази част трябва да съдържа Преглед и оценка на всички съществуващи източници 
на информация, които могат да се ползват в процеса на разработването на плана за 
управление.

Попълване на основните празноти в информацията да се направи, чрез срещи с 
основните заинтересовани страни, изследвания, полеви наблюдения или проучвания по 
специфични проблеми. За всеки документ, прегледът да определи: (а) неговия обхват; (б) 
съществуващите слаби страни или пропуски; и (в) съответствието, ако такова съществува с 
процеса на разработването на плана за управление.

1.0. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦИ

Да се опишат границите на Парка и двата резервата, съгласно Заповедите за 
обявяването им и промените в териториите им, ако има такива, на базата на актуалния 
цифров модел на парка.

Да се приложи след “Съдържание на Плана за управление ”Карта за 
местоположението на НП ”Пирин” в мащаб 1:100 000.



1.1. ПЛОЩ НА ПАРКА И НА ВКЛЮЧЕНИТЕ В НЕГО ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ

Да се актуализира текста на План 04 , като:
• графично се илюстрира процентното съотношение на площите на резерватите 

и националния парк;
• се прецизират и допълнят текста и таблицата за резерватите със данните от 

заповедите и с получените в резултат на изчисления на база цифровия модел площи;
• в текста да се посочат и обяснят установени разлики в площта на парка и 

резерватите по заповед и тези, получените в резултат на изчисления на база актуалния 
цифровия модел;

• да се актуализира текстът, относно съотношението на горските територии и 
териториите заети от високопланински ливади и пасища, на база актуалния цифровия модел.

Към текста, на една обзорна карта, в подходящ мащаб, да се покажат включените в 
НП”Пирин” резервати - „Баюви дупки -Джиндцирица” и „Юлен”.

1.2. ФОНДОВА И АДМИНИСТРАТИВНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ

Да се опише фондовата характеристика на площите, като:
■ вида и общата площ на горските територии в това число и не заетите от дървесна и 

храстова растителност;
■ вида и общата площ на ливадите, пасищата, голите площи и самозалесилите се с 

клек и други видове площи от поземления фонд;
■ съотношението между площите, попадащи в горски територии и териториите 

включващ ливади, пасища и други земи.

Да се актуализира текста от План 04, като:
• се опишат териториално-административните единици (общини и землища), на чиято 

територия е разположен паркът;
• се илюстрира графично процентното съотношение и разпределението на площите на 

горските и безлесни територии в парка и процентните им съотношения по области, общини, 
землища на населени места и по паркови участъци.



В Част Приложения горната информация да се представи в табличен вид, в т.ч. и 
площите на горските и безлесни територии по паркови участъци и процентните 
съотношения между тях.

1.3. ЗАКОНОВ СТАТУТ

Да се актуализира и прецизира текстът, като се опише накратко правната рамка за 
управление на парка, което включва:

• статута на парка, резерватите и концесионната територия, произтичащ от 
Нациналното законодателство (ЗЗТ, ЗБР, ЗВ ЗДС и др);

• статут на територията отдадена на концесия произтичащ от Националното 
законодателство и концесиония договор;

• статута на парка и резерватите, произтичащ от Европейското законодателство за 
защита на природата и опозването на околна среда, като специално внимание се обърне на 
статута на НП като ЗЗ от Натура 2000;

• статута на парка, както обект към международни конвенции и договорености като 
Конвенция за опазване на световното природно и културно наследство на Юнеско и на 
Резерват „Баюви дупки -  Джинджирица” като Биосферен резерват по Програма „Човекът и 
биосферата - МАВ” на ЮНЕСКО, както и други конвенции по които България е страна.

Копия от наличните документи, регламентирщи статута на територията да бъдат 
представени в Приложение (заповеди за обявяване и промени в площта на ЗТ, актове за 
собственост, заповеди за обявяване на ЗЗ от Натура 2000, доклади от оценителни и 
мониторингови мисии, проведени в НП Пирин, с участието на експерти от Центъра по 
световно наследство на Юнеско (Секретариат към Конвенцията за световното наследство) и 
Международен съюз за защита на природата -  ШСК на Юнеско, както и доклади и решения 
за НП „Пирин”, разглеждани и приети на сесиите на Комитета по световно наследство на 
ЮНЕСКО) и т.н.

1.4. СОБСТВЕНОСТ

Да се представи статута на собственоста върху земите горите и водните площи в 
парка съгласно чл.18, ал.1 от Конституцията на Република България, ЗЗТ, ЗДС и ЗС.

Да се извърши анализ на основните нерешени правни проблеми, свързани със 
собствеността в парка (поземлените имоти, неправомерно възстановени на частни лица, 
юридически лица, поделенията на Българската православна църква и др., които съгласно 
Закона за вероизповеданията имат статут на юридически лица.



Да се опише установената процедура за издаване на актове за изключителна 
държавна собственост.

Да се извърши анализ на основните нерешени проблеми свързани с актуализацията 
на Акта за изключителна държавна собственост на НП и др.).

Да се проучи и анализира правния статут на обектите на капиталното строителство, 
предмет на инвентаризация в т. 1.16.3, като се изследват следните правни характеристики на 
обектите: кадастрални данни за обекта, функционално предназначение, техническо
описание (вкл. разположение и параметри) на обекта, вид собственост и титул за
собственост, данни за собственика и ползвателя, документи за наличните вещни права върху 
имота, прилежащата техническа инфраструктура към обекта и др.

Заключенията за всеки обект да се представят в Сборник Правни анализи към Плана;
Наличните права на ползване върху земи (за изграждане на обекти и др.) и за ползване 

върху природни ресурси /води и др./ - заповеди и др. документи за предоставяне на права, 
срок на правата, икономически условия и др.

За анализа да се ползват документи и информация от създадените досиетата на
обектите на капиталното строителство, събраната по т. 1.10.1. документация за
водоползване и други, предоставени от Д „НП ПИРИН” документи и информация.

Правният анализ, заедно с Анализа на правния статут на всеки обект на капиталното 
строителство (виж 1.16.3) да се представят в Сборник Правни анализи към Плана.

Да се извърши анализ на основните нерешени правни проблеми, свързани със 
собствеността на съществуващи сгради и съоръжения в парка, собственост на частни лица, 
общини и организации.

Да се извърши проучване и изготви на списък относно споровете (ако има такива), с 
предмет вещни права върху обекти, разположени на територията на парка, по които страна е 
Дирекцията на “Национален парк Пирин“.

Да се проучат възможностите за вписване на държавата като собственик за обекти, за 
които няма надеждна информация и документи за собственост въз основа на съставени 
Актове за държавна собственост.

Да се предложат процедури за действие за уреждане/ трансформиране на 
собствеността върху отделните сгради и съоръжения в публична държавна собственост 
съгласно нормативната уредба.

В Част Приложения да се представят:
• Списък по землища на поземлените имоти, неправомерно възстановени на частни 

лица, общини и църквата;
• Списък по землища на съществуващи сгради и съоръжения в парка със статут на 

собственост, различен от публична държавна собственост (собственост на частни лица, 
общини, организации и др.);



• Списък по землища на учредените и съществуващи права на ползване върху земите и 
горите и водите.

1.5. УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА

1.5.1. Организационна структура и администрация.
Да се даде в графичен вид функционалната структура на ДНП “Пирин”.
Да опишат организационните връзки и връзките на съподчиненост на персонала на 

ДНП между различните нива.
Да се посочи общия брой на персонала и разпределението му по длъжности с 

еднакви функции.
Да се посочи разпределението на персонала по длъжности и брой в централния и 

участъковите офиси.
Да се даде съществуващото разделение на парка на участъци и се посочи 

местонахождението на всички офиси: адрес, телефон, факс и др.

1.5.2. Персонал -  функции.
Да се опишат основните функциите на персонала на ДНП по длъжности.

1.5.3. Материално-техническо обезпечаване.
Да се приложи списък на материално-техническо обезпечаване на ДНП с:

• сграден фонд- собствен, нает, брой;
• офис оборудване -  вид, брой;
• транспортни средства -  вид, брой;
• оборудване за работа на терен -  вид, брой;
• комуникационни връзки;
• друго.

В текст да се представи обобщена информация за наличното оборудване и сградния 
фонд и тяхното състояние.

1.5.4. Финансиране.
Да се представи информация по източници на финансиране - държавен бюджет, 

ПУДООС и други, изразходвани за периода от 2004 до 2012./вкл./ по следните направления
-  поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи; опазване на парка 
от пожари; туристическа инфраструктура; образователни програми и информационно



осигуряване; научни изследвания и мониторинг; капиталови разходи -  оборудване, 
строителство и др.

1.5.5. Други държавни, общински и обществени организации
Да се опишат функциите и на други органи или НПО, които изпълняват дейности 

свързани с: мониторинг на фактори на околната среда; обезпечаване сигурността и здравето 
на посетителите; борба с пожарите и други дейности /извън тези на ДНП/ на територията на 
парка.

1.6. СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРОЕКТНИ РАЗРАБОТКИ

Да се опишат приетите и/ или изпълнени през периода на План’04 или в процес на 
изпълнение проектни разработки, свързани със строителство, ползване на ресурси и др. 
дейности на територията на парка, като устройствени и технически планове и проекти за 
определяне на вида и обема на дейностите по ползване на природни ресурси, устройството, 
строителството и други.

Проектните разработки да се представят в Част Приложения концептуално: предмет; 
цели; съдържание, източник на финансиране и друга обобщена информация за тях.

Да се представи графично и анализира в текста участието на различните източници 
на финансиране (ДБ, ПУДООС, ШАГО, НДЕФ, ЕИП, ЮНЕСКО,ОП Околна среда, и др.).

Да се опишат стратегиите, плановете и програмите свързани с провеждане на 
държавната политика за регионалното развитие, стратегии, проекти и програми, свързани с 
развитието на туризъм и др., Плановете за управление на речните басейни и др. на различни 
нива и по различни сегменти, отнасящи се и за НП”Пирин”, Регионални планове и 
стратегически документи, имащи отношение към управлението на НП Пирин.

1.7. СЪЩЕСТВУВАЩО ФУНКЦИОНАЛНО ЗОНИРАНЕ И РЕЖИМИ НА ОБЕКТА

1.7.1 Да се посочат и илюстрират определените с ПУ-04 зони, като се опише 
тяхното функционално предназначение, режими, норми.

1.7.2 Зоните определени с ПУ-04 да се отразят с площ и процентно участие спрямо 
общата площ на НП „Пирин”.

1.7.3 Да се направи оценка на съществуващите режими в зоната, във връзка с 
настоящите цели на Плана за управление.



ХАРАКТЕРИСТИКА НА АБИОТИЧНИТЕ ФАКТОРИ

Да се актуализират и прецизират текстовете от План’04 за характеристиката на 
абиотичните фактори, като се използва наличната информация, данни от стационарни 
хидроложки и климатични проучвания и мониторинг през последните 30 г.. Да се съставят 
посочените по-долу в Заданието справки и прогнози.

1.8. КЛИМАТ

1.8.1. Фактори за формиране на местния климат

Да се актуализира и прецизира текста от План’04 относно:
• местоположение на парка според климатичното райониране на България;
• влиянието на континенталния и средиземноморския климат върху формирането на 

местния климат;
• влиянието на елементите на релефа върху климата в парка.

1.8.2. Елементи на климата

Да се актуализира, прецизира и допълни текста от План’04, като в Сборник 
„Абиотични фактори” се дадат в подходящ табличен и графичен вид, данни за елементите 
на климата за последните 50 г., като се посочват данни през 10 години, отчитащи:

• Температура на въздуха -  средни месечни, средна годишна, амплитуди и др.;
• Валежи -  годишна сума, месечно разпределение и др.;
• Влажност на въздуха;
• Снежна покривка -  дебелина, продължителност на снегозадържане и др.;
• Вятър -  средна скорост, максимална скорост, преобладаваща посока и др.;
• Слънчево греене;
• Вегетационен период -  брой дни с температура над 10° С с начало и край и др.

Аналитичната част, представяща събраната и обобщена информация, таблиците и 
др. продукти и документи, както и всичко, посочено по-горе по т. 1.8. да се включат в 
Сборник „Абиотични фактори”.



1.9. ГЕОЛОГИЯ И ГЕОМОРФОЛОГИЯ

Да се актуализира, прецизира и допълни текста от План’04.

1.9.1. Геоложки строеж, морфоструктури и морфометрия
Да се опишат основните морфоструктури и съставящите ги скални формации.
Да се посочи разпространението на основните морфоструктури и съставящите ги 

скални формации в парка по площ и процентното им съотношение.
Да се установят и посочат, основни морфометрични показатели, като:

• средна и абсолютна надморска височина;
• наклони;
• разчленение на релефа;
• други.

Разпространението на видовете скали да се илюстрира с карта в М 1: 100 000.

1.9.2. Геоморфология на релефа
Да се изготви цифров модел на релефа.
Да се опишат формите на съвременния релеф като: денудационни склонове, 

денудационни заравнености, върхове, вододели, речни долини и др.
Да се посочат местата на лавинната активност в парка.
Да се посочат териториите с активизирани свлачищтни процеси, в това число в 

териториите отдадени на концесия;
Релефът да се илюстрира с карта в М 1: 100 000.

Аналитичната част, представяща събраната и обобщена информация, таблиците и 
др. продукти и документи, както и всичко, посочено по-горе по т. 1.9. да се включат в 
Сборник „Абиотични фактори”.

1.10. ХИДРОЛОГИЯ И ХИДРОБИОЛОГИЯ. ВОДНИ РЕСУРСИ

Да се актуализира, прецизира и допълни текста от План’04.

1.10.1 .Хидрология и хидрография
Да се представи основна хидроложка и хидрографска характеристика включваща: 

реки формиращи се на територията на парка; гъстота на речната мрежа; водосборни басейни 
и техните площи; езера; годишния отток на отделните реки и общо за парка.



Хидрографската мрежа да се илюстрира с карта в М 1:100 000, на която да се 
покажат и съществуващи хидротехнически съоръжения, водохващания и др.

1.10.2. Хидрохимия
Да се направят анализи за качеството на повърхностните води по следните основни 

показатели: разтворен кислород; биохимична потребност от кислород /БПК 5/; неразтворени 
вещества; азот нитратен /N-N0 3/ и фосфати /РО 4/.

Да се направят хидробиологични анализи по следните основни показатели:
• за стоящи води /езера по избор/ - трофичност, фитопланктон;
• за течащи води - зообентос-биотичен индекс.

Пробите за анализи на течащи води да се взимат от избрани основни реки на 
пресечната им точка с границата на парка, а при наличие на източници на замърсяване и над 
последните.

Анализите да се направят по използваните в системата на МОСВ методики, като 
резултатите се представят в подходящ табличен вид в приложение.

Резултатите от анализите да се коментират с кратки обяснителни текстове и да се 
включат в Сборник „Абиотични фактори”.

1.11. ПОЧВИ

1.11.1. Разпространение и характеристика на почвите
Да се актуализира, прецизира и допълни текста от План’04.
1.11.2. Почвени процеси
Да се актуализира, прецизира и допълни текста от План’04, като:

• се проучат и опишат местата с възникнали ерозионни процеси /вид, степен/, в това 
число в териториите отдадени на концесия;

• се посочат съществуващи противоерозионни съоръжения и тяхното състояние.

Силно ерозираните места да се представят в карта на типовете почви в мащаб 1:100 000.

Аналитичната част, представяща събраната и обобщена информация, продукти и 
документи да се включи в Сборник „Абиотични фактори”.

БИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА



Да се актуализира, прецизира и допълни текста от План’04 на раздел Биологична 
характеристика като за целта бъдат проучени и отразени в Плана:

• настъпилите промени във видовия състав на биологичните групи, в степента на 
тяхната застрашеност и на въздействието на природните и антропогенните фактори върху 
тях в парка и неговата контактна зона, в статуса на популациите и на техните 
местообитания;

• промени в площта и състоянието на природните местообитания;
• промени в приоритетните за опазване на видове и местообитания;
• нови параметри от биологията на видове, групи от видове и типовете природни 

местообитания, за чието дългосрочно опазване парка играе ключова роля в международен и/ 
или национален план.

1.12. ЕКОСИСТЕМИ И БИОТОПИ (МЕСТООБИТАНИЯ)

Да се актуализира, прецизира и допълни текста от План’04 относно природните 
местообитания. Да се посочат приоритетните за опазване местообитания, съгласно 
стандартния формуляр на 33 „Пирин” с код ВС 0000209 за опазване на природните 
местообитания и видовете от обявената със заповед № РД -572/2008 г. на Министъра на 
околната среда и водите 33 „Пирин” с код ВС 0000209 за опазване на дивите птици.

Да се извърши картиране на: посочени от Д „НП ПИРИН” защитени видове от 
Приложение № 3 на 3БР, извън тези от Приложение № 2;

След получаване на резултатите /продуктите по проект „Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове -  фаза I” (природни 
местообитания от Приложение № 1 и видове животни и растения от Приложение № 2 на 
3БР) и от изпълнение на проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и 
резерват „Тисата”” по т.1 Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни 
площи те да се приложат към Сборник Биологична характеристика. В описателната част на 
Плана да се включи кратък текст.

Да се актуализира и допълни към Част Приложения Таблица „Местообитания”, 
съдържаща следната информация: код и наименование на типа местообитание, съгласно 
Приложение №1 на 3БР, процентно покритие на природното местообитание, спрямо общата 
площ на парка, степен на представителност, приоритетност за опазване, степен на опазване 
на местообитанията и възможности за възстановяване.



Да се съставят следните слоеве в ГИС на парка (в подходящ формат и мащаб М 1: 10
000):

• посочени от Д „НП Пирин” защитени видове от Приложение № 3 на 3БР, извън 
тези от Приложение № 2 на 3БР;

• местообитания от Приложение №1 на 3БР (след получаване на резултатите/ 
продуктите по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове -  фаза I”);

• видове животни и растения от Приложение № 2 на 3БР (след получаване на 
резултатите) продуктите по проект „Картиране и определяне на природозащитното 
състояние на природни местообитания и видове -  фаза I”).

Да се актуализира картата на местообитанията от План 04.

1.13. РАСТИТЕЛНОСТ

1.13.1. Класификация на растителността:
• Да се извърши класификация на растителността на ранг формация по Бондев, 1991 

(Растителността на България), като се посочи принадлежността на формациите към типовете 
местообитания от БИК 27/Приложение 1 на 3БР;

• Да се класифицира горската растителност, съгласно класификационната система 
Бигореап Гоге81 1уре8 Са!е§опе8 ап^ 1уре8 Гог 8и81атаЪ1е Гоге8! шападешеп! герогИпд ап^ 
роИсу, публикувано в ЕЕА ТесЬшса1 герог! Мо 9/2006 на Европейската Агенция по околна 
среда.

1.13.2. Характеристика на горско дървесната растителност

Да се актуализира, прецизира и допълни характеристиката на горскодървесната 
растителност в текста от План’04 на база резултатите от извършената пълна инвентаризация 
на горите в парка в рамките на разработването на Плана за управление 2014-2023 г.

Данните от инвертаризацията на горите да се предоставят в отделен сборник ,,Гори”.

В текста на Плана да се приложат в табличен вид диаграми за следната информация:
• разпределение на дървесните видове по площи и процентното им съотношение;
• разпределение на дървесните видове по класове на възраст по площ и процентното 

им съотношение;



• разпределение на дървесните видове по произход, вкл. неместни и чуждоземни и 
процентното им съотношение.

Да се състави картен слой „Гори” в ГИС на парка, съдържащ информацията от 
пълната инвентаризация на горите (в подходящ формат и мащаб М 1: 10 000):

В Приложение да се представят и актуализират карти на горите със следното 
съдържание:

• Карта на типовете горски месторастения ;
• Карта на горските насаждения по дървесни видове;
• Карта на горите по отдели и подотдели и по паркови райони;
• Карта на горите по подотдели и зони определени с ПУ.

Да се изработят Отчетни форми на всички горски територии (в т.ч. за резерватите) -
1,2,3,4,5,6,7,ГФ и се представят в приложение към Сборник „Г ори“.

Аналитичната част, заедно с отчетите за изследвания и проучвания, събраната и 
обобщена информация и др. продукти и документи по т. 1.13. да се дадат към Сборник 
„Гори“.

1.14. ФЛОРА

Да се актуализира, прецизира и допълни общата информация за флората от План’04.
Да се представи в текстови вид обща кратка информация за флората. Описанието да 

включва:
• богатство на таксоните (разпределени по семейства);
• брой на установените видове по групи;
• обща информация за видове с консервационен статус по семейства -  по 

българското, международното законодателство, Червени списъци и др.;
• обща информация за локални, български, балкански ендемити и световно 

застрашени видове (категории „Критично застрашен”, „3астрашен” и „Уязвим”), по 
семейства;

Общи изисквания за всяка група/ таксон в описателната част:
• да се посочва степента на проученост;
• видовете и подвидовете да се изписват с българско (ако съществува) и с 

латинското им име;
• да се посочват видовете - предмет на специални мерки и причините за това.



Данните да се представят в Сборник „Биологична характеристика“.

1.14.1. Нисши растения и гъби.

Текстовете, съгласно горните изисквания да се представят поотделно за:
1.14.1.1. Водорасли;
1.14.1.2. Мъхове;
1.14.1.3. Гъби (Макромицети);
1.14.1.4. Лишеи.

1.14.2. Висши растения.

Да се актуализира, прецизира и допълни текста за висшите растения от План’04. 
Описанието да спазва изискванията, посочени в т.1.14.

За избрани от Д „НП Пирин” видове висши растения да се извърши детайлно 
картиране и инвентаризация. Да се предложат мерки за тяхното опазване и/или 
възстановяване.

Да се разработят следните ГИС-слоеве и карти в подходящ мащаб:
• Разпространение на избрани висши растения;
• Разпространение на видове с консервационна значимост в това число локални и 

български ендемити - М 1:10 000;
• Разпространение на защитените видове растения от приложение 3 на ЗБР.

Да се представят в Част Приложения:
• Списък на установените видове висши растения с тяхна консервационна 

стойност;
• Списък на приоритетните за опазване видове растения.

1.14.3. Лечебни растения

Да се извършат теренни проучвания и опишат естествените находища на лечебните 
растения, което включва:

• Местоположение;



• Площи;
• Условия на местообитанията;
• Количество и състояние на ресурсите.

Специално внимание да се обърне на лечебни растения, поставени под 
ограничителен режим на ползване.

Да се картират находищата на лечебни растения, за които ще се взимат специални 
мерки за опазването им или ще бъдат предмет на регулирано ползване.

В текста на самия план за управление да се даде обобщена информация за 
резултатите от проучванията, както и за потенциалните възможности на находищата, в 
които ще се допуска регулирано ползване на лечебни растения.

Подробното описание и картите да се оформят и представят в самостоятелно 
приложение към плана.

1.15. ФАУНА

Да се актуализира и прецизира общата информация за фауната от План’04. 
Описанието да спазва изискванията, посочени в т.1.14, като се представят поотделно за:

1.15.1. Безгръбначни животни.
Списъкът на безгръбначните животни да се представи по таксони от надвидов ранг, 

като видовете с консервационен статус се посочат поименно.
1.15.2. Риби.
1.15.3. Земноводни и влечуги.
1.15.4. Птици.
1.15.5. Бозайници.

Аналитичната част, заедно с отчетите за научните изследвания и проучвания, 
събраната и обобщена информация, продукти и документи се прилагат към Сборник 
Биологична характеристика.

КУЛТУРНА И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

1.16. ПОЛЗВАНЕ НА ПАРКА И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ



Да се актуализира, прецизира и допълни културната и социално-икономическа 
характеристика от План 2004.

1.16.1. Население и демографска характеристика (вкл. трудова заетост и образователна 
структура).

Да се направи проучване и да се състави актуална демографска характеристика на 
население в околопарковата територия.

1.16.2. Селищна мрежа
Да се направи проучване и да се състави актуална характеристика на селищната 

мрежа в околопарковата територия, като се обърне внимание на промените 
настъпили през последните 10 години.

1.16.3. Техническа инфраструктура, застроени площи и сгради.

Да се допълни съществуващата информация и опише кратко в текста / табличен вид/ 
наличната Техническа инфраструктура, застроени площи и сгради въз основа на данни от 
инвентаризация на терен и по документи.

Да се направи заснемане на посочени от Д „НП Пирин” обекти на капиталното 
строителство (сгради и съоръжения), с оглед последващото им отразяване в съответните 
Кадастрални карти и Кадастрални регистри.

Да се инвентаризират обектите на капиталното строителство в парка (сгради и 
съоръжения): функционално предназначение, наименование на обекта, техническо описание 
(вкл. разположение и параметри) на обекта, вид собственост и документ за собственост, име 
на собственика и/или ползвателя, документи за вещни права върху имота, прилежаща 
техническа инфраструктура към обекта с капацитетните и □ □ възможности, и др.

Предмет на инвентаризация и обследване са:
1.16.3.1. Техническата инфраструктура, посочена от Д „НП Пирин” и свързана с:

• Електрификация /всички видове/, в т.ч. ВЕЦ, вкл. мини ВЕЦ за нуждите на обекти 
в парка;

• Електропроводи на територията на парка;
• Водоснабдяване: разположение и брой на водохващания, водопреносни мрежи, 

водохранилища и др. Да се опишат водохващанията според предназначението им:
-за производство на ел.енергия;
-за питейно битово водоснабдяване извън НП (да се опишат основните 

характеристики на разрешителните за водоползване, да се опишат изградените



водоснабдителни съоръжения, техния законов статут и собственици /стопани, съответните 
сервитути и т.н.);

• за обекти в НП (да се опишат изградените водоснабдителни съоръжения и техния 
законов статут и т.н.);

• за туристически цели (чешми по туристически маршрути, хижи, хотели и почивни 
станции на територията на парка и контактната му зона);

• съоръжения за изкуствен сняг в концесионната зона и др.;
• Канализация и пречиствателни съоръжения;
• Радиовръзки и телекомуникационни съоръжения;
• Съоръжения - свързани с осигуряване на противопожарна и противолавинна 

безопасност и др.

1.16.3.2. Налична транспортна инфраструктура
• Пътища от различен клас: гъстота, дължина, общо състояние на трасето; обща

дължина, дължина в територията на НП Пирин; дължина на типовете настилки -  асфалт,
трошенокаменна, земна; наклон.

Да се оцени и актуализира съществуващата категоризация на пътната мрежа, според 
функционалното й предназначение и значимост за управлението на парка.

Да се опишат и картират всички налични пътни съоръжения -  водостоци, подпорни 
стени, канавки, мостове, бариерни съоръжения и др.;

• паркинги;
• горска пътна мрежа и пътища на други ведомства;
• пешеходни туристически пътеки;
• въжени линии и лифтове.
Да се актуализира информацията за връзката с различни видове транспорт, около 
територията на парка, в границите и извън границите на България.

1.16.3.3. Сгради и/или т.н. сградни комплекси (в т.ч. прилежащата, непосредствено
разположената до тях техническа инфраструктура и туристическа такава от временен тип), 
посочени от Д „НП Пирин”, с информация за следните показатели: 

о местоположение;
о собственост, предназначение, начин на ползване, предоставяни услуги и 

капацитетни възможности /Законов статут -  копия от съответните документи/;
о етажност, застроена площ, разгъната застроена площ, височина, капацитет;
о конструкция -  паянтова, полумасивна, масивна и др.;
о техническа инфраструктура -  източници на енергия (мини ВЕЦ и др.),

водохващания (вид на водохващането) и водопроводи, канализация и пречиствателни



съоражения, вид отопление, радиовръзки и телекомуникации, достъп -  наличие и вид 
транспорт, туристически пътеки и др. Накратко да се опишат и оценят капацитетните 
възможности на наличната техн. Инфраструктура и сравнят с реалните необходимости -  
анализ.;

о временни постройки;
о твърди отпадъци -  генерирано количество и управлението им; 
о замърсяване на въздуха;
о други /туристическа мебел, палатъчни лагери, биваци и др. в непосредствена 

близост до обекта/.
Данните за сградите, собственост на Дирекция „НП „Пирин” да бъдат представени 

отделно.

1.16.3.4. Ски -  зони на територията на парка -  писти, сгради и съоръжения, техническа 
инфраструктура /информация за всеки обект поотделно в зоните съответно по показателите 
от първите две точки/ .

Да се съставят следните слоеве в ЦМ на парка (в подходящ формат и мащаб; 
Мащаб 1:10 000) със данни за:

о
о
о
о
о

Водоснабдителни обекти и утвърдени вододайни зони;
Транспортна инфраструктура;
Сгради и сградни комплекси, включително нефункциониращи и изоставени; 
Техническа инфраструктура;

Сгради и съоръжения в ски-зоните.

Създадените досиета на инфраструктурните обекти, с правната и строително- 
техническа документация по тази точка, в т.ч. кадастралните скици, да се представят в 
Сборник „Инфраструктурни обекти“.

1.16.4. Селско стопанство
Да се актуализира, прецизира и допълни текста от План’04 за пашата на домашни 

животни в безлесните територии.
Да се даде площното разпределение на земеделските земи в Парка по вид на ползване 

(пасища, ливади и др.), по общини и землища.
Да се дадат количествени параметри и тяхната динамика, свързани с ползване на 

земеделски земи през последните 10 год.:
• Добив на сено -  тон -  година;



• Паша на домашни животни -  вид и брой добитък;
• Да се посочи съотношението между капацитетните възможности на пасищата и 

количеството на домашните животни (по вид и брой);
• Да се опишат селскостопанските дейности в парка- животновъдство, паша и др.;
• Да се опишат съществуващи съоръжения, свързани с животновъдството, трайни и 

временни заслони, места за водопой, прокари и др.;
• Да се посочат констатирани в последните години нарушения;
• Да се опишат редките и застрашените (автохтонни) породи домашни животни на 

територията на Парка.
Да се разработи картен слой пасища, прокари и сенокосни площи в ГИС, както и карта за 

разрешените за паша площи по паркови райони в М: 1:25 000.

1.16.5. Горско стопанство

Да се актуализира информацията от План’04, като за целта се опишат:
• ползванията от горите в периода от 2004 г. до настоящия момент -  количества, 

ползватели, райони -  в текст и таблица;
• състоянието на горски култури от нетипични за района на парка дървесни видове,

вкл. чуждоземни (виж 1.13.2.) -  механични повреди, здравословно състояние,
възобновяване, смяна на дървесните видове -текст в Плана и подробна информация в 
Сборник Гори;

• практикуваните технологии при провеждането на мероприятията в горите;
• механичните повреди в горите, предизвикани от ветроломи, ветровали, снеголоми, 

снеговали, лавини, кални свлачища и срутища, ерозии;
• констатирани в последните години нарушения (вид, брой, горещи точки).

Данните и динамиката по горните теми да се коментират с кратки текстове. Да се 
илюстрират с подходящи таблици и/ или графики към Част Приложения.

1.16.6. Лов, риболов, събиране на природни продукти.

Да се актуализира, прецизира и допълни текста от План’04. В описателната част да се 
представи следната информация:

1.16.6.1. Да се опишат броя и динамиката на популациите на видовете от приложение 
4 на Закона за биологичното разнообразие за последните 10 години.



1.16.6.2. Да се опишат местата, позволени за любителски риболов и посочи друга 
информация, свързана с ползването или зарибяването.

1.16.6.3. Да се посочат констатирани в последните години нарушения -  вид, брой, 
горещи точки и др., свързани с видовете от приложение 4 на Закона за биологичното 
разнообразие и други.

Събраната информация да се илюстрира в Плана с подходящи таблици или графики и се 
коментира с кратки обобщителни текстове.

1.16.7. Туризъм, отдих, спорт, услуги

Да се актуализира, прецизира и допълни информацията от План’04 по отношение на 
състоянието, промените и тенденциите, свързани с условията за отдих, природосъобразен 
туризъм, спорт и услуги в парка, както и на актуалната ситуация в контекста „Националният 
парк и хората”.

Да се допълни съществуващата информация за туристическите маршрути от План’04, 
вкл. чрез инвентаризация на терен и по документи, с информация за следните показатели:

• вид (пешеходен, образователен, еко-, вело-, конен, орнитоложки, ботанически и
др.);

• начална и крайна точка- параметри;
• надморска височина на крайните и някои представителни точки /с информационни

табла и кътове за отдих, и др., преодоляна денивелация на маршрута;.........
• дължина;
• наличие на хижи/ заслони/ биваци и др. по трасето;
• дължина на участъка, преминаващ през резерват със заповед на Министъра на

околната среда и водите;
• природни феномени;
• други.

Да се допълнят и други масово ползвани туристически маршрути в парка, извън 
описаните в План ’04.

Да се допълни съществуващата информация за посетителските обекти и съоръжения 
(биваци, палатъчни лагери, кътове за отдих, погледни места, чешми, пригодени пътеки с 
елементите по тях,ски писти, зимни маршрути, и др.), вкл. чрез инвентаризация на терен и 
по документи с информация за следните показатели:



• данни за местоположението (вкл. посочва се дали са (не са) прилежащи към 
сгради/ сградни комплекси;

• капацитетни възможности (вкл. съобразно парковата мебел).
Да се допълни съществуващата информация за места и маршрути за масови прояви, 

алтернативен туризъм и спорт (алпинизъм, скално и ледено катерене, спелеология, зимни 
траверси, ски преходи, ориентиране, планинско колоездене, парапланеризъм и др.) с 
информация за следните показатели:

• традиционен организатор;
• място на проявата;
• брой (средно) участници;
• време на провеждане.

Да се актуализира информацията относно нови подходящи /показани от практиката 
през последните десет години/ места и маршрути за масови прояви, алтернативен туризъм и 
спорт.

Да се допълни съществуващата информация за обектите, предлагащи основни или 
допълнителни туристически услуги, с информация за следните показатели:

• вид услуга;
• място на осъществяваната дейност;
• капацитетни възможности.

Да се допълни съществуващата информация за информационните, контролно- 
информационни и пунктове за оказване на помощ в критични ситуации, с информация за 
следните показатели:

• функционално предназначение;
• собственик/ стопанин;
• местоположение.

Да се посочи съотношението между капацитетните възможности на сградите /хижи, 
хотели, заслони, заведения за хранене, посетителски и информационни центрове и др./ и 
съоръженията за обслужване на туристи, и действителното количество /по вид дейности и 
брой посетители/ - за пикници, за нощувки, за ски и т.н.

Да се актуализира и прецизира Концепцията за информационната система на 
Националния парк като се направи кратък анализ на състоянието на изградените досега 
информационни елементи и др.

Да се проучи интересът на собственици и/или стопанисващи обекти за подслон за 
подобряване екологичните параметри и качеството на техните услуги, както и изграждане на 
съоръжения от техническата инфраструктура на обектите (слънчеви панели, компостиращи 
^ С ,  пречиствателни съоръжения за отпадъчни води) и др.



Да се опишат констатирани в последните години /до 2012 г./ нарушения в областта на 
туризъм, отдих, спорт, услуги и взетите мерки, както и резултатите от тях. Да се посочат 
констатирани процедурни грешки и дадат насоки за предотвратяването им.

Да се проучи по съществуваща документация, да се допълни с нови данни до 2012 г. 
и опише посещаемостта на парка и динамиката на броя на посетителите по сезони и входно- 
изходни пунктове (паркови райони), като информацията се обработи в текстово описание и 
илюстрира с графични изображения.

Да се проучи по съществуваща документация, допълни с нови данни до 2012 г. и 
опише въздействието на туризма върху околната среда и биоразнообразието в Парка.

Да се направи подробно проучване на посетителите за период от най-малко един 
летен и един зимен туристически сезон, включващо преброяване на туристите , 
преминаващи през: основните подходи към територията на парка; основни туристически 
маршрути; зоната на концесия; кабинковия лифт и лифтовете в ски зоните над гр. Банско и 
гр.Добринище, както и разпределението на скиорите на ски пистите в различни по 
натовареност дни, като се отчете и броя на най-натоварените дни в ски зоните, туристите в 
хижите и заслоните и т.н.

Да се проведе Национално представително изследване на общественото мнение, вкл. 
сред посетителите на парка, на тема „Националният парк и хората”, което да предостави 
актуална информация, с анализ на промените и тенденциите към 2012 г.

Проучването да включва следните индикатори: социално-демографски профил и 
жизнен стандарт; оценка на състоянието на природата на национално и регионално 
равнище; роля на съхраняването на природата за просперитета на страната и региона, 
готовност за оказване на подкрепа в критични ситуации; разбиране за същността на 
защитените територии; знание за съществуването на парка и познаване на неговите граници, 
посещаемост на парка; равнище на косвено ползване на ресурсите чрез развитие на 
природосъобразен туризъм, включване в туристически дейности, съществуващи ресурси за 
това; очаквания и препоръки към дирекцията на парка.

Резултатите от проучването да включват едномерно честотно разпределение на 
данните, доклад от изследването, съдържащ аналитична и таблична/ графична част, като 
аналитичната част включва и паралели с досега провежданите социално-икономически 
изследване: „ За хората и природата на Пиринския регион”.

За актуализиране на информацията да се използват и съществуващи документи и 
разработки:

• План ’04;
• Отчети и доклади на ДНП „Пирин”;



• Резултати от социално-икономическите изследвания: „За хората и природата на 
Пиринския регион”;

• Стратегията за развитие на устойчив туризъм в НП Пирин;
• Регионални, областни и общински стратегически планове.

Актуализираната информация „Туризъм, отдих, спорт и услуги“ да се представи, 
както следва:

• Текстово описание с информативни графични изображения в Плана;
• Списъци в табличен вид на съществуващите туристически маршрути (вкл. 

специализирани) с информация за вида, начална и крайна точка, обща дължина; природни 
феномени, обекти за подслон по трасето (хижи, заслони, почивни бази/хотели, биваци, 
палатъчни лагери и др.), прилежащи посетителски обекти и съоръжения, предназначени за 
отдих и природосъобразен туризъм (кътове за отдих, погледни места, места за алтернативен 
туризъм, спорт,игри, забавления и др.) - в Част Приложения към Плана;

• Карта на туристическата инфраструктура в подходящ формат М 1:10 000 с 
наличните обекти за подслон и маршрутите, нанесени като линейни и точкови обекти -  в 
Част Приложения към Плана;

• Картен слой в ЦМ - мащаб 1: 10 000- Туристически маршрути и Туристическа 
инфраструктура; /със съответна информация.

Обработената и структурирана информация, резултат от горепосочените дейности да 
се представи, като част от Сборника Социално-икономически аспекти.

Резултатите от Националното представително изследване „Националният парк и 
хората”, включващи едномерно честотно разпределение на данните и Доклад от 
изследването с аналитична и таблична/ графична част да се представят, като част от 
Сборника Социално-икономически аспекти.

1.16.8. Промишленост
Да се проучат и опишат по обекти съществуващите дейности за производство на 

енергия за НЕК; предоставяните радиорелейни и телекомуникационни услуги, дейностите 
по пренос и снабдяване с вода и др. Резултатите от събраната информация да се илюстрират 
в Плана с подходящи таблици и се коментира с кратки обобщителни текстове. Списък с 
обектите по дейности да се даде в Част Приложения.

1.16.9. Информираност на обществеността за парка и отношението към него



Да се актуализира и допълни описанието от План’04 за състоянието и промените в 
информираността на обществеността за парка и отношението към него, описани в обобщен 
вид и данни от дейностите, както следва:

Да се проучи и опише практиката на ДНП „Пирин” за поддържане на информирана 
обществена среда, вкл. управленско въздействие чрез информация и интерпретиране 
(образователни програми и съответна инфраструктура в НП „Пирин”), използвани 
информационни канали, информационни кампании, работа с медии и др.

Да се опише практиката за използване територията на НП Пирин като възможност за 
екологично обучение и природозащитна дейност, интерпретативни програми, разработване 
и осъществяване на природозащитни проекти и др., като се проучи наличната информация и 
документация, вкл. на други органи, организации и лица.

Да се проучи и опише практиката на ДНП „Пирин” за привличане на обществеността 
за участие в управленските дейности чрез партньорства с други органи, организации и лица.

Да се актуализира Природозащитният календар, като се добавят международните, 
национални и местни (за ДНП „Пирин”) прояви, свързани с екологични кампании и 
годишнини.

Описанието да се обработи и представи както следва:
• Актуализираната информация - обработена и структурирана по групи: 

информирана обществена среда, образование, партньорства (вкл. Списък на създадените 
партньорства, придружени с кратка анотация за предмет и цели, период и резултати), да се 
представи като част от Сборника Социално-икономически аспекти;

• Природозащитният календар да се представи като част от Сборника Социално- 
икономически аспекти.

1.16.10. Превенция и борба с пожарите

Да се актуализира и допълни информацията от Техническият проект за борба и 
превенция със горските пожари” с данни от инвентаризация на терен и по документи, като 
към тях се включи и обобщен анализ на получените до момента резултати от изградената в 
Д”НП Пирин” система за пожороизвестяване.

Да се включат във новият ПУ даните, получени при разработката на техническия 
проект за борба и превенция със горските пожари на територията на парка, който предстои 
да се разработи по ОПОС.



Да се състави в подходящ формат и мащаб картен слой в ЦМ -  противопожарни 
мероприятия в мащаб: 1:10 000

Аналитичната част, заедно с отчетите от инвентаризацията, и резултати от 
изградената в Д”НП Пирин” система за пожороизвестяване, както и събраната и обобщена 
информация от „Технически проект борба и превенция с горските пожари и др. продукти и 
документи да се приложат към Сборник Противопожарна безопасност.

1.17. НАСТОЯЩО ПОЛЗВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТЕРИТОРИИ
При характеристика на прилежащите територии да се имат в предвид площите 

граничещи с Природния парк и околните населени места, които оказват социално- 
икономически, културни и екологически въздействия върху обекта.

Да се направи проучване и представи кратка информация за трудовата заетост и 
демографските тенденции в общностите в прилежащите на Парка населени места, с акцент 
на това население, което е пряко ангажирано с обслужващата туризма сфера, както и това 
свързано с ползването на ресурси в и около Парка.
1.17.1 Т ехническа инфраструктура
Да се опише състоянието и влиянието на застроените прилежащи територии на Парка -  
градски и селски територии, вилни зони, промишлени зони и др.
Да се опишат туристически обекти и ресурси в прилежащите на Парка територии.

1.17.2. Селско стопанство
Да се опишат селскостопански практики, свързани с растениевъдство или 

животновъдство в непосредствена близост до парка само в случай, че представляват реална 
заплаха за постигане на целите на управление на съседните паркови територии.

1.17.3. Горско стопанство
Да се опишат горскостопански дейности и функции на горите в прилежащи на Парка 

територии.
Да се проучат и посочат случаите на залесяване с нетипични за района дървесни 

видове в прилежащите на Парка територии, както и отглеждането и развъждането на 
нетипични видове дивеч и риба в тях.

Да се проучат и посочат при установяване случаи на залесяване с нетипични, вкл. 
чуждоземни дървесни видове, в непосредствена близост до парка.

1.17.4. Лов и риболов
Да се актуализира информацията от План’04.



Да се проучат и посочат, при установяване, практики в района на планината /извън 
границите на парка/, свързани с:

• отглеждане или развъждане на неместни видове дивеч с цел интродукция в 
природата;

• ловно-стопански райони;
• риборазвъждане и/ или зарибяване на реки с неместни видове риба;
• районите за събиране на природни продукти и паша;
Да се опише ползването на тези територии и се посочи дали в определени случаи 

могат да бъдат алтернатива на ползванията (събиране на лечебни растения и паша) в парка;
Да се направи анализ на ползването на ловните видове и кафявата мечка в 

околопарковата зона и коментира влиянието на ползванията върху популациите на същите 
видове в парка.

1.17.5. Туризъм, отдих, спорт и услуги

Да се актуализира към 2011 г., прецизира и допълни текста от План’04 за 
съществуващите условия за туризъм, отдих, спорт и услуги в околопарковата територия на 
база посочените по-долу дейности.

За целта:
• Да се опишат обектите в областта на туризма (хотели, ресторанти, спортни обекти, 

информационни/ туристически центрове) и рекреацията (обекти за възстановителни 
процедури, почивни комплекси, балнеосанаториуми, СПА-центрове, зони за отдих и 
пр.) по населени места и видове обекти -  брой, капацитетни възможности.

• Да се опишат обектите, свързани с туризма и рекреацията /извън населените места/, 
намиращи се в непосредствена близост до границите на парка -  местоположение, 
вид/предназначение, капацитетни възможности.

Актуализираната информация да се представи, като част от Сборник Социално- 
икономически аспекти.

1.18. КУЛТУРНО -  ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО

Да се актуализира и допълни описателната част в План’04 относно културно- 
историческото наследство в и около НП Пирин на база посочените по-долу дейности:



Да се проучи културно-историческите и археологически ресурси в НП Пирин 
и се отразят отчетите от археологически експедиции в Пирин и прилежащите 
на парка територии;
Да актуализира информацията като се опишат запазените местни традиции и 
празници - фестивали, събори и др. в населените места в прилежащите на 
парка общини.

1.19. ЛАНДШАФТ

Актуализацията на тази част на Плана да се направи съгласно постановените 
изисквания в Европейската конвенция за ландшафта, приета от Комитета на министрите на 
Съвета на Европа на 19 юли, подписана от 18 страни по време на конференцията на 
министрите на 20 октомври 2000 г. във Венеция. Това включва:

• Идентифициране на ландшафта, вземайки под внимание специфичните ценности, 
които заинтересованите страни и населението му придават:

• Анализиране неговите характеристики и факторите, които го трансформират;
• Регистриране на промените през последните 10 години;
• Идентифициране и оценка на ландшафта, с цел поставяне на солидна база за 

дългосрочни действия, насочени към защита и подобряване на ландшафта -  това изисква 
подробно познаване на характеристиките на всеки ландшафт, еволюционните процеси, 
които го засягат, и ценностите, които населението влага в него. Оценката да създаде база, 
въз онова на която да се прецени кои качества на ландшафта са толкова ценни, че трябва да 
бъдат защитени; кои характеристики имат нужда от стопанисване, за да се запази качеството 
на ландшафта; а също така за да се прецени кои качества и зони трябва да се имат пред вид 
за внасяне на подобрения. Този процес трябва да протича съобразно мнението на 
засегнатото население и интересите, свързани със секторните политики.

Гражданското участие в този вид процедура може да бъде насърчено, като се 
информира обществеността, консултират се всички представителни органи, използват се 
медиите и се провеждат разяснителни кампании на всички нива.

Трябва да съществува ясно взаимодействие между целите, констатациите от 
идентификацията и оценката и предвидените мерки за постигането на целите.

1.20. СЪСТОЯНИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА



Да се опишат нарушени площи, в следствие на ерозия, стопанска дейност, 
замърсяване с отпадъци в Парка и граничещите земи след 2005 година; на заустване на 
отпадъчни води, лъчение.

На база събраната информация и анализи да се опише състоянието на компонентите 
на околната среда, като конкретно се посочат горещите точки и проблемите в това 
отношение.

ПЪРВА ОЦЕНКА

Да се допълни, актуализира и прецизира текста от План’04 на базата на събраната и в 
съответствие с представената в Плана информация за абиотичните и биотичните елементи и 
социално-икономическата характеристика.

1.21. ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

1.21.1. Уязвимост
Да се определи степента на уязвимост на описаните екосистеми, видове, групи видове, 

местообитания, както и за целия природен комплекс по отношение на констатирани 
антропогенни въздействия и дейности, както и уязвимостта от естествени фактори (пожари 
и др.).

Да се оцени и посочи необходимостта от мерки за премахване на фактори или 
намаляване на тяхното въздействие.

1.21.2. Рядкост
Да бъде оценена редкостта на видовете в зависимост от специфичната геоморфология -  

скални видове и др.
Да бъде направена оценка на редки реликтни, ендемитни, намаляващи и изчезващи 

видове.
Да бъде оценена редкостта в национален, европейски и световен мащаб 

по отношение на видове, местообитания и екосистеми.
Да бъде установена и сравнена площта на местообитанията на редки видове с площите 

на всички такива местообитания в страната или Европа.

1.21.3. Естественост
Да се установи степента на повлияване на екосистемите от антропогенни фактори.
Да се оцени степента на естественост на екосистеми или групи екосистеми по 

отношение на растителност, флора и фауна.



Да се оцени степента на естественост на ландшафта общо за Парка и отделни негови 
части, както и наличието или липса на нарушения на ландшафта.

Да се оцени наличието на коренна растителност и процентното участие в общата площ 
като съобщества.

Да се посочат мерки за премахване на чужди елементи на биотата и антропогенни 
фактори или намаляване на тяхното въздействие.

1.21.4. Типичност
Да се оцени значението на Парка за съхраняването на типичните за региона 

местообитания и видове от флората и фауната.

1.21.5. Размери
Да се направи оценка доколко размера (площта) на Парка и Резерватите осигуряват 

необходимите предпоставки за изпълнение на съответното им консервационно 
предназначение и за постигане на управленските цели по ЗЗТ.

Да се оцени необходимостта от промени в границите им.

1.21.6. Биологично разнообразие
Да се направи обобщена оценка за богатството на установеното биологично 

разнообразие спрямо това в страната.
Да се определи значението на Парка в национален и международен план за опазване на 

биологичното разнообразие.

1.21.7. Стабилност и нестабилност
Да се оценят екосистемите и популациите на територията. За сравнение да се използват 

показатели и оценки от минали проучвания, като оценката да се прави по зони и режими.
Да се оцени стабилността на приоритетните природни местообитания и видове.
Да се сравни стабилността на сходни съобщества, местообитания и видове при различни 

режими/ да се конкретизират
Да се оценят естествените реакции на екосистемите и видовете в резултат на 

антропогенно въздействие и се набележат мерки за оптимизирането му.
Всички посочени по-горе оценки да бъдат направени и за резерватите



1.22. СОЦИАЛНА И ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА

1.22.1. Урбанизирана среда

1.22.1.1. Оценка на функционалното зониране
Да се оцени зонирането и режимите, определени по План 2004 г., от гледна точка на 

съвместимост с предназначението, целите, зоните и режимите на Парка, определени със 
ЗЗТ.

Да се оцени въздействието на урбанизираните зони върху опазването на екосистемите в 
Парка.

1.22.1.2. Оценка на застроените територии

В съответствие с Решение 35 СОМ 7В.21 - 2011г. на КСН от 35-та му сесия в Париж 
(2011г.), да се направи оценка на капацитета на буферната зона на ОСН

Да се направи оценка на степента на застроеност на Парка, като цяло и на отделни 
негови части.

Да се оцени необходимостта от премахване на обекти, несъответстващи на 
нормативната база, несъвместими с целите на Природния парк или други причини.

Да се оценят съществуващите сгради, по отношение обемно-пространствена 
съвместимост с ландшафта.

Да се направи оценка на съществуващите архитектурни фасадни решения и стилове и 
набележат мерки за подобряване на тяхното визуално въздействие.

1.22.1.3. Оценка на техническата инфраструктура

Да се оцени степента на обезпеченост, състоянието и необходимостта от развитие на 
техническата инфраструктура, свързана с:

• енергоизточници за инфраструктурните обекти в парка -  електрификация, 
възобновяеми енергийни източници;

• водоснабдяване на обектите в НП;
• радио и телекомуникационни връзки.
Да се оцени степента на обезпеченост, състоянието и необходимостта от развитие на 

транспортна инфраструктура:
• пътища от различен клас;



• паркинги;
• въжени линии;
• пешеходни туристически пътеки;
• връзка с различни видове транспорт извън парка.
Да се оцени степента на обезпеченост, състоянието и необходимостта от развитие на 

противоерозионни, противопожарни и противолавинни съоръжения.

1.22.1.4. Културно-историческо наследство
Въз основа на наличната информация да се направи оценка на обектите на културно- 

историческото наследство в прилежащата територия на Парка.
Да се направи оценка на ползването на парка, като културна и естетическа среда.
Да се направи обобщена оценка за степента на опазване и съхранение на местни обичаи 

и занаяти, както и необходимостта от подкрепа в това отношение.
Да се направи оценка за състоянието на обектите за нуждите на културния, 

познавателния и други видове туризъм.

1.22.1.5. Оценка на санитарно-хигиенните условия
Да се направят обобщени оценки за състоянието и необходимостта от мерки по:

• канализация и пречистване на отпадъчните води;
• третиране на отпадъците;
• санитарно-хигиенните условия в обектите за обслужване на посетителите;
• определяне и опазване на санитарно охранителните зони за водоизточниците за 

питейно битови нужди.

1.22.2. Социално-икономически условия

1.22.2.1. Оценка на рекреационната дейност

Да се направи обобщена оценка на възможностите и условията в парка за развитие и 
упражняване на рекреация и природосъобразен туризъм.

Да се оцени съответствието между възможностите на парка (т.е. поемен капацитет, 
при който промяната в околната среда е в границата на допустимост) - като цяло и на 
отделните негови части и посетителите с различни интереси.

Да се оцени необходимостта от мерки за ограничаване/ развитие на отделните видове 
туризъм и рекреационни дейности в парка, като цяло и в отделните негови части.



Да се оцени степента на обезпеченост и необходимостта от развитие на 
посетителската инфраструктура -  за рекреация и за природосъобразен туризъм.

Да се оценят мерките, предприети за осигуряване безопасността и информираността 
на посетителите и необходимостта от нови.

Да се оценят възможностите за развитие на туризма на база на Стратегията за 
развитие на устойчив туризъм, изготвена през 2010г. по Програмата за участие на 
ЮНЕСКО.

1.22.2.2. Оценка на дейностите по ползване на ресурсите
Да се направи оценка на степента на устойчиво ползване на ресурсите по следните 

критерии:
• Принос за околната среда;
• Социално-икономически принос;
• Техническа, икономическа и финансова жизнеспособност;
• Паша

Да се извърши проучване на състоянието в няколко моделни територии, посочени от 
Д „НП Пирин”, част от пасищни райони по План’04, включващо анализ и оценка на 
гъстотата/ плътността на домашните животни на паша в парка по отношение запазване на 
благоприятно природозащитното състояние на местообитанията.

Да се актуализират нормите за натоварване на пасищните райони, с оглед опазване/ 
възстановяване на местообитанията. При необходимост да се препоръчат различни норми за 
натоварване при различните типове местообитания.

1.22.2.3. Оценка на ползването на лечебни растения
Да се направи оценка на потенциалните възможности на находищата на разрешените 

за ползване за лични нужди и за стопанско ползване (черна боровинка, леска, малина, 
къпина, жълт кантарион, риган, мащерка и др.)

1.22.2.4. Ползване на горите
Да се извърши оценка на ползванията от горите през последните 10 г.
Да се оцени необходимостта от осигуряване на дървесина за нужди на местното 

население и обекти в парка и предложат подходящи мерки за управление на горски 
територии, предвидени за ползване за местно население и нужди на парковата дирекция и 
сградите в парка.

Да се оцени състоянието и необходимостта от подходящи дейности за управление на 
горските култури и насажденията от неместни видове. Да се направи оценка на техните 
възобновителни способности.



1.22.2.5 Социално -  икономическите условия в общините около парка 
Да се оцени социално -  икономическия статус на населението в прилежащите на 

парка територии -  основни икономически отрасли, заетост, приходи, ролята на парка 
за икономиката на района.
Данните и динамиката по т. 1.22.2.2. да се представят в Сборник Социално- 
икономически аспекти.

1.22.3. Собственост

Да се оцени от гледна точка на:
♦ статута на собственост на поземлените имоти в парка (неправомерно възстановени 

на частни лица, общини и др.);
♦ статута на собственост на съществуващи сгради и съоръжения (притежавани от 

частни лица, общини и организации и др.);
♦ актуализацията на Акта за изключителна държавна собственост на НП;
♦ договор за концесия на „Юлен” АД Банско и др.

1.22.4. Управление

Да се направи оценка на ефективността на изпълнение на План’04 по отношение на:
• Повишаване квалификацията на персонала и ефективността на охраната;
• Осигуряване на допълнителни източници на финансиране;
• Функциониране на Консултативен съвет;
• Функциониране на Научен съвет;
• Комуникационна дейност;
• Съвместни инициативи с други паркови администрации;
• Работа в партньорство;
• Международно сътрудничество: Натура 2000, Конвенция за опазване на 

световното наследство на ЮНЕСКО, Програма „Човекът и биосферата” на ЮНЕСКО и др.

1.22.5. Формиране на основните и на специфичните проблеми на територията.

Да се оценят и посочат факторите и причините, които водят пряко или косвено до 
възникване на констатираните проблеми от различен характер в парка - свързани със 
строителство, в т.ч. и с изграждане на водоснабдителни системи в НП, режима за паша на



домашни животни, режима за ползване за стопански нужди на лечебни растения, режима за 
МПС и т.н.

1.23. ПОТЕНЦИАЛНА СТОЙНОСТ НА ЗАЩИТЕНАТА ТЕРИТОРИЯ

Да се определи потенциалната стойност на защитената територия по следните показатели :
• Биологично и ландшафтно разнообразие и ресурси -  обобщаваща оценка;
• Феномени в ландшафтно и геоморфологично отношение;
• Място на обекта в екологичните мрежи на България и Европа;
• Територии за съхранение на местообитания и видове с европейско и световно 

консервационно значение;
• Обект за образователни и научно-изследователски дейности;
• Емоционално значим обект, свързан с населените места в района;
• Природна среда с възможности за развитие на туризъм, спорт и рекреация;
• Природна среда с културни, исторически и археологически паметници;
• Източник на ползи за местното население;
• Източник на финансови и други постъпления.

Да се направи оценка на възможността, територията на НП „Пирин”, заедно с 
включените в нея резервати и евентуално допълнителни територии, да бъдат обявени за 
биосферен резерват. (Забележка: Резерват „Баюви дупки -  Джинджирица”, е обявен като 
биосферен резерват по Програмата „ Човекът и биосферета” и понастоящем не отговаря 
на съвременните изисквания за биосферни резервати (зониране и функции), заложени в 
Севилската стратегия и Законова рамка за биосферните резервати, приети през 1995 г).

1.24. ОЦЕНКА НА ПОСТИГАНЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕЖИМИТЕ И 
ЗАДАЧИТЕ СЪГЛАСНО ЧАСТИ 2, 3 И 4 НА ПЛАН 2004

1.24.1. Да се извърши анализ на състоянието на предмета и целите на опазване в НП”Пирин”
в следствие на изпълнението или неизпълнението на заложените проекти и 
поставените дългосрочни цели, главни цели, второстепенни цели и ограничения от 
План 2004 г.

1.24.2. Да се извърши анализ на степента на опазване и възстановяване на природи 
местообитания и местообитания на растителни и животински видове предмет на 
опазване в следствие на съществуващото зониране и функционално предназначение 
на зоните, ползването на ресурсите, строителство и инфраструктура .



1.24.3. Да се извърши анализ на степента на опазване и възстановяване на местообитания,
растителни и животински видове предмет на опазване в следствие на реализирането 
или не реализирането на предвидените планове и проекти.

1.24.3. Да се извърши анализ на ползването на ресурсите на парка, в т.ч. концесията на ски 
зона с център гр.Банско, във връзка с предмета и целите на опазване в НП”Пирин.

Ч  А С Т 2: ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

2.1. ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ

Да се формулират дългосрочните (идеалните) цели, които могат да бъдат постигнати, 
ако липсват ограничителни фактори, при оптимални абиотични и биотични условия, и 
антропогенно въздействие. Да се разгледат дългосрочните цели като индикатори на 
потенциалните възможности на парка и успешното прилагане на плана за управление.

2.1.1. Определяне на главните цели

На база всички констатации и оценки в Част 1, да се оценят главните цели, 
формулирани в План 2004 г., към постигането на които са били насочени управленските 
решения и конкретните дейности на парковата администрация и др. организации, свързани с 
територията на парка. При необходимост, главните цели да се ревизират и допълнят, като 
същите трябва да кореспондират и пряко да са свързани с основното предназначение на 
Националния парк:

• съхраняването на парка като обект на световното природно наследство към 
Конвенцията на световното културно и природно наследство към ЮНЕСКО;

• опазване на представителни за Република България и за Европа типове природни 
местообитания и местообитания на растителни и животински видове;

• опазване естествения характер на екосистемите в резерватите и в други територии 
с потенциал за резерватни;

• запазване естественото състояние на горските местообитания и особено на 
вековните гори, както и самовъзстановяването на гората в безлесни територии;



• запазване и поддържане на местообитанията в субалпийския и алпийския пояси;
• запазване естественото състояние на речната мрежа, стоящите водоеми и техните 

брегове;
• опазване биоразнообразието на генетично, популационно, видово, екосистемно и 

хабитатно ниво;
• запазване и поддържане природозащитното състояние на популациите и 

находищата на видовете и особено на консервационно значимите такива;
• съхраняване на приоритетни за опазване природни местообитания и видове;
• съхраняване естественото състояние, целостта, единството и качествата на 

ландшафта и на другите абиотични компоненти на парка, вкл. запазване естественото 
състояние на представителните, типични и уникални елементи на ландшафта като 
суходолия, скални стени, пропасти, водопади, езера, ледникови релефни форми и др.;

• управление на посетителите в НП, осигуряващо приемливо антропогенно 
въздействие върху защитената територия и др.;

• изпълнение на ангажиментите съгласно международни документи по които 
Република България е страна.

2.1.2. Определяне на второстепенните цели
Да се направи преглед на второстепенните(оперативни) цели от План 2004, като се 

оцени степента на постигането им.
Да се определят второстепенните(оперативни) цели, които следва да бъдат 

постигнати за периода на действието на плана. Същите да бъдат съобразени и подчинени на 
главните цели, да осигуряват опазването на природния комплекс на парка както и да са 
свързани с допълнителните функции на Националния парк и предпоставките за тяхното 
осъществяване в направления, като:

• опазване, поддържане или възстановяване на водните ресурси в НП;
• осигуряване развитието на природосъобразен туризъм в съответствие със 

значимостта и предназначението на парка, чрез създаване на оптимални условия за 
естетична наслада, духовно обогатяване и досег с дивата природа;

• създаване на подходящи условия и възможности за осъществяването на 
естетически, образователни и научни цели, съприкосновение с дивата природа и 
усамотение;

• създаване на подходящи условия и възможности за рекреация и опазване на 
човешкото здраве;

• устойчиво ползване на биологични ресурси -  паша, осигуряване на дървесина за 
обекти в парка и за местното население, билки, гъби и др.;

• институционално развитие;



• изпълнение на ангажименти, свързани с европейската интеграция и международно 
сътрудничество, произтичащи от международни споразумения и конвенции по които 
България е страна, в т.ч и обстоятелството, че НП е включен в две защитени зони от 
националната екологична мрежа Натура 2000, че е включен в списъка на световното 
природно наследство на ЮНЕСКО, и че резерват „Баювеи дупки -  Джинджирица” е 
Биосферен резерват по Програмата „Човек и биосфера” на ЮНЕСКО.

2.2. ОГРАНИЧЕНИЯ
Посочените в тази точка ограничения и заплахи за постигане на главните и 

второстепенните цели трябва да съответстват на направените по-горе констатации и оценки.

2.2.1. Тенденции от естествен характер

Да се потвърдят, допълнят или преформулират т.н. естествени тенденции и заплахи 
посочени в План’04. Да се посочат и конкретно установени при разработването на плана 
тенденции от естествен характер, влияещи върху постигането на някои от поставените 
главни или второстепенните цели, като:

• Климатични и геоморфологични фактори;
• Екологични фактори -  сукцесия и др.;
• Междувидова конкуренция;
• Бедствия;
• Други.

2.2.2. Тенденции от антропогенен характер
Да се потвърдят, допълнят или преформулират заплахите и ограниченията свързани с 

антропогенни въздействия, посочени в План’04. Да се посочат и конкретно установени в 
процеса на разработването на ПУ ограничения от антропогенен характер, възпрепятстващи 
постигането на някои от главните или второстепенните цели, като: 

о Неправилно ползване на ресурсите; 
о Неправилни технологии при ползване на ресурсите; 
о Нарушаване на ландшафтите; 
о Бракониерство при ползването на ресурсите; 
о Ерозия;
о Внасяне на чужди видове; 
о Увреждане на условията на местообитанията; 
о Прекомерен туристически натиск;



о Нарушения предизвикани от изграждането на инфраструктура в т.ч. в резултат на 
реализирането на концесия на ски- зона с център гр. Банско;

о Други -  санитарно-хигиенни условия, инфраструктура и др.

2.2.3. Ограничения извън парка
Да се потвърдят, допълнят или преформулират описаните в План’04 и конкретно 

установени заплахи и ограничения, свързани с политики и дейности извън територията на 
парка, влияещи негативно върху постигането на поставените цели, като:

• Политика и структура на управлението на защитената територия;
• Политически промени на местно, регионално и национално ниво;
• Нормативни и законодателни фактори на местно, национално и международно

ниво;
Предвиждания на регионални и местни планове и програми; 
Експертен опит на персонала, зает с управлението; 
Финансова обезпеченост;
Социални, демографски и др. фактори.

ВТОРА ОЦЕНКА

2.3. ЕФЕКТ НА ОГРАНИЧЕНИЯТА ВЪРХУ ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ЦЕЛИ

Да се оцени влиянието на заплахите и ограниченията за постигането на главните
цели.

Да се оценят факторите и възможностите за ограничаване или отстраняване на 
влиянието на заплахите и ограниченията, като оценката да се извърши по следните 
критерии:

• отстраняването на ограниченията/заплахите са задача на Дирекцията на парка и е 
необходимо да бъдат предприети задължителни мерки за тяхното премахване;

• отстраняването на ограниченията/заплахите не са задача само на Дирекцията на 
парка, но е необходимо тя да предприеме инициативи за тяхното премахване;

• отстраняването на ограниченията/заплахите не е задача на Дирекцията на парка и 
изисква допълнителни проучвания и привличане на още инстанции и партньори, за 
да се предприемат необходимите мерки;



Влиянието на ограниченията и заплахите върху постигане на поставените главни цели 
да се оцени по следните критерии:
1) Значително -  ограничението/заплахата е сериозна пречка, която вероятно ще влияе 
на изпълнението на Плана за управление през целия срок ;
2) Средно -  ограничението/заплахата е важно, но може да бъде ограничено или 
контролирано с течение на времето;
3) Незначително -  ограничението/заплахата предизвиква загриженост, но вече се 
контролира, чрез съответни управленски мерки.

Териториалният обхват на влиянието на ограниченията и заплахите в парка да се оцени 
по следните критерии:

1) Повсеместно -  оказва влияние върху цялата територия на парка;
2) Локално -  оказва влияние върху определена част от парка;
3) Потенциално -  възможно е при определени ситуации да окаже влияние.

2.4. ПОТЕНЦИАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ПАРКА

Да се оценят потенциалните възможности за постигането на дългосрочните (идеални) 
и главни цели. Да се оцени потенциала на парка по отношение на:

• Опазване на природните местообитания и на естествените процеси в тях;
• Поддържане и възстановяване на местообитания и видове;
• Устойчиво ползване на ресурсите;
• Развитие на устойчив туризъм;
• Научна дейност;
• Екологично образование;
• Други.

ЧАСТ 3: НОРМИ, РЕЖИМИ, УСЛОВИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ 
НА ДЕЙНОСТИТЕ

В тази част следва да бъде направено зониране на територията на парка, както и да 
бъдат установени управленските режими и норми, условия и препоръки за устойчиво 
ползване на ресурсите за всяка от зоните (и под-зоните). Всички предложени оценки и 
решения в тази част трябва:



• Да произтичат обосновано и логически от аналитичната информация и оценките, 
представени в Част 1;

• Да осигуряват или насочват към постигане на целите, преодоляване или 
ограничаване въздействието на заплахите, идентифицирани в Част 2;

• Да осигуряват възможности за гъвкавост при вземане на управленски решения в 
случаи на промени в обстоятелствата;

• Да не влизат в конфликт с нормативно определени режими или други изисквания;
• Да не се повтарят режими, забрани, норми и други изисквания определени с влезли 

в сила нормативни актове.

3.1. ЗОНИРАНЕ И ФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЗОНИТЕ

Да се потвърдят, допълнят или преформулират функционалните предназначения и да 
се оптимизира териториалния обхват на обособените и описани в План’04 зони, определени 
по чл. 19, т. 1, 2 и 3 от ЗЗТ:

Съгласно Решение 36 СОМ 7В.18 от 36-та сесия на КСН на ЮНЕСКО, в гр. Санкт 
Петербург, Русия, юни -юли 2012г., Плана за управление трябва да гарантира, че няма да 
бъде допуснато развитие на ски спорт или други дейности с подобно значително 
въздействие върху природния комплекс, в границите на обекта на световното наследство, 
извън вече изключените територии -  ски зони Банско и Добринище

1. Резерватна зона I А .
Предназначена за: запазване на естествения характер на природата (без намеса на 

човека); научна и образователна дейност и/или екологичен мониторинг; опазване на 
генетичните ресурси; развитие на мрежата от представителни за България и Европа 
екосистеми и застрашени местообитания. В зоната се прилагат режимите съгласно чл.17 от 
ЗЗТ.

2. Зона за Ограничено човешко въздействие IВ.
В зона 1Ъ - зона за ограничаване на човешкото въздействие се включват територи, заети от 

естествени местообитанията, със запазен естествен характер на процесите в тях, в които са 
установени застрашени местообитания и местообитания на консервационно значими видове.

Зоната за ограничаване на човешкото въздействие се управлява с цел:
• поддържане на естествените процеси и качеството средата за дълъг период от време;
• съхраняване на естественото състояние и процеси на териториите, в които са установени

застрашени местообитания и местообитания на консервационно значими видове от



флората или фауната и за които е необходимо да бъде установен режим на ограничен 
достъп и ползване;

• осигуряване на достъп по начин, който осигурява физическо и духовно удоволствие на
посетителите и поддържа качествата на дивата природа на територията за настоящи и 
бъдещи поколения;

• осигуряване на екологичен коридор между консервационно значими природни
местообитания във и извън границите на парка.

• Зоната отговаря на следните критерии за определяне на режими и норми:
• територии заети от естествени местообитанията с високо консервационно значение, 

които позволяват да бъде ограничено или преустановено човешкото въздействие, с 
което да се гарантира устойчивост при управлението;

• отличава се с характерни екологични, геологични, и изключителни ландшафтни 
дадености, които са от значение развитието на природозащитни научни и образователни 
дейности;

• достатъчно голяма площ, която позволява едновременно опазване и прилагане на 
описаните форми на управление.
В териториалния обхват на зоната да не се включват инфраструктурните обекти, 

туристическите маршрути и др.,(освен ако е невъзможно маршрутите да бъдат изместени в 
други зони), маршрутите, които съответно са част от зони 11А, II В, III, и IV.

3. Зона за опазване на горските екосистеми и отдих ПА.
В зона 11а се включват територии , заети с горско-дървесна растителност, вкл. клек. 

Зоната за опазване на горските екосистеми и отдих се управлява с цел:
• опазване на екологичната ненакърненост на горските екосистеми за сегашното и бъдещи

поколения;
• запазване на екологичните, геоморфоложки и естетически дадености;
• осигуряване на условия за естествено развитие на горските екосистеми;
• поддържане в естествено състояние на представителни територии, представляващи

примери за съществуващите физикогеографски региони, природни местообитания, 
генетични ресурси и видове;

• осигуряване на хранителна база за животинските видове;
• създаване на условия и насочване на посетителите към форми на духовно,

образователно, културно и рекреационно ползване, което осигурява запазване на 
територията в естествено или близко до естественото й състояние.



• Зоната да отговаря на следните критерии за определяне на режими и норми:
• съдържа значителни по площ представителни естествени горски екосистеми, в които 

растителните и животинските видове, местообитанията и геоморфоложките дадености 
са със специално духовно, научно, образователно и рекреационно значение;

• достатъчно голяма площ, в която са включени изцяло екосистеми, които не са 
променени или са слабо повлияни от човешка намеса.
В териториалния обхват на зоната да се включат териториите, свързани със 

съществуващите обекти и обслужващите ги съоръжения.

4. Зона IIВ  - зона за ограничаване на човешкото въздействие.
В зона зона ИЪ се включват територи, заети от не промени или слабо промени 

местообитанията, със запазени естествен характер и развитие, в които са установени 
застрашени местообитания на консервационно значими видове.

Зоната за ограничаване на човешкото въздействие се управлява с цел:
• поддържане на естествени процеси и качества на околната среда за дълъг период от

време;
• съхраняване на естественото състояние на установени застрашени местообитания на

консервационно значими видове от флората или фауната, за които е необходимо да 
бъде установен по-строг режим за достъп и ползване;

• осигуряване на достъп по начин, който осигурява физическо и духовно удовлетворение
на посетителите и поддържа качествата на дивата природа на територията, за настоящи 
и бъдещи поколения;

• осигурява на екологичен коридор между консервационно значими природни
местообитания и защитени територии във и извън границите на парка.

Зоната да отговаря на следните критерии за определяне на режими и норми: 
разполага с естествени качества с високо консервационно значение и позволява 
преустановяване на човешкото въздействие, което гарантира устойчивост при 
управлението;
отличава се с характерни екологични, геологични, и изключителни ландшафтни 
дадености, които са от значение за развитието на природозащитни научни и 
образователни дейности;
достатъчно голяма площ, която позволява едновременно опазване и прилагане на 
описаните форми на управление.



В териториалния обхват на зоната да се включат териториите, свързани със 
съществуващите обекти и обслужващите ги съоръжения, места за традиционни масови 
прояви и др.

5. Зона III - зона за туризъм.
В зона III се включват територии от НП”Пирин” със съществуващо интензивно туристическо 
натоварване и със съществуващи в тях спортни съоръжения.

Зоната за туризъм се управлява с цел:
• максимално запазване на екологичните, геоморфоложки и естетически дадености;
• създаване на условия и насочване на посетителите към форми на спортно, туристическо и

рекреационно ползване, което осигурява запазване на територията в близко до 
естественото й състояние;

• опазване на природните ресурси от методи на ползване за туризъм и спорт, които
увреждат биоразнообразието в зоната и оказват негативно влияние върху 
местообитанията, извън зоната;

• осигуряване на условия за развитие на специализиран туризъм и спортни дейности.

• Зоната да отговаря на следните критерии за определяне на режими и норми:
• ясно обособена и обхваща екосистеми, които са повлияни от човешка намеса;
• достатъчно голяма и позволява дългосрочното използване на съществуващите

туристически ресурси и спортни съоръжения без допълнително нарушаване на 
природните ценности.

В териториалния обхват на зоната да се включат териториите, свързани със 
съществуващите и предвидените за изграждане нови обекти и обслужващите ги съоръжения, 
както следва:

• пешеходни туристически маршрути;
• обекти, предлагащи услугата „настаняване на посетителите” (хижи, 

туристически заслони и др.);
• посетителски центрове и информационни пунктове;
• биваци;
• обекти на културно-историческото наследство;
• посетителски обекти и съоръжения - места, определени за бивакуване;
• места за палене на огън; места, оборудвани за почивка;
• погледни места;



• чешми по туристически маршрути;
• специализирани места и маршрути за интерпретиране (екопътеки и 

интерпретативни маршрути) и образователни дейности;
• спортни съоръжения;
• места за алтернативен туризъм и спорт: алпинизъм, алпийски ски, скално и 

ледено катерене, делта - и парапланеризъм, зимни траверси, ориентиране и
др.;

• места за рекреация;
• места за традиционни масови прояви;
• главни, второстепенни и третостепенни входно-изходни пунктове;
• пътищата със свободен достъп и паркингите към тях;
• маршрути за велотуризъм; маршрути за конен туризъм и др.

Предлаганите нови обекти и обслужващи съоръжения да се определят на база:
политика за управление на посетителите; базови принципи за стандарти, обслужващи 
природосъобразния туризъм; райони и места с акценти за приоритетно развитие на 
определен вид туризъм и/ или интерпретация.

За обектите и съоръженията в зоната да се предложат целесъобразни норми за 
адекватна инфраструктура, капацитет, начин на ползване.

Да се актуализира Плана за управление на посетителите в НП (да се отчете 
Стратегията за развитие на устойчив туризъм, изготвена през 2010г. по Програмата за 
участие на ЮНЕСКО), като се съобрази с дългосрочните цели и конкретизира 
териториалното разположение на обектите и дейностите.

Да се предложат целесъобразни норми за сервитути на линейните обекти в горските и 
в безлесните територии.

Да се маркира, комуникира и поддържа границата между обекта на световното 
наследство и буферните му зони (ски зона Банско и Добринище), определени съгласно План 
2004 и решение 34 СОМ 8В.5 на КСН на ЮНЕСКО, използвайки утвърдените 
(стандартизирани) ОР8 - замервания (Глобалната система за позициониране).

б.Зона IV - зона на сгради и съоръжения.
За зона IV се обявяват районите на съществуващите хижи, почивни домове, бунгала, сгради на 
парковата администрация, трафопостове, каптажи, просеки за въздушни електропроводи 
противопожарни просеки, пътища, съществуващи ски-писти и съоръжения, местата за ново 
строителство предвидени с проекти и включени в Плана за управление, както и строителство, 
определено от Плана за целите на Националния парк.

Зоната на сгради и съоръжения се управлява с цел:



• опазване на природните ресурси от методи на ползване и поддържане на обектите, 
които увреждат биоразнообразието и околната среда на територията на парка;

• отстраняване на незаконни сгради и съоръжения;
• подобряване и поддържане на необходимите санитарно-хигиенни условия в обектите за
• настаняване;
• определяне на ограничени територии, подходящи за отдих и пребиваване на посетители

- пикници, кътове за отдих, заслони, палатъчни лагери и други туристически обекти;
• осигуряване на условия за пребиваване на пастири;
• предоставяне на възможности на парковата охрана за оптимално управление;
• създаване на условия за информационно обслужване на посетителите и интерпретация.

В териториалния обхват на зоната да се включат териториите, свързани със 
съществуващите и предвидените за изграждане нови обекти (сгради и съоръжения).

Всички предлагани по горе зони да се актуализират и допълнят. При необходимост 
да се преформулира техното функционално предназначение, имайки предвид статута на 
парка в контекста на националното и Европейско природозащитно законодателство.

Актуализирането на зоните да се извърши на база съществуваща кадастрална 
информация и такава за местообитанията, използвайки като граници ясно изразени 
особености на терена (вододели, водосливи, при необходимост -  пътища, пътеки или др.). 
Там, където такива граници липсват, да се използват границите на местообитанията, 
кадастралния имот или горския отдел или подотдел. Границите да се опишат с коордитати.

Да се определи типа и местоположението на противопожарните съоръжения в 
горската и безлесна зона както и помощната инфраструктурата за борба с пожарите в НП 
(пътища, водоизточници, стационарни наблюдателни пунктове, бариери и др.).

Да се приложи Карта на функционално зониране и режими в подходящ мащаб, 
отразяваща резултатите от направената актуализация.

3.2. РЕЖИМИ И НОРМИ

3.2.1. По ползване на ресурсите

На основание чл. 21, т. 16 от ЗЗТ да се определят, при необходимост, норми режими 
или препоръки по ползване на ресурсите, които ще бъдат общовалидни за територията на 
Парка.



На основание чл. 21, т. 16 от ЗЗТ за всяка от зоните, в зависимост от тяхното 
предназначение, да се определят, специфични норми режими или препоръки по ползване на 
ресурсите.

Нормите и режимите по ползване на ресурсите, които се въвеждат с Плана, не трябва 
да дублират такива, въведени със ЗЗТ, заповедта за обявяване или друга нормативна уредба
-  ЗБР, ЗЛР, ЗЛОД, ЗРАК, и др.

Нормите режимите или препоръките по ползване на ресурсите, които се въвеждат с 
Плана, може да са свързани с:

• начини, средства и периоди за: паша на домашни животни и сенокос, любителски 
риболов; регулиране на числеността на животински видове; събиране на билки, 
диворастящи плодове, гъби и др.; поддържащите и възстановителните дейности в горите;

• норми /количествени показатели/ за: паша на домашни животни и сенокос, 
любителски риболов; събиране на билки, диворастящи плодове, гъби и др.; поддържащите и 
възстановителните дейности в горите;

• районите и местата, в които се забранява/ разрешава: паша на домашни животни и 
сенокос, любителски риболов; регулиране на числеността на животински видове; събиране 
на билки, диворастящи плодове, гъби и др.; поддържащи и възстановителни дейности в 
горите;

• други условия за извършване на дейностите по ползване на ресурсите.

Да се приложат към Част Приложения:
• Списък на лечебни растения (видове, използваеми части) и гъби, разрешени за 

лични нужди и за стопанско ползване;
• Списък на местата, разрешени за събиране на лечебни растения и диворастящи 

плодове, вкл. данни за биологичните и експлоатационни им запаси в отделните находища;
• Списък на местата, разрешени за паша на домашни животни, включително тези, за 

които се прилагат мерки от Програмата за развитие на селските райони 2007 -  2013 г. и 
сенокос, вкл. препоръчани норми за поддържане на пасището - брой, вид животни/ единица 
площ от местообитанието.

В Част Приложения към Плана да се опишат разрешителните или съгласувателните 
режими за ползване на ресурсите в парка, въведени със ЗЗТ, ЗБР, ЗЛР, ЗЛОД, ЗРАК и други 
нормативни документи, като се цитират отделните параграфи от съответния закон и се 
коментира начина и процедурата за прилагането им.

3.2.2. Строителство и инфраструктура



На основание чл. 21, т. 16 от ЗЗТ да се определят, при необходимост, други режими, 
норми или препоръки за строителство и инфраструктура, които ще бъдат общовалидни за 
територията на парка.

На основание чл. 21, т. 16 от ЗЗТ за всяка от зоните, в зависимост от тяхното 
предназначение, да се определят, при необходимост, специфични режими, норми или 
препоръки за строителство и инфраструктура.

Режимите и нормите за строителство и инфраструктура, които се въвеждат с Плана 
не трябва да дублират такива, въведени със ЗЗТ, заповедта за обявяване или друга 
нормативна уредба.

Режимите, нормите или препоръките за строителство и инфраструктура, които се 
въвеждат с Плана, да са свързани с:

• забрана за строителство на видове обекти, допустими по ЗЗТ;
• архитектурен стил и екстериор на сградите;
• забрана за определени технологии или материали за допустимото строителство;
• промяна на застроената и разгърнатата застроената площ и функционалното

предназначение на обектите;
• норми за допустимото строителство, като: брой сгради или съоръжения; брой 

легла; етажност; капацитет на биваци и паркинги и др.
• други.

В Част Приложения към Плана да се опишат разрешителните или съгласувателните 
режими за строителството и развитието на инфраструктурата в парка, въведени със ЗЗТ,
ЗБР, ЗООС, Решение 36 СОМ 7В.18, прието на 36-та сесия на КСН на ЮНЕСКО (2012г.), и 
други нормативни документи, като се цитират отделните параграфи от съответния закон и 
се коментира начина и процедурата за прилагането им.

3.2.3. Други режими и норми

За целия парк, за всяка или за някои от зоните да се потвърдят, добавят или 
преформулират, при необходимост, допълнителни режими, норми, препоръки и условия 
/извън тези по ресурсите и строителството/, напр. свързани с:

• регулиране на туристическо натоварване в границите на допустимото, с оглед 
опазването на околната среда и местообитанията;

• ограничаване достъпа на посетители до отделни обекти и територии;
• упражняване на туристически услуги;
• упражняване на спортове: ски, катерачество, конен спорт, велосипедизъм и др.;
• безопасността на посетителите;



• ограничаване достъпа на МПС;
• противопожарни мерки;
• информационна, образователна, рекламна и др. дейност;
• други.

ЧАСТ 4: ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ

4.1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ

На основание оценката по т. 1.22.4 и формулираните дългосрочни, главни и 
второстепенни(оперативни) цели в Плана, да се предложат критериите, на базата на които 
се подбират и планират приоритетните проекти и задачи за следващите 10 г. Тези критерии 
трябва да са групирани с оглед подбора на:

• местообитания, предмет на опазване, поддържане или възстановяване;
• видове, предмет на опазване, поддържане или възстановяване;
• дейности за опазване и възстановяване на ландшафти;
• дейности за поддържане и възстановяване на горски и безлесни територии;
• дейности за създаване на условия за природосъобразен туризъм, образование и 

рекреация;
• ключови компоненти на околната среда и др. (атмосферен въздух, води, почва);
• научни изследвания за попълване на празноти в познанията;
• мониторинг на абиотични и биотични компоненти като база за управленски мерки;
• други дейности.

Критериите да са обвързани и с установени в национални и международни документи 
политики, приоритети, критерии и изисквания, а също и със състоянието и оценката на 
отделните биотични и абиотични компоненти.

4.2. ПРОГРАМИ

На основание оценката по т. 1.22.4, дългосрочните, главните и второстепенни цели да 
се потвърдят, добавят или преформулират програмите от План’04.

Всяка от предложените програми да обхваща едно от следните направления:
• опазване и поддържане на абиотичните компоненти;



• опазване и поддържане на биоразнообразието -  местообитания и видове в 
горските територии;

• опазване и поддържане на биоразнообразието -  местообитания и видове в 
безлесните територии;

• научни изследвания и мониторинг;
• подобряване и оптимизиране на инфраструктурата;
• развитие на природосъобразен туризъм (управление на посетителите, посетителска 

инфраструктура); (да се отчете Стратегията за развитие на устойчив туризъм, изготвена през 
2010г. по Програмата за участие на ЮНЕСКО)

• създаване на условия за рекреация; (да се отчете Стратегията за развитие на 
устойчив туризъм, изготвена през 2010г. по Програмата за участие на ЮНЕСКО);

• образование, обществена информация и партньорства;
• европейска интеграция и международно сътрудничество;
• институционално развитие.

За всяка от програмите да са се потвърдят, добавят или преформулират заложените в 
План’04 проекти и дейности, които трябва:

• да са подбрани на базата на критериите за приоритетност, определени в т. 4.1;
• да са обвързани с резултатите в констативната част на Плана;
• пряко или косвено да водят до постигане на дългосрочните цели и преодоляване на 

заплахи и ограничения;
• да осигуряват развитие на парка в съответствие с предназначението му като цяло и 

на отделни негови зони;
• да допринасят за изпълнението на препоръките, произтичащи от Европейското 

екологично законодателство и международни конвенции и програми - защитена зона от 
Натура 2000, обект в списъка на световното природно наследство на ЮНЕСКО, Програма 
„Човекът и биосферата” („МАВ”) на ЮНЕСКО и др.;

• да са реалистични във времево отношение.

4.3. ПРОЕКТИ
На основание оценката по т. 1.22.4, дългосрочните, главните и второстепенни цели и 

предложените програми в Плана да се потвърдят, добавят или преформулират проектите от 
План’04.

Да се даде кратка анотация на всеки включен в програмите проект: наименование, 
цел, обект на прилагане, очакван резултат, приоритет за изпълнение.



На основание на т. 1.22.2.1, както и във връзка с Решение 36 СОМ 7В.18 от 36-та 
сесия на КСН на ЮНЕСКО, да се предвиди разработването на подробни "Планове за 
развитие на туризма" за буферните зони над Банско и Добринище. Във връзка с Решение 
36 СОМ 7В.18 от 36-та сесия на КСН на ЮНЕСКО, да се разработи методика за 
наблюдение на въздействията на ски спорта и други дейности, които се осъществяват в 
границите на буферните зони (ски зони Банско и Добринище), върху обекта на световното 
наследство.

4.4. ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ

Да се маркира, комуникира (да сведе до знанието на заинтересованите страни -  
концесионер, общини и др.) и поддържа границите между обекта на световното наследство 
и буферните му зони (ски зона Банско и Добринище), определени съгласно План 2004 и 
решение 34 СОМ 8В.5 на КСН на ЮНЕСКО.

В продължение на извършената оценка в т. 1.22.4 да се актуализират и допълнят и 
другите оперативни задачи (в План’04 под името Оперативни цели).

Актуализираните оперативни задачи да се обвържат и подчинят на формулираните в 
т.2.1. дългосрочни цели.

Да се опишат оперативни и организационни задачи на Дирекцията, които не могат да 
бъдат оформени като проекти или дейности към програмите, като:

• Функционирането на консултативен съвет;
• Периодични проверки или мониторинг на обекти;
• Планиране и отчитане на дейностите на различни нива в Дирекцията;
• Организационни, процедурни и оперативни връзки на Дирекцията с ИАГ и др.;
• Организационни, процедурни и оперативни връзки с местни и регионални органи, 

организации и медии;
• Информационна политика;
• Разработване на графици за организиране и възлагане на дейности;
• Допълнителни източници на финансиране;
• Структура на охраната на Парковата територия;
• Противопожарна безопасност;
• Други.

4.5. РАБОТЕН ПЛАН



Да се изготви работен план за първите 5 години на действие на Плана.
В работния план да се включат проекти от всички програми по степен на 

приоритетност (висок, среден, нисък), свързани с:
о опазване и поддържане на абиотичните компоненти;
о опазване и поддържане на биоразнообразието -  местообитания и видове в

горските територии;
о опазване и поддържане на биоразнообразието -  местообитания и видове в

безлесните територии;
о научни изследвания и мониторинг;
о подобряване и оптимизиране на инфраструктурата;
о развитие на природосъобразен туризъм (управление на посетителите и 

посетителска инфраструктура);
о създаване на условия за рекреация;
о образование, обществена информация и партньорства;
о европейска интеграция и международно сътрудничество;
о институционално развитие.

В работния план се включват и проектите и дейностите, за които не се изисква 
финансиране, т.е. ще се изпълняват пряко от служители на Дирекцията в рамките на 
служебните им задължения -  мониторинг на абиотични, биотични компоненти, на 
посетители; попълване на бази данни, ГИС и др.

При осигурен (или очакван) друг източник на финансиране, в работния план се 
включват и други допълнителни проекти и дейности от програмите, като се посочва 
източника или се обоснове необходимостта от включване с цел търсене на донори.

При одобрени за финансиране проекти, действащи към момента на приемане на 
Плана, същите стават част от работния план.

ЧАСТ 5: ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ

5.1. ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Да се предвиди преглед на изпълнението на определените цели на управление на 
Националния парк на четвъртата година от влизане в сила на Плана.

За извършването на този преглед да се предложи схема, която да съдържа:
• начин за избор на изпълнителя, която трябва да извърши прегледа и възможните 

или необходими участници на национално ниво -  институции, БАН и др.;
• участниците в прегледа на местно ниво -  Д „НП Пирин”, общини и др.;



• начина на участие и по възможност представителността на обществеността в 
процеса на прегледа;

• списък на проектите и дейностите, залегнали в Плана, които задължително трябва 
да бъдат предмет на оценка по отношение ефективността на резултатите им и постигане на 
поставените цели;

• критериите за оценка на целите и проектите;
• начина на съвместяване на прегледа със публичното обсъждане на изпълнението 

на Плана по чл. 60, ал. 3 от ЗЗТ.

5.2. ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАДАЧИТЕ

Да се оцени, потвърди или допълни действащата схема за текуща отчетност и 
контрол (задълженията на лицата от различните нива в Дирекцията и на други юридически 
лица с законоустановени функции по управление на ресурси или обекти в парка), както и 
необходимите формати за отчитане, и протоколиране на проверките или други форми на 
контрол в Д „НП Пирин” по изпълнение на проектите, дейностите и задачите, включени в 
Плана.

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПЛАНА

В Плана да се включат следните приложения:
1. Библиография -  освен ползваните литературни източници да се посочат и
други известни източници на информация за парка;
2. Списъци и таблици, посочени в текста на част “Структура и съдържание на
План за управление” на Заданието;
3. Други списъци, таблици или диаграми -  по преценка на изпълнителите;
4. Картен материал -  посочен в част “Структура и съдържание на
актуализирания план за управление” - на хартиен носител. За всяка карта да се изготви 
легенда и кратка обяснителна информация.
5. Да се изготвят по паркови участъци и представят комплекти карти, както следва:



• Базова карта на националния парк /базова топографска карта в стандартен мащаб 
1:50 000 с отразени зони, офиси, селищна мрежа и др., отпечатана в 40 бр. стенни, 
ламинирани.За ЦО -10, за Посетителски център и КИП -  8 бр., за паркови офиси -  10 бр. 
ИАОС -  2 бр., за МОСВ -  10 бр. карти.

• Базова карта на националния парк /базова топографска карта в стандартен мащаб 
1:25 000 с отразени зони, офиси, селищна мрежа и др. отпечатана в 1 бр. комплект за всеки 
местен парков офис, 1 бр. комплект за Централен офис, 1 бр. комплект за Д”НСЗП”. 
Картинте листа да са разделяни по участъци.

• Технически/работни карти мащаб 1:10 000 с кадастрална и горска база данни -  
номера на имоти, отдели, подотдели, цифрово означение на главните дървесни видове, 
сигнатура за някои показатели на насаждението, водни течения, пътища, сгради, 
съоръжения, туристически маршрути, граници на зони по т.3.1. от структурата на Плана и 
др. На картния лист хоризонталите да са през 50 м.Да се отпечатат по 2 бр. комплект за 
всеки местен парков офис /само територията на участъка/, 2 бр. комплект за Централен 
офис, 1 бр. комплект за Д „НСЗП” към МОСВ. Картинте листа да са разделяни по участъци.

• Технически карти Биоразнообразие мащаб 1:25 000 с нанесени хабитатни единици 
по Директива 92/43, слой горска база данни на ниво отдел, слой имоти, граници на зони и 
др. Без хоризонтали. Картните листа да са разделяни по участъци. Да се отпечатат по 1 бр. 
комплект за всеки местен парков офис /само територията на участъка/, 1 бр. за Централен 
офис, 1 бр. комплект за Д „НСЗП” към МОСВ.

• Технически карти Природосъобразен поминък мащаб 1:25 000 с нанесена 
информация, свързана с ползването на ресурсите през предстоящия 10 г. период. Основа -  
зони, отдели,подотдели и имоти. Без хоризонтали. Нанесена следната информация -  
пасищни територии, територии за ползване на боровинки, територии за ползване на 
дървесина, площи за косене и др. площи свързани с ежегодни ползвания. Картинте листа да 
са разделяни по участъци. Да се отпечатат по 1 бр. комплект за всеки местен парков офис 
/само територията на участъка/ и 1 бр. за Централен офис, 1 бр. комплект за Д „НСЗП” към 
МОСВ.

Картите по т. 5, с изключение на Базовата карта в М:1:50 000, да са обезпечени със 
защитно покритие, нарязани /подгънати/ и подшити с гъвкава материя за осигуряване 
възможност за сгъване. Същите карти да се представят и на магнитен носител със 
съответните пълни атрибутни таблици -  да се уточни в техническото задание със слоеве със 
ГИС софтуер.

Към Плана в отделни Сборници:
1. Правни анализи,



2. Абиотични фактори,
3. Биологична характеристика,
4. Гори
5. Противопожарна безопасност
6. Лечебни растения
7. Социално-икономически аспекти,
8. Инфраструктурни обекти,
9. Международни и национални оценки и верификации

като се прилагат доклади от проучвания, анализи, експертизи и др. продукти, 
посочени в част “Структура и съдържание на актуализирания план за управление” на 
Заданието.
6. Речник -  използваните термини и съдържание на понятията и съкращенията, употребени в 
Плана.
7. Списък на основните нормативни актове и международните конвенции, които имат пряко 
отношение към управлението на парка.
8. Други приложения

ЕТАПИ И СРОКОВЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НП 
„ПИРИН”

Етапите и сроковете за изпълнение на Актуализацията на Плана за управление на НП 
Пирин в детайли се разработват от Дирекция „НП ПИРИН” в нейното Проектно 
предложение пред Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” по процедура за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Министерство на околната среда и 
водите по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.".

I етап -  Набиране на информация по направления за разработване на Плана, съгласно 
разписаното в настоящото задание (I ниво на работа на екипите - самостоятелно). (от 4 до 
14 месец)

• Обща информация за парка и необходимостта от актуализация на 
съществуващия План’04;
• Характеристика на абиотични фактори;
• Биологична характеристика;
• Културна и социално икономическа характеристика;
• Дългосрочни цели и ограничения.



II етап -  Аналитична работа с набраната информация по направления (II ниво на работа -  
съвместна работа на ръководителите или представители на отделните екипи за 
сглобяване частите на Плана). (от 14 до 16 месец)

• Обобщаване и анализ на набраната информация през I етап;
• Първа оценка;
• Втора оценка;
• Изготвяне на чернова на Плана -  вариант за съгласуване.

III етап -  съгласуване с Възложителя (връщане за доработване, отразяване, съгласуване и др.). 
Екологична оценка. (от 15 до 18 месец)

IV етап -  Обществени обсъждания. (от 18 до 19 месец)

V етап -Внасяне на Проекта в МОСВ след отразяване на бележките от решението на ВЕЕС 
(до 30.11.2014 г.)

ДРУГИ УСЛОВИЯ/ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ

В Плана като основа, да се ползват данните за парка и резерватите от цифровия модел 
изработен през 2003, актуалните цифрови модели от Картата на възстановената собственост 
(.гет) и от влезлите в сила кадастрални карти и кадастрални регистри за землищата, 
попадащи на територията на парка.

ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

• Материалът от някои точки и раздели може да бъде представен в табличен вид, 
диаграма, карта или текст, като се преценява най-подходящата форма удобна за представяне 
и ползване.

• Оценките и решенията да се представят в Плана без подробните данни и описания 
на конкретните фактори, елементи и процеси. Подробните данни да се систематизират в 
отделна папка и след приемането на Плана за управление да се съхранява в Дирекцията на 
парка.

• Оформлението на Плана за управление да отговаря на следните изисквания:



Планът да започва със Заглавие;

След заглавието на Плана да се посочи наименованието и адреса на управляващата 
организация и лицата за контакти, както и съответните държавни ведомства и органи

Следва "Съдържание" на Плана

Следва "Резюме" /с обхват около една страница/ с представяне на главните 
особености на природния комплекс и неговото значение, връзката между, ползвателите и 
защитената територия /местни жители, собственици, посетители, обитатели и др./; 
основните цели пред реализиращите Плана постигане баланс на общи интереси, както и 
начините за постигане на целите на управлението.

Планът да бъде подвързан с твърди корици естетически оформени.

Картния материал да бъде сгънат и поставен в отделна папка /кутия/ с твърди корици 
с подходящо оформление.

Да се осигури защита на картния материал с покритие;

Планът да бъде представен в 5 /пет/ екземпляри.

1. По процеса на изготвяне на Плана:

о изпълнителите осигуряват провеждането на двудневни работни срещи за 
обсъждане на представените резултати с експерти и консултанти към Д ”НСЗП”, Д „НП 
Пирин”и др., както следва:

^  Първи модул - след представяне на Раздел „Характеристика на абиотичните 
фактори” (т. 1.8 -  т.1.11.);

^  Втори модул - след представяне на Раздел „Биологична характеристика” (т. 
1.12 -  т. 1.15.);

^  Трети - след представяне на Част 2 Дългосрочни цели и ограничения и Част 3 
Норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите;

^  Четвърти модул - след представяне на Част 4 Оперативни задачи и 
предписания за опазване и ползване;

^  Пети модул - след представяне на целия План.
о по преценка на изпълнителите могат да се организират и други семинари или 

работни срещи;
о други - ако са посочени в конкретните договори с изпълнителите;

2. Оформяне и представянето на материалите:

о подробните отчети за възложените задачи и проучвания да се представят на 
магнитен носител и в три екземпляра на хартиен носител;



о резюме на проекто-Плана, предхождащо общественото обсъждане по т. 1 на 
магнитен носител и 15 екземпляра на хартиен носител;

о проекто-Плана, след отразяването на бележките от общественото обсъждане,
да се представи на магнитен носител и в три екземпляра на хартиен носител;

о след приемане на проекто-Плана от ВЕЕС, Планът се представя в 20 
екземпляра на магнитен носител;

о след приемане от Министерски съвет се представя в 25 екземпляра на 
български език и 10 - на английски, подвързани с твърди корици и по 100 екземпляра на 
български и английски език на магнитен носител;

о съкратен вариант /резюме/ на плана за управление в 80 екземпляра, включващ:
кратко обобщение на описателната част на НП ПИРИН; дългосрочните и идеалните цели; 
списък на програмите и проектите за парка; в обобщен вид заплахиге и ограниченията; 
кратко описание на петте функционални зони и режимите в парка.

о отделни Сборници: Правни анализи, Абиотични фактори, Биологична 
характеристика, Гори, Лечебни растения, Социално-икономически аспекти, 
Инфраструктурни обекти, Противопожарна безопасност, Международни и национални 
оценки и верификации да се представят в 20 екземпляра на български език, подвързани с 
твърди корици.

3. Включване на заинтересованите страни в процеса и сроковете на изработка:

о Да се осигури възможност на заинтересованите страни в началния етап на процеса 
по разработване на Плана да се информират за целите, процеса, задачите и предстоящите 
дейности, като се посочи подходяща форма за приемане на мнения и предложения, вкл. по 
електронен път;

о Да се предостави на консултативните органи към Д „НП Пирин за информация и 
обсъждане вариант на Плана, резултат от II етап -  Аналитична работа с набраната 
информация по направления (II ниво на работа);

о Да се осигури представителност на обществеността в процеса на изработка, чрез 
участие на членове от консултативните органи към Д „НП Пирин” в Трета среща - след 
представяне на Част 2 Дългосрочни цели и ограничения и Част 3 Норми, режими, условия и 
препоръки за осъществяване на дейностите, Четвърта среща - след представяне на Част 4 
Оперативни задачи и предписания за опазване и ползване и Пета среща - след представяне 
на целия План;

4. Провеждане на обществено обсъждане на Плана:



о Официалното обществено обсъждане се организира по процедурата, определена с 
Наредба за разработване на планове за управление, с участието на всички заинтересовани 
централни и местни органи /МОСВ и Д „НП Пирин”, общински администрации и др./ и на 
обществеността;

о Изпълнителят се задължава 1 месец преди провеждане на официалното 
обществено обсъждане да осигури публичен достъп на заинтересованите страни до 
документа в Интернет, вкл. в Портала за обществени консултации -  Стратегически 
документи и подходяща форма за приемане на коментари, забележки и предложения по 
електронен път;

о Изборът на мястото, датата и часа за провеждане на обсъждането трябва да 
осигурява възможност за: достатъчно време за пристигане на представители от отдалечени 
места; достатъчно време за изказвания; максимално широко участие на обществеността;

о Условията за провеждане на общественото обсъждане да осигурят възможност за 
задаване на въпроси към изпълнителите на обсъждания документ и изказване на становища;

V. Указания за изготвянето на офертата и представянето й за 
участие в открита процедура за възлагане на обществена

поръчка

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА,

Настоящите указания съдържат информация, която ще Ви даде възможност да се 
запознаете с изискванията към участниците в процедурата и да получите указания, които ще 
Ви помогнат да изготвите своите оферти съгласно изискванията на ЗОП, ППЗОП и 
Възложителя.

Настоящата част от документацията има следното съдържание:

• Условия за участие в процедурата.
• Минимални изисквания за икономическо и фанансово състояние и технически 

възможности и квалификация.
• Изисквания и указания за изготвяне на офертите.
• Съдържание на офертите
• Подаване на офертите
• Валидност на офертата.
• Комуникация между възложителя и участниците.



Г аранция за участие и изпълнение.
Отваряне на офертите.
Провеждане на процедурата.
Класиране и определяне на изпълнител. Прекратяване на процедурата. 
Сключване на договор за поръчката.



1.Условия за участие в процедурата.

Участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде 
всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни 
обединения, отговарящи на изискванията условията предвидени в Закона за 
обществените поръчки, обявлението за обществена поръчка и настоящата 
документация за участие в откритата процедура. Участник в процедурата за възлагане 
на обществена поръчка не може да бъде отстранен на основание на неговия статут или 
правноорганизационната му форма, когато той има право да предоставя съответната услуга, 
доставка или строителство в държавата членка, в която е установен.

1.1. В случай, че участникът е обединение (или консорциум), което не е регистрирано 
като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или 
консорциума) сключват договор, в който се посочва представляващия.

Когато не е представен договора за създаването на обединението /  консорциум, или 
съставът на обединението се е променил след подаването на офертата -  участникът 
ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена 
поръчка.

1.1.2. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като 
подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

1.1.3. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо 
лице може да участва само в едно обединение.

В случай, че по отношение на участник бъде констатирано неизпълнение по 
т.1.1.2. или т.1.1.3. участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за 
възлагане на настоящата обществена поръчка.

1.1.4. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:
- документите по чл. 56 ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или 

юридическо лице, включено в обединението;
- 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.

1.1.5. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор 
се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с 
изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, 
необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или 
административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение 
на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

1.2. Подизпълнители. Участникът е длъжен да заяви дали за изпълнение на поръчката 
ще ползва подизпълнители. Подизпълнителите трябва да отговарят на всички изисквания, на 
които отговаря и самият участник, съобразно вида и дела на участието му. Лице, което е



дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да 
представя самостоятелна оферта.

Лице, което фигурира като подизпълнител в предложението на друг участник и е 
подписал декларация за съгласие да участва като подизпълнител, не може да участва в 
предложението на обединение.

За действията, бездействията и работата на подизпълнителите отговаря изпълнителят. 
Когато участникът предвижда участието на подизпълнители, документите по чл. 56, ал. 1, т.
1, 4, 5 и 6 от ЗОП се представят за всеки един от тях по отделно, а изискванията се прилагат 
съобразно вида и дела на тяхното участие.

В случай, че по отношение на участник и/или посочен подизпълнител бъде 
констатирано неизпълнение по настоящата точка, то този участник ще бъде 
отстранен от участие е процедурата за възлагане на настоящата обществена 
поръчка

1.3. Представителство. Участниците-юридически лица се представляват от законните 
си представители или от лица, специално упълномощени за участие в процедурата, което се 
доказва с изрично пълномощно.

1.4. Не се допуска до участие е процедурата и се отстранява участник, за когото е 
налице някое от следните обстоятелства:

1.4.1. осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 -  307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
1.4.2. обявен в несъстоятелност;
1.4.3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове;
1.4.4. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че 
участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните 
закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на 
съда, или участникът е преустановил дейността си;

1.4.5. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на 
компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или 
има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно 
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

1.4.6. при който лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с Възложителя с 
възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;



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

Когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители при 
изпълнение на поръчката, изискванията по чл. 47, ал. 1 и 5 и посочените в обявлението 
изисквания по чл. 47 ал. 2 се прилагат и за подизпълнителите. В случай, че подизпълнителят 
не отговаря на посочените условия, участникът се отстранява от участие.

Когато участникът в процедурата е обединение, горните изисквания се прилагат по 
отношение на всеки член на обединението.

За обстоятелствата по т. 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5 и 1.4.7 когато кандидатът или 
участникът е юридическо лице, е достъчно подаване на декларация от едно от лицата, които 
могат самостоятелно да го представляват.

Изискванията по горепосочените т.1.4.1се прилагат както следва:

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

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

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския 
закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от 
Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския 
закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;
6. при едноличен търговец -за  физическото лице - търговец;
7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които 

представляват кандидата или участника.
8. В гореупоменатите случаи и за прокуристите, когато има такива, когато 

чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от 
прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

Не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка чуждестранно 
физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое 
от обстоятелствата по точка 1.4.1., 1.4.2., 1.4.3., 1.4.4., 1.4.5., 1.4.6. и 1.4.7 по-горе. При 
подписване на договора за обществена поръчка участникът чуждестранно физическо или 
юридическо лице, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи за 
удостоверяване липсата на обстоятелствата по точка т. 1.4.1., 1.4.2., 1.4.3., 1.4.4. 1.4.5, по- 
горе, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен 
документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Когато 
в съответната чужда държава не се издават документите по предходното изречение или 
когато те не включват всички посочени случаи, участникът чуждестранно физическо или



юридическо лице представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно 
значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация 
няма правно значение според съответния национален закон, участникът чуждестранно 
физическо или юридическо лице представя официално заявление, направено пред съдебен 
или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган 
в държавата, в която той е установен.



2. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И 
ФАНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ 

ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ

Минималните изисквания към всеки участник в откритата процедура за възлагане 
на обществена поръчка, изпълнението на които се явява и необходима предпоставка за 
допускането им до оценяване на офертата, са както следва:

2.1. Минимални изисквания за икономическото и финансово състояние на 
участниците:

2.1.1. Участниците следва да докажат оборот от услуги, сходни с предмета на 
настоящата поръчка за последните три години -  2009, 2010, 2011 г., в зависимост от датата 
на която участникът е учреден или е започнал дейността си в общ размер, равен или по- 
голям от прогнозната стойност на поръчката.

Под сходни с предмета на настоящата поръчка се имат предвид услуги по 
разработване на Планове за управление на защитени територии и зони от Натура 2000, 
инвентаризации на абиотични и биотични фактори и компоненти за планове и проекти в 
защитени територии и зони, картиране на биологично разнообразие на природни 
местообитания, растителни съобщества, флора и фауна, проекти и програми в сферата 
на опазване на околната среда.

В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като 
самостоятелно юридическо лице, то на горните изисквания следва да отговаря участник 
от обединението или обединението като цяло.

В случай, че е предвидено участие на подизпълнители, всеки един от тях трябва да 
отговаря на изискването съобразно вида и дела на участието си.

2.2. Минимални изисквания за технически възможности и квалификация на
участниците.

2.2.1. В процедурата могат да участват лица, които имат опит от последните 3 
години, считано до датата на подаване на оферти в настоящата процедура, в изпълнението 
на договори с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка-минимум три договора.

Под сходни с предмета на настоящата поръчка се имат предвид услуги по 
разработване на Планове за управление на защитени територии и зони от Натура 2000, 
инвентаризации на абиотични и биотични фактори и компоненти за планове и проекти в 
защитени територии и зони, картиране на биологично разнообразие на природни 
местообитания, растителни съобщества, флора и фауна, проекти и програми в сферата 
на опазване на околната среда.



За доказване на изпълнението на това изискване участникът представя Списък- 
декларация на основните договори за услуги с предмет сходен с предмета на поръчката, 
изпълнени през последните 3 /три/ години до датата на подаване на офертата, включително 
стойностите, датите и получателите -  Образец 9. Участникът следва да представи препоръки 
за добро изпълнение към всеки посочен в списъка договор за услуги, посочени от участника 
в Образец 9. Тези препоръки задължително трябва да съдържат датата и мястото на 
услугата, както и дали тя е изпълнена професионално и в съответствие с нормативните 
изисквания.

2.2.2. Участникът трябва да докаже, че разполага с необходимите специалисти за 
предоставяне на услугите, нужни за качественото изпълнение на проекта. Екипът следва да 
включва минимум следните специалисти:

Ръководител на екипа

Квалификация и умения:

• Висше образование по горско стопанство или екология /естествени науки или
еквивалентна;

• Квалификация и умения в сферата на планирането на устойчиво развитие;

• Познания и опит в областта на европейското законодателство в сектора на
биоразнообразието (познаване на Директивата за местообитанията 92/43/ ЕЕС, 
Директивата за птиците 79/409/ЕЕС, програмата Натура 2000, Рамковата директива 
за водите 2000/60/ЕС);

• Отлично владеене на английски език;

Общ професионален опит:

• Най-малко 7-годишен професионален опит в сферата на опазване на
биоразнообразието и устойчивото развитие;

Специфичен професионален опит:

• Опит в управлението на проекти за опазване на околната среда и биоразнообразието -
(като ръководител на поне един успешно изпълнен проект през последните 5 години);

• Опит в изготвяне на планове за управление на защитени територии (Участие в 
изготвянето/прилагането на поне един План за управление на защитени територии.)

Експерт по управление на защитени територии, Заместник-ръководител на екип



Широкият обхват на дейностите изисква още един ръководител на екипа, който да 
подпомага процеса на общо управление и координиране на дейностите.

Квалификация и умения:

• Образование по горско стопанство или екология / естествени науки или еквивалентна;

• Познаване на българското природозащитно законодателство (Закон за защитените
територии, Закон за биологичното разнообразие, Наредба за изготвяне на планове за 
управление на защитени територии);

• Познаване на европейското законодателство в сектора на биоразнообразието;

Общ професионален опит:

• Най-малко 7-годишен професионален опит в сферата на управление и/или планиране,

координиране, и работа в системата от защитени територии.

• Опит в планиране и/или изготвяне на стратегически документи за развитието на
защитени територии/зони.

Специфичен професионален опит:

• Опит в работата с местни власти, институционални структури и НПО в сферата на
биоразнообразието, опазването на природата или устойчивото развитие;

• Опит в управлението на проекти за опазване на биоразнообразието и/или за изготвяне
на планове за управление на защитени територии. (Участие в
изготвянето/прилагането на поне един План за управление на защитени територии).

Експерт флора

Квалификация и умения:

• Висше образование в сферата на горско стопанство/биология или еквивалентна;

Общ професионален опит:

• Най-малко 7-годишен професионален опит в сферата на опазването на 
биоразнообразието;

• Опит в проекти, касаещи оценка на флористичното разнообразие в защитени 
територии/зони; (работа в областта през последните 5 години);



Специфичен професионален опит:

• Опит в изготвянето на планове за управление (Участие в изготвянето на поне 
един План за управление на защитени територии/зони)

Експерт фауна

Квалификация и умения:

• Висше образование в сферата на екология/биология или еквивалентна;

Общ професионален опит:

• Най-малко 7-годишен професионален опит в сферата на опазването на 
биоразнообразието;

• Опит в проекти, касаещи оценка на фаунистичното разнообразие в защитени 
територии/зони;

Специфичен професионален опит:

• Опит в изготвянето на планове за управление (Участие в изготвянето на поне един 
План за управление на защитени територии/зони);

Експерт природни местообитания/ гори

Квалификация и умения:

• Висше образование в сферата на горското стопанство или еквивалентна;

Общ професионален опит:

• Най-малко 7-годишен професионален опит в сферата на управление/опазване на 
природни местообитания/гори;

Специфичен професионален опит:

• Опит в проекти, свързани с проучването на растителното разнообразие в защитени 
територии/зони, във връзка с разработването на плановете за тяхното управление;



Експерт мониторинг

Квалификация и умения:

• Висше образование в сферата на екология или еквивалентна;

Общ професионален опит:

• Най-малко 5-годишен професионален опит в сферата на опазване на 
биоразнообразието и защитените територии/зони;

Специфичен професионален опит:

• Опит в мониторинг и оценка на ефективността на управление на защитени 
територии.

Експерт по връзки с обществеността

Квалификация и умения:

• Квалификация в сферата на връзките с обществеността или еквивалентна;

• Добро познаване на въпросите, свързани с връзките с обществеността, включително 
публична информация / техники на консултация и механизми на обществено участие;

Общ професионален опит:

• Най-малко 5-годишен професионален опит в сферата на връзките с обществеността;

• Опит в проекти с обществено участие или проекти за екологично образование или 
обучение

Специфичен професионален опит:

• Опит в организирането на РК кампании (участие в най-малко 2 кампании, семинари и 
работни срещи.

Ключов експерт 8: Експерт географска информационна система (ГИС)

Квалификация и умения:

• Висше образование в сферата на инжинерните науки или еквивалентна;

Общ професионален опит:



• Най-малко 7-годишен професионален опит в сферата на използването на 
информационни системи, включващи локални бази данни, преход на данни към обща 
база данни, управление на геобаза данни;

Специфичен професионален опит:

• Опит в съвместяване на растерни и векторни изображения, дигитализиране на карти за 
проектиране и моделиране на защитени територии.

3. участникът следва да осигури за своя сметка цялото необходимо техническо 
оборудване за изпълнение на поръчката, включително компютърна техника, 
високопроходим транспорт когато е необходимо и др.

*** Едно лице от екипа може да бъде предложено за повече от една от 
изброените по -  горе ключови позиции, при условия, че отговаря на съответните 
изисквания.

Участникът, определен за изпълнител на настоящата обществена поръчка, няма право 
да сменя лицата, посочени в офертата му като ключови експерти, без предварително 
писмено съгласие на възложителя, освен по изключение в следните случаи:

1. при смърт;
2. при невъзможност да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до 

трайна неработоспособност;
3. при необходимост от замяна на ключовия експерт, поради причини, които не зависят 

от Изпълнителя (например оставка, придобито право на пенсия за осигурителен стаж и 
възраст и др.);

4. когато ключовият експерт бъде осъден на лишаване от свобода за умишлено 
престъпление от общ характер.

В горепосочените случаи изпълнителят на настоящата обществена поръчка дава на 
възложителя писмено уведомление, в което мотивира предложенията си за смяна на 
ръководителя и прилага доказателства за наличието на някое от основанията по- горе. Също 
така посочва и лице, което да замени досегашния ключов експерт, като посочи 
квалификацията и професионалния му опит и приложи доказателства за това. При замяната 
на ключов експерт, новият ключов експерт трябва да притежава квалификация и 
професионален опит, не по-малки от минималните изисквания, заложени в настоящата 
документация. Възложителят може да поиска замяна на ключов експерт, в случай, че 
сметне, че същият не изпълнява задълженията си, така, както те са определени в настоящата 
документация. В този случай възложителят дава на изпълнителя писмено уведомление, в 
което мотивира предложенията си за смяна на съответния ръководител.



В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като 
самостоятелно юридическо лице, то на горното изискване следва да отговаря 
обединението като цяло.

В случай, че е предвидено участие на подизпълнители, всеки един от тях трябва да 
отговаря на изискването съобразно вида и дела на участието си.

Кандидат или участник може да използва ресурсите на други физически или 
юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое 
разположение тези ресурси. Тези условия се прилагат и когато кандидат или участник в 
процедурата е обединение от физически и/или юридически лица.

3. Изисквания и указания за изготвяне на офертите
При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията 

и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно обявлението и настоящата документация.
3.1. Всеки участник в процедурата за възлагане на тази обществена поръчка има право 

да представи само една оферта.
3.2. Варианти не се приемат.
3.3. Офертата трябва да бъде изготвена на български език и да бъде подписана 

саморъчно от участника, негов законен представител или негов пълномощник и 
подпечатана с печат на фирмата. /Към документите на участника се изисква представяне 
на изрично пълномощно, даващо право на упълномощеното лице да подпише офертата/. 
Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик от участника или от упълномощен от 
него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

3.4. Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг 
участник, не може да представя самостоятелна оферта.

3.5. До изтичането на срока за получаване на офертите всеки участник в процедурата 
може да промени, допълни или оттегли офертата.

3.6. Всеки участник може да поиска писмено от възложителя разяснения по 
документацията за участие до изтичането на срока на нейното получаване. Възложителят 
изпраща разясненията в 4-дневен срок от постъпване на искането. Разяснението се 
публикува на интернет -  страницата на възложителя - ^^^ .ртп -п р .сош , без да се отбелязва 
в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към документацията, 
която предстои да се предоставя на други кандидати или участници. В случай че от 
предоставяне на разяснението от възложителя до крайния срок за получаване на оферти 
остават по-малко от 6 дни, възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на 
оферти с толкова дни, колкото е забавата.

3.7. Всички разходи, направени от участника за изготвяне на офертата, са за негова 
сметка.

3.8. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, 
са задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат напълно 
съобразени с тези образци.



3.9. Не се допуска в офертата никакви вписвания между редовете, изтривания и 
корекции, освен ако не са заверени с подпис на лицето (лицата, упълномощени от 
Участника, които го представляват).

3.10. Количеството, вида и качеството на дейностите трябва да отговарят напълно на 
условията за изпълнение на поръчката от документацията за участие.

3.11. Документация за участие може да се получава до 10 дни преди изтичането на 
срока за получаване на офертите. Лицата имат право да разгледат документацията на място, 
преди да я закупят.

Възложителят има право (по собствена преценка), по собствена инициатива или по 
предложение на заинтересованото лице, еднократно да направи промени в обявлението 
и/или настоящата документация, свързани с осигуряване законосъобразност на процедурата, 
отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка.

За да бъде разгледано искането от заинтересовано лице, същото следва да е изпратено в 
преклузивния законов 10-дневен срок от публикуването на обявлението в Регистъра на 
обществените поръчки. Искания, постъпили след този срок, няма да бъдат разглеждани.

В случай че искането се прави от заинтересовано лице и е свързано с осигуряване на 
законосъобразност на процедурата, същото следва да обоснове и мотивира в предложението 
си конкретното несъответствие, което води, според него, до незаконосъобразност на 
процедурата, като посочи и точната правна норма, на която се позовава.

Възложителят няма да приема искания за промени, които не са свързани с противоречие с 
императивни правни норми, както и такива, които биха довели до промени в изискванията 
към участниците, методика за оценка или други елементи от настоящата документация, 
които са били обект на предварителен контрол от съответните компетентни органи и 
изменението би довело до промени, които също биха подлежали на предварителен контрол, 
ако бяха първоначално заложени в документацията.

Всяко конкретно искане се преценява самостоятелно от възложителя, като изцяло в неговата 
оперативна самостоятелност е дали да извърши или не съответното изменение.

Промените се извършват чрез решение за промяна, което се публикува в Регистъра на 
обществените поръчки, в 14-дневен срок от публикуване на обявлението за откриване на 
процедурата. В случай, че промените засягат критериите за подбор, изискванията към 
офертата или изпълнението на поръчката, в решението възложителят определя и нов срок за 
получаване на оферти, който не може да бъде по-кратък от първоначално определения.

4.Съдържание на офертата.

Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик или кутия или кашон и се 
подава в деловодството в обявения срок от участника лично или от упълномощен от него 
представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска



служба. Офертата по предходното изречение съдържа три отделни запечатани, непрозрачни 
и надписани плика, както следва:

ПЛИК №1 с надпис „Документи за подбор” в който се поставят документите, 
изискани от Възложителя съгласно чл.56, ал.1, т.1-6, 8, 12-14 от ЗОП, отнасящи се до 
критериите за подбор на участниците. В ПЛИК №21 се поставят всички документи, описани 
по-долу в документацията, като „Документи за подбор”. Необходимо е върху плика да 
бъде изписано и наименованието на участника.

ПЛИК №о2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се 
поставят предложенията на участника, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно 
избрания от възложителя критерий „икономически най-изгодна оферта” - по образец 
(Образец 16). Необходимо е върху плика да бъде изписано и наименованието на участника.

ПЛИК №о3 с надпис „Предлагана цена” е плика, който съдържа ценовото 
предложение на участника (Образец № 17). Необходимо е върху плика да бъде изписано и 
наименованието на участника.

Върху общият плик или кутия или кашон с офертата участникът записва:

Оферта
За участие в открита процедура с предмет: „Разработване на план за управление на Национален 
парк „Пирин” за периода 2014-2023”
От.......................... /изписва се наименованието на участника/.
Адрес за кореспонденция...................................
Тел.за контакт............................ факс..............................е-таП адрес........................

Той съдържа:
1.Плик №о1 -Документи за подбор
1. Оферта за участие - Образец 1
2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или 

негов упълномощен представител;
3. Копие на документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно 

чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или 
едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо 
лице; документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му 
законодателство. Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския 
регистър, участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите 
заявления за участие или оферти и удостоверения за актуално състояние.

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или 
техни обединения, документът за регистрация, съответно документът за самоличност, се 
представя в официален превод.

4. Декларация за приемане на етичните клаузи на настоящата поръчка- Образец 19;
5. Копие на удостоверение за регистрация по ЗДДС, ако е налично такова.
6. Когато участникът е обединение - договор за създаване на обединението.
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В случай, че участникът участва като обединение (консорциум), което не е 
регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението 
(консорциум) сключват договор, в който задължително се посочва представляващият. Не се 
допускат промени в състава на обединението (консорциума) след подаването на офертата.

7. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал), 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 чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП не могат да бъдат подписвани от 
пълномощник.

8. Декларация за запознаване с условията на поръчката- Образец 2
9. Справка-декларация за общия оборот от услуги, сходни с предмета на настоящата 

поръчка, за последните три (2009 г., 2010 г., 2011 г.), приключили, счетоводни години в 
зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - Образец 
3;

10. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1 и ал.5, т.1 от ЗОП - 
Образец 4;

11. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т.3 и ал. 2, т. 1 и т. 3 
от ЗОП - Образец 5;

12. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП -  Образец 6;
13. Декларация за приемане на клаузите на проекто-договора - Образец 7;
14. Списък-декларация на основните договори за услуги с предмет, сходен с 

предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано до датата на 
подаване на оферти в настоящата процедура, включително предмет, стойностите, датите и 
получателите-Образец 9; Тези договори следва да са сключени и изпълнени през последните 
три години до датата на подаване на офертата, като може да са сключени с Възложител по 
смисъла на ЗОП или с други лица.

15. Препоръки за добро изпълнение на договори за услуги с предмет, сходен с 
предмета на поръчката, посочени от участника в Образец 9 . Тези препоръки задължително 
трябва да съдържат датата и мястото на услугата, както и дали тя е изпълнена 
професионално и в съответствие с нормативните изисквания.

16. Списък-декларация на експертите на участника, които ще участват при 
изпълнение на поръчката, включващ наименование на лицата с професионален опит, 
специфичен професионален опит и квалификация, за изпълнение на поръчката и 
допълнително предложения състав на екипа за изпълнение на поръчката -Образец 10. 
Списъкът трябва да бъде придружен с доказателства, че експертите отговарят на 
минималните изисквания на Възложителя по отношение на професионален опит, 
специфичен професионален опит и квалификация чрез представяне на професионални 
автобиографии - Образец 11, документи за придобита квалификация, копие от трудова 
книжка, препоръки от работодатели, както и всички други документи, доказващи наличния



опит и квалификация. Заедно с това всеки експерт трябва да подпише декларация за 
съгласие за участие в екипа по изпълнение на поръчката, съгласно образец № 12.

17. Декларация за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на 
поръчката и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители - 
Образец13;

18. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в процедура за възлагане 
на обществена поръчка - Образец 14;

19. Документ за внесена гаранция за участие - оригинал;
В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано: «Гаранция за участие в
обществена поръчка с партиден номер в РОП-.(по обявлението в РОП към АОП). Ако
участникът представя Банкова гаранция, то условията по същата трябва да отговарят (т.е. да 
са равносилни и/или по-благоприятни) на тази по приложения в документацията образец на 
Банкова гаранция за участие в процедурата - Образец 15.

Валидността на гаранцията за участие следва да покрива изцяло срока на валидност 
на офертата на участника. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на 
участника. Той 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;

20. Декларация за приемане етичните клаузи на настоящата поръчка - Образец 18;

II. Плик №2 с предложение за изпълнение на поръчката - Образец 16;

Техническото предложение на участника за изпълнение на поръчката трябва да отговаря 
на всички изисквания, определени от Възложителя в настоящата документация за участие.

Техническото предложение на участника за изпълнение на поръчката следва да бъде 
изготвено, съгласно образеца към настоящата документация за участие -  Образец 16, което 
следва да съдържа минимум:

1. Стратегия на участника за изпълнението на договора.
1.1. Описание и обосновка на модела за управление на изпълнението на договора, 
включително механизъм за вътрешен контрол и модел за взаимодействие с екипа за 
управление на проекта, като се дефинират конкретните задължения и отговорности на 
ключовите и другите експерти.
1.2. Описание и обосновка на модела за взаимодействие със заинтересованите лица 
(местните власти, различни организации и институции, чиято дейност има отношение към 
природния парк), като се дефинират също така и конкретните задължения и отговорности на 
ключовите и другите експерти.
1.3. Описание и обосновка на всички мерки, които участникът ще прилага, за да се справи с 
посочените от възложителя рискове.
1.4. Описание и обосновка на изследователските дейности и подхода за тяхното изпълнение, 
които участникът възнамерява да приложи.



2. Разпределение на човекодните на ключовите и други експерти, необходими за изпълнение 
на поръчката.
3. План-график за изпълнение на дейностите.

ВНИМАНИЕ: Участниците попълват, подписват и подпечатват Техническата оферта без да 
посочват цени. Всякаква информация, свързана с цени, трябва да се съдържа единствено в 
ценовата оферта на участника.
Техническо предложение за изпълнение на поръчката -  следва да бъде изготвено по 
образеца от настоящата документация (Образец № 16) -  оригинал.

Ш .Плик №3 с ценовото предложение, изготвено по образец - Образец 17;
Предлаганата цена за извършване на услугата в лева без ДДС и включва всички 

разходи по изпълнение на всички работи, дейности, услуги и др., нужни за качественото 
изпълнение на обществената поръчка, в това число командировки, квартирни и налози 
и други разходи, свързани с изпълнението на поръчката, като възнаграждения на 
служителите, такси, печалби и всички суми, съгласно нормативен акт.

Цените се посочват с точност до втория знак след десетичната запетая.
Участникът посочва единични цени и обща цена в български лева, без включен ДДС, 

като общата цена се посочва и с включен ДДС.

В случай, че участник е представил ценова оферта, в която някоя от единичните цени е по- 
висока от посочените по-долу максимално допустими стойности, то той ще бъде отстранен 
от участие в процедурата. Максимално допустимите стойности за отделните дейности са 
какво следва:

№ Дейност Максимално допустима 
стойност в лв. без ДДС

1. Описание и оценка обща информация от т. 1.0. 20000,00

2. Характеристика на абиотични фактори от т. 1.0. до т. 
1.11. вкл. 45000,00

3. Биологична характеристика от т.1.12. до т. 1.15. вкл. 220000,00

4. Горскодървесна растителност /ландшафтна таксация 
вкл. техническа обработка на земеделските земи и 
картен материал

760000,00

5. Културна и социално-икономическа характеристика от 180000,00



т. 1.16. до т.1.20. вкл.

6. ПЪРВА ОЦЕНКА от т. 1.21. до т. 1.23. вкл. 20000,00

7. Част 2: Дългосрочни цели и ограничения от т. 2.1. до т. 
2.2. вкл. 30000,00

8. ВТОРА ОЦЕНКА от т. 2.3. до т. 2.4. 25000,00

9. Част 3: Норми, режими, условия и препоръки за 
осъществяване на дейности от т. 3.1. до т. 3.2. вкл. 35000,00

10. Част 4: Оперативни задачи и предписания за ползване 
от т. 4.1. до т. 4.5. вкл. 20000,00

11. Част 5: Преглед на изпълнението на целите и задачите 
от т. 5.1. до т. 5.2. 20000,00

12. Работна среща за оповестяване 6000,00

13. Обучение -  семинари 2 бр. по т. 0.2 10000,00

14. Обществено обсъждане от т. 0.2. 10000,00

15. Информиране на обществеността и материали 14500,00

16. Оформление /подвързване, ламиниране и др./ 4500,00

17. Разпечатване на работни екземпляри с всички 
приложения 18000,00

ОВЩО 1438000,00

При изготвяне на ценовото си предложение, участникът следва да предвиди и 
включи в крайната цена всички разходи, разноски, възнаграждения и прочее, 
дължими във връзка с изпълнението на предмета на поръчката.

Участникът ще бъде отстранен от участие в откритата процедура, ако офертата му 
надвишава предварително обявената прогнозна стойност от 1 438 000.00 лв. без ДДС..
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Участници, които по какъвто и да е начин, са включили някъде в офертата си извън 
Плик „№° 3 ” - с надпис ”Предлагана цена” елемент/и, свързани с предлаганата цена (или 
части от нея), ще бъдат отстранени от участие в настоящата процедура.

ВАЖНО !!!!!
• Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, да се 

спазват изискванията на чл.56, ал.3. от ЗОП.
• Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо 

лице или техни обединения, да се спазват изискванията на чл.56, ал.4. от ЗОП.
• Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, да се спазват 

изискванията на чл.56, ал.2 от ЗОП.
• Документите трябва да са подредени и номерирани съгласно приложения 

списък
• Всички документи трябва да са:
• а/ Заверени (когато са копия) с гриф “Вярно с оригинала” , подписани от 
лицето/та, представляващи участника и свеж печат, когато не е упоменато друго 
изискване за заверка на документа;
• б/ Документите и данните в офертата се подписват само от лица с 
представителни функции, назовани в съдебната регистрация, БУЛСТАТ 
картончето или удостоверението за актуално състояние и/или упълномощени за 
това лица. Във втория случай се изисква да се представи пълномощно за 
извършването на тези действия;
• в/ Всички документи трябва да са с дата на издаване, предшестваща подаването 

им, не повече от 1 месец или да са в срок на тяхната валидност, когато такава е 
изрично записана в тях. Декларациите и офертата се подписват преди или към 
датата на подаване на офертата.

• г/ Всички документи, свързани с офертата, следва да бъдат на български език 
или в превод, а документът по т. 3 от «Документи за подбор» в официален превод.
• д/ Ако в предложението са включени документи и референции на чужд език, 
то следва да са придружени от превод на български език.
• е/ По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания 

или корекции, освен ако не са заверени с подпис на лицето/лицата, 
упълномощени от лицата, които го представляват/

ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИК
Ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена 
поръчка, Участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:
□ Подадената оферта е представена в нарушение на изискванията на чл. 57, 
ал. 2 от ЗОП.
□ По отношение на участника е налице някое от обстоятелства по чл.47 
ал.1, ал.2 или ал.5 от ЗОП



□ Представената оферта, включително и отделни нейни части в 
техническото и ценово предложение, не отговаря на предварително обявените в 
обявлението и в тази документация условия и изисквания за представяне.
□ Не е представен някой от документите, съгласно чл. 56 от ЗОП и 
изискванията на настоящата документация.
□ По отношение на участника се установи неизпълнение на някое от 
общите условия за участие, минималните изисквания за икономическо и финансово 
състояние, както и технически възможности и квалификация съгласно предварително 
обявените в обявлението и в тази документация условия.

Не е представил документ за представена гаранция за участие.
□ Гаранцията за участие е представена под формата на банкова гаранция 
със срок на валидност, по-кратък от срока на валидност на офертата.
□ за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил 
невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя 
критерии за подбор.

за когото се установи, че е декларирал неверни данни и обстоятелства във 
връзка с представената от него оферта.

5.Подаване на офертата
Офертите, изготвени съобразно изискванията се подават в посочения в 

обявлението срок в Деловодството на Дирекцията.
Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик или кутия или кашон и се 

подава в деловодството, в обявения срок, от участника лично или от упълномощен от него 
представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска 
служба.

Върху плика участникът посочва обекта на поръчката, за която участва, подателя, 
адрес за кореспонденция, телефон и, по възможност, факс и електронен адрес.

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

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците 
оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 
незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра.

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 получаване на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на 
срока за получаване 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 съдействие като: 
митническо освобождаване на пратка, получаване чрез поискване от пощенски клон, или 
други подобни.



В случай, че в срока за получаване на оферти няма постъпили оферти или е получена само 
една оферта, Възложителят може да удължи срока за получаване на офертите.

Когато се установи, че първоначално определеният срок за получаване на оферти е 
недостатъчен за изготвяне на офертите, включително поради необходимост от разглеждане 
на място на допълнителни документи към документацията или оглед на мястото на 
изпълнение, Възложителят удължава този срок.
Промените в срока се обнародват и вписват в регистъра на обществените поръчки. Когато 
удълженият срок е определен в дни, той започва да тече от датата на обнародване в 
електронната страница на АОП.

6. Валидност на офертата
Срокът на валидност на офертата е времето, през което участникът е обвързан с 

условията на представената оферта. Срокът на валидност на офертите, изискван от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от датата на крайния срок 
за получаване на оферти. Оферта с по-малък срок на валидност ще бъде отстранена от 
Възложителя на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

7. Комуникация между възложителя и участниците
7.1. Комуникацията между Възложителя и участниците в настоящата процедура е в 

писмен вид.
7.2. Обменът на информация между Възложителя и участника се извършва по един от 

следните начини: лично срещу подпис; по пощата -  писмо с обратна разписка, изпратено на 
посочените от Възложителя/участника адреси; чрез куриерска служба; по факс; по 
електронна поща; чрез обявление на електронната страница на Възложителя; чрез 
комбинация от тези средства.

7.3. Писмата и уведомленията трябва да бъдат адресирани до Възложителя, като се 
посочват и лицата за контакти/съгласно обявлението/.

7.4. Участниците в процедурата внасят своите питания, отговори и др. документи в 
писмен вид в Деловодството на Дирекцията лично; по пощата -  писмо с обратна разписка, 
изпратено на посочените от Възложителя/участника адреси; чрез куриерска служба или по 
факс.

7.5. При промяна в посочения адрес и факс за кореспонденция лицата, закупили 
документация за участие, и участниците са длъжни в срок до 24 часа надлежно да уведомят 
Възложителя.

8. Г аранция за участие и изпълнение
Гаранцията за участие е в размер на 14 000.00 (четиринадесет хиляди лева) лв.
Г аранцията за участие се внася като парична сума по 1БАК сметка на Дирекцията, 

посочена в обявлението за откриване на процедурата или се представя като банкова 
гаранция за срока на валидност на офертата. Г аранцията за участие се задържа в полза на 
Възложителя или се освобождава по реда на чл.61 и чл.62 от ЗОП. Гаранцията за



изпълнение на договора, внесена по сметката на Дирекцията или представена като банкова 
гаранция в деня на подписване на договора е 1 % от стойността на поръчката.

Ако участникът избере да представи банкова гаранция в полза на Дирекция 
„Национален парк „Пирин” за участие, в текста на гаранцията изрично да е посочена 
възможността за задържането й по реда на чл.61 от ЗОП.

Гаранциите се освобождават по реда на чл.62 от ЗОП.
Банковата гаранция за изпълнение на договора да бъде валидна 30 дни след 

датата на приключване на изпълнение на договора. В договора са описани случаите, в 
които възложителят ще задържи гаранцията за изпълнение на договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви за периода, през който средствата законно са 
престояли у него.

9. Отваряне на офертите
Постъпилите оферти ще бъдат отворени от назначена по реда на чл. 34 от ЗОП 

комисия в посочения в обявлението, приложено към настоящата документация, срок.
Разглеждането, оценяването и класирането на офертите ще се извърши по реда на 

раздел V от ЗОП, приетият критерий и описаната в настояща документация методика.

10. Провеждане на процедурата
10.1. В процеса на провеждане на процедурата, участниците са длъжни да уведомяват 

Възложителя за всички настъпили промени в декларираните от тях обстоятелства в 7-дневен 
срок от настъпването им.

10.2. За провеждане на процедурата, Възложителят, с писмена заповед, назначава 
комисия, като определя нейният състав и резервни членове. Комисията се състои от нечетен 
брой членове - най-малко петима, един от които задължително е правоспособен юрист, а 
останалите лица - притежаващи необходимата професионална квалификация и практически 
опит в съответствие с обекта и сложността на поръчката. Възложителят може да привлече 
като член на комисията и външен експерт, който е включен в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 и 
има квалификация в съответствие с предмета на поръчката. Комисията се назначава от 
Възложителя след изтичане на срока за приемане на офертите и се обявява в деня, определен 
за отваряне на офертите.

10.3. Срокът за приключване на работата на комисията се определя от Възложителя в 
заповедта и може да бъде променян само със заповед на Възложителя. Срокът трябва да 
бъде съобразен със спецификата на обществената поръчка и не може да бъде по-дълъг от 
срока на валидност на офертите.

10.4. Членовете на комисията и консултантите към нея са длъжни да пазят в тайна 
обстоятелствата, които са узнали, във връзка със своята работа в комисията.

10.5. Членовете на комисията нямат право да изнасят оферта извън помещението, 
където се провежда заседанието.

10.6. Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява 
задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, Възложителят издава заповед 
за определяне на нов член.



10.7. Комисията, назначена от Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на 
офертите, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените 
оферти.

10.8. След получаване на списъка с участниците и на всеки етап от процедурата, 
когато настъпи промяната в декларираните обстоятелства, членовете на комисията и 
консултантите подписват и представят на Възложителя декларация, в която декларират, че:

а) нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен 
участник;

б) не са "свързани лица" с участник в процедурата или с посочените от него 
подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи;

в) нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка.

г) се задължават да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали, във връзка със 
своята работа в комисията

10.9. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата 
за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

10.10. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за 
наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове 
подписват плик № 3 „Предлагана цена”. Комисията предлага по един представител от 
присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници. В присъствието 
на посочените в т.10.9 лица, комисията отваря плик № 2 „Предложение за изпълнение на 
поръчката” и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в 
него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише 
документите в плик № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1 
„Документи за подбор” и оповестява документите, които той съдържа.

10.11. След извършването на действията посочени в т.10.10 приключва публичната 
част от заседанието на комисията.

10.12. Комисията разглежда документите в плик № 1 за съответствие с критериите за 
подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса на документи 
и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, 
комисията изпраща протокола до всички участници. Участниците представят на комисията 
съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола.

10.13. Участник няма право да представя други документи освен липсващите и тези 
за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията по т.10.12..

10.14. След изтичането на определения в протокола срок, Комисията проверява 
съответствието на документите в плик №1 „Документи за подбор”, включително 
допълнително представените, с изискванията за подбор поставени от възложителя.

10.15. Комисията не разглежда документите в плик №2 „Предложение за изпълнение 
на поръчката” на участниците, които не отговарят на изискванията за подбор.

10.16. Комисията при необходимост може по всяко време:
1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на 

информация от други органи и лица;



2. да изисква от участниците:
а) разяснения за заявени от тях данни;
б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове №

2 и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото 
предложение на участниците.

10.17. Когато критерият е икономически най-изгодна оферта, комисията отваря плика 
с предлаганата цена, след като е разгледала офертите и е извършила оценяване по всички 
други показатели, което е отразено в подписан от членовете на комисията протокол.

10.18. Възложителят обявява датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на 
ценовите оферти на интернет сайта на Дирекция «Национален парк Пирин» -  
кИр://^^^.р1т1п-пр.сот/. Информация по телефона за датата, часа и мястото на отваряне и 
оповестяване на ценовите оферти няма да бъде давана.

10.19. При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват 
участниците или техни упълномощени представители, както и представители на 
юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

10.20. Когато критерият е икономически най- изгодна оферта, преди отварянето на 
ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица резултатите от оценяването на 
офертите по другите показатели.

10.21. Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, 
което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност 
на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва 
да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията 
определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от 
три работни дни от получаване на искането за това.

10.22. Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за 
отстраняване офертата, когато са посочени обективни фактори, свързани със:

а) оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;
б) предложеното техническо решение;
в) наличието на изключително благоприятни условия за участника;
г) икономичност при изпълнение на обществената поръчка.
д) получаване на държавна помощ.
10.23. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията 

прецени, че посочените фактори не са обективни, комисията предлага участника за 
отстраняване от процедурата.

10.24. Комисията с мотивирана обосновка предлага на Възложителя за отстраняване 
от процедурата всеки участник:

а) който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП, 
посочени в настоящата документация;

б) за когото са налице обстоятелства по ал.1, ал.2 (посочени в обявлението) и ал.5 на 
чл.47 от ЗОП;
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в) който е представил оферта, която е непълна и/или не отговаря на условията, 
съдържанието и изискванията посочени в настоящата документацията за участие в 
процедурата;

г) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал.2 от
ЗОП.

д) за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна 
информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за 
подбор.

10.25. Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените 
условия, критерий, показатели и методика за оценка на офертите. Решенията на комисията 
се вземат с мнозинство от членовете й.

10.26. В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, когато 
избраният критерий за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта, за такава се 
приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са 
еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира 
офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

10.27. Когато "икономически най-изгодната оферта” не може да се определи по реда 
описан в т. 10.26., Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител 
между класираните на първо място оферти.

10.28. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на 
офертите. Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на 
Възложителя заедно с цялата документация и кореспонденция, свързана с провеждането на 
процедурата. Комисията приключва своята работа с предаване на протокола на 
възложителя. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола 
с особено мнение и писмено излага мотивите си.

11.Класиране и определяне на изпълнител. Прекратяване на процедурата.
11.1.Възложителят, в срок от 5 работни дни след приключване на работата на 

комисията, издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците по 
съответните позиции, и участникът обявен за изпълнител. В решението възложителят 
посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за 
отстраняването им. Възложителят изпраща решението на участниците в три дневен срок от 
издаването им.

11.2. При писмено искане от участник, възложителят е длъжен в тридневен срок от 
получаването да му осигури достъп до протокола. Възложителят може да откаже достъп до 
информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на 
нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

11.3. При писмено искане от участник възложителят е длъжен в тридневен срок от 
получаване на искането да предостави копие от протокола при условията на т.11.2.

11.4. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с 
мотивирано решение само когато:

а) не е подадена нито една оферта или заявление за участие или няма кандидат или 
участник, който отговаря на изискванията по чл. 47-53а ЗОП;
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б) нито една оферта не отговаря на предварително обявените условия от 
възложителя;

в) всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя 
условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

г) първият или вторият класиран участник откаже да сключи договор;
д) отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата, или при невъзможност да се осигури финансиране за 
изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

е) са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да 
бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

ж) поради наличие на някое от основанията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП не се сключва 
договор за обществена поръчка;

11.5. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:
а) е подадена само една оферта или заявление за участие;
б) има само един кандидат или участник, който отговаря на изискванията по чл.47- 

53 а или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя;
11.6.Възложителят е длъжен в три дневен срок от решението по т. 11.4 или 11.5 да 

уведоми кандидатите или участниците за прекратяването на процедурата за възлагане на 
обществената поръчка, както и да изпрати копие от него до изпълнителния директор на 
агенцията.

12. Сключване на договор за възлагане на поръчката.
12.1. Възложителят сключва договор за изпълнение на обществената поръчка с 

участника, класиран на първо място, в съответствие с чл. 41 от ЗОП.
12.2. Договорът се сключва в едномесечен срок след влизане в сила на решението за 

определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително 
изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на 
заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за решението за определяне 
на изпълнител. Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди 
влизането в сила на всички решения по процедурата.

12.3. Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за 
изпълнител, който при подписване на договора:
- не представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл.25, ал.3, т.2 от 
ЗОП;
- не изпълни задължението по чл.47, ал. 10 и чл. 48, ал. 2;
- не представи определената гаранция за изпълнение на договора от ЗОП;
- не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго 
изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на 
нормативен или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на 
процедурата.
Възложителите, за които се прилага чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър, не могат 
да изискват представяне на документите по чл.47 ал.10 от ЗОП, когато те се отнасят за 
обстоятелствата, вписани в търговския регистър.
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12.4. Договорът за обществена поръчка се сключва в пълно съответствие с проекта на 
договор представен в документацията за участие и включва задължително всички 
предложения от офертата на участника, определен за изпълнител. За всички неуредени 
въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на договорите за 
обществени поръчки се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за 
задълженията и договорите.

13. Други указания
13.1. Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от 

участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат Закона 
за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му

13.2.Ако участниците в процедурата представят документи на език, различен от 
българския, същите следва да бъдат представени и в превод на български език. При 
несъответствие в записите при различните езици, за валидни се считат записите на 
български език.
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VI. ПОКАЗАТЕЛИТЕ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКАТА ЗА 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА ПРИ ИЗБРАНИЯТ 

КРИТЕРИЙ-ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА

С настоящата методика се определя редът, критерият за оценка, показателите и тяхната 
тежест при оценка на офертите на участниците.
При разглеждане, оценка и класиране на предложенията на участниците се спазват 
разпоредбите на ЗОП, условията на Възложителя и настоящата методика.

1.КРИТЕРИЙ - икономически най-изгодна оферта
Когато критерият е икономически най-изгодна оферта, комисията отваря плика с 
предлаганата цена, след като е разгледала офертите и е извършила оценяване по всички 
други показатели, което е отразено в подписан от членовете на комисията протокол. При 
отваряне на ценовите оферти могат да да присъстват участниците в процедурата и техни 
упълномощени представители. Когато критерият за оценка е икономически най-изгодна 
оферта, преди отварянето на ценовите оферти, комисията съобщава на присъстващите лица 
резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.

1. Методика

а) Показатели за оценка и относителната им тежест.

- Качество на техническото предложение -  К (относителна тежест 60%, максимална 
стойност -  60 т.)
- Цена -  Ц (относителна тежест 40 %, максимална стойност -  40 т.)

б) Определяне на оценката по показателя „Качество на техническото 
предложение (К)”
При оценяване на качеството на техническото предложение се преценява пълнотата и 
обосноваността на стратегията за изпълнение на договора, представена от участниците в 
съответствие с Образец № 16 от настоящата документация. Стратегиите се оценяват при 
съобразяване с всички изисквания на възложителя, посочени в документацията. Оценяват се 
методите за постигане на заложените резултати и справяне с идентифицираните рискове. 
Преценяват се организацията на дейностите, начините за тяхното осъществяване, 
предложените изследователски подходи. Конкретният брой точки, който ще бъде присъден 
на всеки участник, се определя от оценителната комисия. Оценяването се извършва въз 
основа на експертните знания и опит на членовете на комисията. Точките по показателя 
„Качество на техническото предложение -  К” се присъждат при отчитане на аспектите и 
спазване на насоките, представени в следната таблица:

ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОЦЕНКА (точки)
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ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Средна Добра Отлична

Вътрешна организация и контрол на изпълнението 3 9 15
На офертата се присъждат три (3) точки, ако в стратегията се съдържа само общ 
ангажимент, че е създадена организация за изпълнение на поръчката качествено и в срок. 
На офертата се присъждат девет (9) точки, ако в стратегията са посочени конкретни 
мерки/дейности за организация на ангажираните експерти, управление на работните 
процеси, реализиране на вътрешен контрол на изпълнението и взаимодействие с екипа за 
управление на проекта, които следва да гарантират постигането на очаквания от 
възложителя и детайлно посочен в документацията краен резултат, като не е представена 
обосновка как посочените мерки/дейности ще спомогнат за това или представената 
обосновка не е изцяло аргументирана.
На офертата се присъждат петнадесет (15) точки, ако в стратегията са посочени 
конкретни мерки/дейности за организация на ангажираните експерти, управление на 
работните процеси, реализиране на вътрешен контрол на изпълнението и взаимодействие 
с екипа за управление на проекта, които следва да гарантират постигането на очаквания 
от възложителя и детайлно посочен в документацията краен резултат, като е представена 
обосновка, която детайлно и аргументирано разглежда как посочените мерки/дейности 
ще доведат до оптимално реализиране на крайния резултат.

Взаимодействие със заинтересованите лица 3 9 15
На офертата се присъждат три (3) точки, ако в стратегията се съдържа само общ 
ангажимент, че при изпълнението ще се цели ефективно взаимодействие с всички 
категории заинтересовани лица, посочени в документацията.
На офертата се присъждат девет (9) точки, ако в стратегията е посочен конкретен подход 
за взаимодействие с всяка отделна категория заинтересовани лица от посочените в 
документацията, които следва да гарантират постигането на очаквания от възложителя и 
детайлно посочен в документацията краен резултат, като не е представена обосновка как 
предложеният подход ще спомогне за това или представената обосновка не е изцяло 
аргументирана.
На офертата се присъждат петнадесет (15) точки, ако в стратегията е посочен конкретен 
подход за взаимодействие с всяка отделна категория заинтересовани лица от посочените 
в документацията, които следва да гарантират постигането на очаквания от възложителя 
и детайлно посочен в документацията краен резултат, като е представена обосновка, 
която детайлно и аргументирано разглежда как предложеният подход ще доведе до 
оптимално реализиране на крайния резултат.
Забележка: Подход -  представлява набор от послания, комуникационни методи, 
образователни дейности и оценки, чието предназначение е да ангажира и образова 
граждани и организации, имащи отношение към управлението на парка, както и такива, 
които могат да подпомогнат самия процес на информиране и образоване.
Управление на риска 3 9 15
На офертата се присъждат три (3) точки, ако в стратегията се съдържа само общ 
ангажимент за справяне с рисковете, идентифицирани от възложителя в документацията.
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На офертата се присъждат девет (9) точки, ако в стратегията са посочени конкретни 
мерки за неутрализиране на всеки един от рисковете, идентифицирани от възложителя в 
документацията, като не е представена обосновка как предложените мерки ще спомогнат 
за справяне с посочените рискове или представената обосновка не е изцяло 
аргументирана.
На офертата се присъждат петнадесет (15) точки, ако в стратегията са посочени 
конкретни мерки за неутрализиране на всеки един от рисковете, идентифицирани от 
възложителя в документацията, като е представена обосновка, която детайлно и 
аргументирано разглежда как предложените мерки ще доведат до справяне с посочените 
рискове.
Изследователски подход 3 9 15
На офертата се присъждат три (3) точки, ако в стратегията се съдържа само общо 
описание на изследователския подход, което преповтаря информацията за дейностите и 
очакваните резултати, посочена в документацията и общ ангажимент, че 
осъществяването на тези дейности, ще доведе до постигане на очаквания от възложителя 
краен резултат.
На офертата се присъждат девет (9) точки, ако освен информацията за дейностите и 
очаквания резултат, посочен в документацията, в стратегията е посочено, че планът ще 
съдържа и аналитичен преглед на:
- съществуващи източници на информация, чиито резултати могат да се ползват в 
процеса на планиране на управлението на парка;
- предвидените в действащия План за управление програми и проекти, с акцент върху 
приетите нови национални и международни нормативни актове.
Стратегията следва да съдържа обосновка как предложените дейности ще спомогнат за 
постигане на очаквания от възложителя и посочен в документацията краен резултат.
На офертата се присъждат петнадесет (15) точки, ако освен информацията за дейностите 
и очаквания резултат, посочен в документацията, както и ангажимент планът да съдържа 
и аналитичен преглед на:
- съществуващи източници на информация;
- предвидените в действащия План за управление програми и проекти, с акцент върху 
приетите нови национални и международни нормативни актове
и обосновка как предложените дейности ще спомогнат за постигане на очаквания от 

възложителя и посочен в документацията краен резултат, в стратегията е посочена и 
система за вътрешен и външен мониторинг, която да използва ключови екологични и 
социално-икономически индикатори, с цел достигане на управленската визия за парка, 
както в национален, така и в международен аспект. За посочената система следва да е 
представена обосновка, която детайлно и аргументирано разглежда как тя ще доведе до 
оптимално реализиране на очаквания от възложителя краен резултат.___________________
Забележка: Ако някой от посочените четири аспекта, въз основа на който се оценява 
качеството на техническото предложение, не е разгледан в стратегията за изпълнение, 
офертата получава нула точки за качество и участникът се предлага за отстраняване._____
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Оценката на качеството на техническите предложения се извършва от членовете на 
комисията, като всеки един член попълва и подписва таблица за индивидуална оценка, 
съгласно Приложение 1 към настоящата методика. .
Крайната обща оценка по показателя „Качество на техническото предложение (К)” се 
изчислява на база на средноаритметичната стойност от общите оценки на оценителите в 
таблицата за индивидуална оценка на техническото предложение (изчислени в Таблицата за 
пресмятане на средноаритметичната стойност -  Приложение 2 към настоящата методика), 
по следната формула:

К = Цп/Цшах х 60, където:
„Цшах” - най-високата средноаритметична стойност от общите оценки;
„Цп”- средноаритметичната стойност от общите оценки на техническото предложение на п- 
тия участник;
„60” - максимален брой точки по показателя.

Комисията попълва и подписва Таблица за оценка по показател
„Качество на техническото предложение (К)” -  Приложение 3 към настоящата методика.. 

в) Определяне на оценката по показателя „Цена (Ц)”
Оценката по показателя „Цена (Ц)” се изчислява на база предложената от участниците цена 
за изпълнение (документ „Ценово предложение / Ценова оферта” на участника), по следната 
формула:
Ц = Цт1п/Цп х 40, където:
„Цт1п” - най-ниската предложена цена;

„Цп”- предложената от п-тия участник цена на оценяваната оферта;
„40” - максимален брой точки по показателя.

Комисията попълва и подписва таблица за финансова оценка -  Приложение 4 към 
настоящата методика.

г) Формиране на комплексната оценка
Комплексната оферта (КО) на всяка оферта се получава като сума от индивидуалните 
оценки по двата показателя. Прилага се следната формула:
КО = Т + Ц
Комисията попълва и подписва таблица за обща оценка. -  Приложение 5 към настоящата 
методика.

ВАЖНО: В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за 
икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена.
При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока 
относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

Приложение 1
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Таблица за индивидуална оценка на техническото предложение

Оценител:
Участник:

Показател Оценка Аргументация на оценителя
Вътрешна организация и 
контрол на изпълнението

Взаимодействие със 
заинтересованите лица

Управление на риска

Изследователски подход

ОБЩА ОЦЕНКА

Подпис на оценителя: 
Д ата:.........................

118



Приложение 2

Таблица за пресмятане на средноаритметичната стойност от общите 
оценки на техническите предложения

Подписи Комисия: Дата:
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Приложение 3

Таблица за оценка по показател 
,Качество на техническото предложение (К)’

Участник Средно аритметично от 
общите оценки на 

оценителите

Оценка 
К = Кп/Ктах х 60

Участник 1
Участник 2
Участник 3
Участник.......

Подписи Комисия: Дата:
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Приложение 4

Таблица за оценка по показател „Цена (Ц)”

Участник Предлагана цена Оценка 
Ц = Цш1п/Цп х 40

Участник 1
Участник 2
Участник 3
Участник ...

Подписи Комисия: Дата:

Приложение 5



Таблица за комплексна оценка

Участник
Оценка по показател 

„Качество на 
техническото 

предложение (К)”

Оценка по 
показател 

„Цена (Ц)”

Комплексна оценка 
КО = К + Ц

Участник 1
Участник 2
Участник 3
Участник ...

Подписи Комисия: Дата:

VII. Етични клаузи

• Всеки опит на участник да се сдобие с поверителна информация, да сключи незаконно 
споразумение с конкуренти или да окаже влияние върху комисията или възложителя по



време на процеса на разглеждане, изясняване и оценка на офертите може да доведе до 
отстраняване на участника от процедурата или до административни наказания.

• Когато предлага оферта, участникът трябва да не е повлиян от възможен конфликт на 
интереси и да няма равностойни взаимоотношения в тази връзка с други участници в 
процедурата за възлагане на обществената поръчка или страни, ангажирани в проекта. Ако 
по време на изпълнение на договора възникне такава ситуация, изпълнителят трябва 
незабавно да уведоми възложителя.

• Изпълнителят трябва да действа във всеки един момент професионално, безпристрастно и 
в съответствие с Кодекса за етично поведение на професията си. Той трябва да се въздържа 
от всякакви публични изявления във връзка с обществената поръчка, проекта като цяло или 
услугите, направени без предварителното одобрение на възложителя.

• Изпълнителят не може да ангажира възложителя с дейност, без предварителното писмено 
съгласие на последния.

• За периода на изпълнение на договора, изпълнителят и неговият персонал ще спазват 
човешките права и ще поемат задължението да не нарушават политическите, културни и 
религиозни практики на Република България.

• Изпълнителят не може да приема други плащания във връзка с договора, освен тези, 
описани в самия договор.

• Участникът, изпълнителят и техните служители не трябва да упражняват каквато и да 
било дейност или да получават облага, която е в разрез с техните задължения към 
възложителя.

• Участникът, изпълнителят и техните служители са задължени да запазят професионална 
тайна за целия срок на договора, както и след неговото завършване. Всички доклади и 
документи, изготвени или получени от изпълнителя, са конфиденциални.

• Договорът определя как страните ползват всички доклади и документи, изготвени, 
получени или представени от тях по време на изпълнението на договора.

• Участникът и изпълнителят ще се въздържат от всички взаимоотношения, които могат да 
компрометират тяхната независимост или независимостта на служителите им.

• На никое длъжностно лице на възложителя няма да бъде предложена пряка или непряка 
облага по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

• Участниците и изпълнителят няма да допуснат и ще предприемат всички необходими 
мерки за избягване конфликт на интереси, както и незабавно ще уведомяват възложителя 
относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт по 
смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

• Изпълнителят няма да допусне нарушение на разпоредба на правото на Европейския съюз 
и/или националното законодателство, произтичащо от негово действие или бездействие, 
както и на действие и бездействие на негови служители, което има или би имало като



последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз и/или националния 
бюджет.

• Участникът и изпълнителят няма да използват или представят неверни, неправилни или 
непълни отчети или документи и друга информация, поискана от възложителя или други 
компетентни органи.

• Участникът, определен за изпълнител, ще заплаща достойно възнаграждение на 
служителите си, ангажирани при изпълнение на поръчката, съобразено със средните 
стойности на възнаграждение на сходни професионални дейности по данни от Националния 
статистически институт на Р. България.

• Изпълнителят не е привлякъл и няма да привлече служители на възложителя да работят 
по трудово правоотношение, граждански договор, договор за управление за него лично или 
за друго юридическо лице, в което той е или ще стане съдружник, акционер, управител, 
директор, консултант или по друг начин свързан по смисъла на § 1 от Допълнителните 
разпоредби на Търговски закон, за срок от една година след прекратяване на 
правоотношението на служителя с възложителя, независимо от основанието за 
прекратяване, но не по-рано от една година след приключване на обществената поръчка, 
съответно -  след прекратяване на договора.

124



VIII. Образци

1. Оферта за участие-Образец 1
2. Декларация за запознаване с условията на поръчката-Образец 2;
3. Справка-декларация за общия оборот от услуги, с предмет сходен с настоящата

поръчка, за последните три, приключили, счетоводни годинив зависимост от датата, на 
която участникът е учреден или е започнал дейността си - Образец 3;

4. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5, т. 1 от ЗОП - Образец 4;
5. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1 и 3 от ЗОП - Образец 5
6. Декларация по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП - Образец 6;
7. Декларация за приемане на клаузите на проекто-договора - Образец 7;
8. Проекто-договор - Образец 8;
9. Списък-декларация на основните договори за услуги с предмет сходен с предмета 

на поръчката, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано до датата за подаване на 
оферти в настоящата процедура, включително стойностите, датите и получателите -  
Образец 9;

10. Списък-декларация на екипа, който ще участва при изпълнение на поръчката - 
Образец 10;

11. Професионална автобиография на ръководителите на екипи - Образец 11;
12. Декларация за съгласие на ръководителите на екипи - Образец 12;
13.Декларация за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на 

поръчката и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители - Образец 
13;

14. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в процедура за възлагане 
наобществена поръчка - Образец 14;

15. Образец на банкова гаранция за участие в процедурата - Образец15;
16. Предложение за изпълнение на поръчката - Образец 16;
17. Ценово предложение - Образец 17;
18. Декларация за приемане етичните клаузи на настоящата поръчка - Образец 18;

*При попълване на образците и където е необходимо, участникът поставя допълнителни полета към 
съответните таблици.



Образец 1

ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Разработване на план за управление на "Национален парк „Пирин” за периода 2014

2023”

1. Наименование на участника........
2. Седалище и адрес на управление.

факс.....................................................телефон...
3. БУЛСТАТ или ЕИК........................................
4. Регистриран по ф.д..................................от...
5. Със собственик /управител, изп. директор/.

.год. на....................................... съд

6.Лични данни:
• Лична карта:.............................. изд.на.,
• ЕГН.................................................
• Адрес......................................................
7. Лице за контакти:...............................................
Длъжност:...........................................................................
Тел.............................. факс.......................... е-шай..........
8. Разплащателна сметка:................................................

. от.

Уважаеми Дами и Господа,

С настоящото Ви представяме оферта за участие в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Разработване на план за управление на "Национален парк 
„Пирин” за периода 2014-2023” при условията, обявени в документацията за участие и приети 
от нас

1. Основния предмет на дейност на представлявания от нас участник е :

2. Доказателствата за икономическото и финансово състояние, както и техническите 
ни възможности и квалификация за изпълнение на поръчката са оформени съгласно 
обявлението и указанията на възложителя и приложени към настоящата оферта и посочени в 
„Списък на документите в офертата”.

3. Предлаганата цена за изпълнение на поръчката е оформена съгласно указанията на 
възложителя, поставена е в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис “Предлагана 
цена”, поставен в плика с офертата.



4. Подаването на настоящата оферта, удостоверява безусловно приемане на всички 
изисквания и задължения, поставени от възложителя в провежданата процедура.

5. Декларираме, че условията и поетите задължения в настоящето предложение са 
валидни за срок от 180 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

6. Приложените и заверени с подписа ми и с печата на представлявания от мен 
участник в процедурата документи са верни с оригиналите на същите.

7. Друго.....................................................................................................................
(в случай, че участникът счита за необходимо посочването на други данни и 

обстоятелства)
Приложения: съгласно приложения списък на документите към офертата,

представляващи неразделна част от нея.

Дата:.............. Подпис и печат на участника.



Образец 2

Д Е К Л А Р А Ц И Я
За запознаване с условията на поръчката

Долуподписаният.............................................................................................................................

с лична карта №...................... , издадена н а ................. от.......................с ЕГН.........................

в качеството ми на........................................................................................... (посочете длъжността)

на................................................................................................. (посочете наименованието на
участника)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Разработване на план за управление на "Национален парк „Пирин” за периода 2014
2023”

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Че съм запознат с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура 
и изискванията на ЗОП и ППЗОП. Съгласен съм с поставените от Вас условия и ги приемам 
без възражения.

2. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог 
информация/данни, които имат характер на конфиденциални, които са свързани с 
настоящата обществена поръчка и които са ми станали известни във връзка с моето участие 
в настоящата процедура.

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

Дата. Декларатор:...................... .
/подпис и печат/



Образец 3

С П Р А В К А - Д Е К Л А Р А Ц И Я

за общия оборот от услуги, сходни с предмета на настоящата поръчка, за последните три 
счетоводно приключени години (2009 г, 2010 г, 2011 г.) в зависимост от датата, на която 

участникът е учреден или е започнал дейността си

Долуподписаният.............................................................................
с лична карта №...................... , издадена н а ................... от. .с ЕГН.

в качеството ми на.......................................................................................... (посочете
длъжността)

на....................................................................................... (посочете наименованието на
участника)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Разработване на план за управление на "Национален парк „Пирин” за периода 2014
2023”

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът................................................................. (посочете наименованието на
участника),
който представлявам, има годишен оборот през последните три години, както следва:

Попълва се от 
участника

..............г.

Общ годишен оборот
Оборот от сходни с 
предмета на поръчката 
услуги

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

Дата. Декларатор:.
/подпис и печат/



* ЗА БЕЛ ЕЖ К А: Настоящата декларация служи за  доказване на икономическите възможности на 
участника за  изпълнение на поръчката.

Такава декларация се представя също така от:
2. Посочените от участника подизпълнители.
3. В случай, че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се 

попълва само от лицата, чрез които обединението доказва съответствието си с изискванията на 
Възложителя като цяло.
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Образец 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ната ........................................................................................ , с лична карта
№ ..................................., издадена на .......................................  от ..............................................  с
ЕГН................................................ , в качеството ми на ..................................................................

(посочете длъжността)
на ...................................................................................................................... -  участник в

процедура (посочете фирмата на участника)
за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на план за управление на 
”Национален парк „Пирин” за периода 2014-2023”

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Не съм свързано лице лица по смисъла на §1, т. 23 а от ДР на Закона за обществените 
поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

....................................... г. Декларатор: ........
(дата на подписване) (подпис)

Декларацията се попълва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.



Образец 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1 и 3 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ната ......................................................................................................., с лична

карта № ................................... , издадена на .......................................  от

..............................................  с ЕГН.................................................. в качеството ми на

(посочете длъжността)

на

(посочете фирмата на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на 
план за управление на ”Национален парк „Пирин” за периода 2014-2023”

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Представляваният от мен участник.......................................................................................
(посочете фирмата на участника)

- не е обявен в несъстоятелност;
- не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна на горепосочените процедури 
съгласно националните му закони и подзаконови актове.

2. Представляваният от мен участник.................................................................... :
(посочете фирмата 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 закони и подзаконови актове, 

включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или 
участникът е преустановил дейността си;
- неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.

3. Представляваният от мен участник/аз няма/нямам парични задължения към държавата 
или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 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 парични задължения, свързани с 
плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на 
държавата, в която участникът е установен.



..................................г.
(дата на подписване)

Декларатор: ..................
( подпис)

Когато участниците са юридически лица е достатъчно подаване на тази декларация от едно от лицата, 
които могат самостоятелно да го представляват.



Образец 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 47, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ната ......................................................................................................., с лична

карта № ...................................  , издадена на .......................................  от

..............................................  с ЕГН................................................. , в качеството ми на

(посочете длъжността)

на

(посочете фирмата на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на План 
за управление на Природен парк „Беласица”, по проект № Б1К. -  593211 -  1 -  6: 
„Разработване на План за управление на Природен парк „Беласица”, финансиран с Договор 
№ БТК -  593211 -  1 -  С001 по Оперативна програма „ОКОЛНА СРЕДА 2007 -  2013 г.”

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Не съм сключвал договор/представляванияот от мен участник не е сключвал договор с 
лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 
интереси.

..............................г. Декларатор: ..................
(дата на подписване) (подпис)

Когато участниците са юридически лица е достатъчно подаване на тази декларация от едно от лицата, 
които могат самостоятелно да го представляват.
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Образец 7

Д Е К Л А Р А Ц И Я
За приемане на клаузите на проекто-договора

Долуподписаният.............................................................................................................................
с лична карта №...................... , издадена н а ................. от.......................с ЕГН.........................
в качеството ми на........................................................................................... (посочете длъжността)
на.................................................................................................... (посочете наименование на
участника)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Разработване на план за управление на ”Национален парк „Пирин” за периода 2014
2023”

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекто-договора, приемам всички негови 
клаузи и декларирам, че в случай че бъда избран за изпълнител на обществената 
поръчка, ще ги спазвам.

Дата.....................  Декларатор:...............................
/подпис и печат/



Образец 8

Д О Г О В О Р N0........
За възлагане на обществена поръчка с предмет „Разработване на план за управление 

на ”Национален парк „Пирин” за периода 2014-2023”

Днес,..............................2012 год. в гр. Банско, между:
1. ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПИРИН”, с адрес: гр. Банско, ул. "България” 4 
БУЛСТАТ/ЕИК 101459450 представлявана от инж. Валери Мечев - Директор на Дирекция 
„Национален парк Пирин” и Даниела Бергова - началник-отдел “АСДЧР”, наричан по-долу в 
договора Възложител 
и
2...................................... , с ЕИК............................ , със седалище и адрес на управление
.......................  , представлявано от............................... в качеството му на
.......................... ,наричан по долу за краткост Изпълнител,

на основание чл. 41, ал.1 от ЗОП, във връзка с Решение на Директора на Дирекция
„Национален парк Пирин” № ........ от .................  г., след проведена открита процедура за
възлагане на обществена поръчка, в град Банско, 

се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу 
заплащане дейности по Разработване на План за управление на Нацинален парк "Пирин" по 
проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” ,
съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка.
(2) Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и документацията за участие в процедурата за възлагане 
на обществената поръчка съставляват неразделна част от този договор
(3) Задачи и основни дейности, осъществявани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. Дейността включва теренни и камерални работи, проучвания, инвентаризиране, 
характеристики и оценки за разработване на частите от Плана за управление съгласно 
приложеното Задание за разработване на План за управление на НП „Пирин” (Приложение 
2). Част 0: Въведение; Част 1: Описание и оценка, Част 2: Дългосрочни цели и ограничения, 
Част 3: Норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите; Част 4: 
Оперативни задачи и предписания за опазване и ползване; Част 5: Преглед на изпълнението 
на целите и задачите; Изработване на Приложения към Плана за управление и други 
допълнителни по преценка на Изпълнителя. За изпълнение на „Предписателната част от 
Плана” (екологична и социално- икономическа оценка от Част 1, Част 2: Дългосрочни цели 
и ограничения, Част 3: Норми, режими, условия и препоръки; Част 4: Оперативни задачи и 
предписания за опазване и ползване; Част 5: Преглед на изпълнението на целите и задачите), 
Изпълнителят следва да определи от ключовите си експерти Научен съвет от 5 (пет)



експерти и организира обобщаване на Проекта на Плана за управление в тази му част. 
Резултатите от теренните и други проучвания, функционално зониране и поставените 
изисквания за изработване на картен материал и ГИС да са съгласно всички изисквания в 
Част: ПРИЛОЖЕНИЯ -  т.1. до т.8. включително, както и „ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 
ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ” (относно представяне на Плана, ЦМТ, изисквания за включване на 
заинтересованите страни и участие в процеса и сроковете за изработка) от Заданието за 
разработването на Плана за управление на НП „Пирин” (Приложение 2).
Изпълнителят участва в дейности по въвличане на заинтересованите страни съгласно 
утвърденото Задание в т. 5 „ВКЛЮЧВАНЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В 
ПРОЦЕСА И СРОКОВЕТЕ НА ИЗРАБОТКА” от Други условия/изисквания към 
изпълнителите, а именно:

о Да се осигури възможност на заинтересованите страни в началния етап на процеса 
по разработване на Плана да се информират за целите, процеса, задачите и предстоящите 
дейности, като се посочи подходяща форма за приемане на мнения и предложения, вкл. по 
електронен път;

о Да се предостави на консултативните органи към Д „НП Пирин за информация и 
коментар вариант на Плана, резултат от II етап -  Аналитична работа с набраната 
информация по направления (II ниво на работа);

о Да се осигури представителност на обществеността в процеса на изработка, чрез 
участие на членове от консултативните органи към Д „НП Пирин” в Трета среща - след 
представяне на Част 2 Дългосрочни цели и ограничения и Част 3 Норми, режими, условия и 
препоръки за осъществяване на дейностите, Четвърта среща - след представяне на Част 4 
Оперативни задачи и предписания за опазване и ползване и Пета среща - след представяне 
на целия План;
Изпълнителят организира Обществено обсъждане на Проекта на План за управление, 
съгласно изискванията на НРПУЗТ - чл.13 и чл.14, предшествано от Дни на „отворените 
врати” в селата от района. Изпълнителят отразява целесъобразни предложения и изготвяне 
на „Справка за неотразените бележки” за МОСВ след Общественото обсъждане. 
Изпълнителят взема участие и в общо двете прес-конференции: една при възлагането на 
Плана за управление и една след Общественото обсъждане.
(4) Всички резултати от проучванията и разработките към Плана за управление, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да оформи и представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в съответния брой 
екземпляри на хартиен носител и в цифров вид, съгласно изискванията на Техническото 
задание и Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя доклади по изпълнение на дейностите по поръчката, както е 
посочено в следващата таблица. Всички посочени в нея доклади, съответно работата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора, се считат за приети при тяхното подписване/утвърждаване от 
страна на Ръководителя на проекта. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен за своя сметка и в срокове, 
посочени от Ръководителя на проекта, да отстранява евентуални пропуски в докладите си, 
до приемането им от страна на Ръководителя на проекта



№
по
ред

ДОКУМЕНТ Срок на представяне

1. Встъпителен доклад до Ръководителя на проекта с 
План-график за изпълнение на поръчката

до 1 месец, след 
подписване на Договор

2. Тримесечен доклад за изпълнението на План-графика 
до Ръководителя на проекта.

до 5 дни след 
изтичане на всяко 

календарно тримесечие
3. Доклад за шестмесечието до Ръководителя на проекта 

с актуализиран План-график по изпълнението на 
Договора и Предварителни отчети от проучвания, 
изследвания, анализи и оценки, извършени в процеса на 
разработване на плана през отчетния период___________

до 5 дни след 
изтичане на всеки 

6 месеца от срока на 
изпълнение на 

_____ Договора_____
4. Окончателни отчети от проучвания и изследвания, 

извършени в процеса на разработване на плана, до 
Ръководителя на проекта

До 13 месеца 
след подписване на 

_____ Договор_____
5. ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОКЛАД на Плана за 

управление, разработен съгласно структурата на 
Заданието, до Ръководителя на проекта -  1-ви етап от 
Заданието

До 14 месеца след 
подписване на Договор

6. ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД на Плана за управление, 
разработен съгласно структурата на Заданието и 
отразени бележки от Екипа на Проекта, до 
Ръководителя на проекта -  11-ри етап от Заданието

До 16 месеца след 
подписване на Договор

7. Съгласуване с Възложителя (връщане за доработване, 
отразяване, съгласуване и др.). Екологична оценка -  III- 
ти етап от Заданието

До 18 месеца след 
подписване на Договор

8. Документация от проведено Обществено обсъждане, 
съгласно изискванията на НРПУЗТ и от предоставянето 
на проекта на ПУ на места, където е на разположение 
на заинтересованите страни, до Ръководителя на 
проекта - 1У-ти етап от Заданието____________________

До 19-ти месец след 
подписване на 

Договора

9. СВИТЪК „Обществено обсъждане: Протокол и
Справка за неотразените бележки и препоръки” за 
внасяне от Възложителя в МОСВ в едномесечен срок 
от датата на Общественото обсъждане (до 
Ръководителя на проекта) -У-ти етап от Заданието_____

До 30.11.2014 г.



II. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.2. (1) Срокът за изпълнение на настоящия договор започва да тече от датата на 
подписването му и завършва в срок от 20 месеца.
(2) В случай на спиране изпълнението на Договора по преценка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, срокът 
спира да тече от момента на спирането. При възобновяване на изпълнението, срокът 
продължава да тече от момента на възобновяването му.
(3) Тогава, когато изпълнението на Договора е спряно поради непреодолима сила по 
смисъла на гл. X, срокът по ал. 1 се удължава с периода на спирането.

Чл.3. За периода на спиране на изпълнението плащания по Договора не се дължат.

Чл.4. Поръчката се счита за окончателно изпълнена след подписването на приемо- 
предавателен протокол от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

III. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.5. За изпълнението на възложените дейности по настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на .......................  лв.
(.................................................................................... лева), без вкл. ДДС и л и .................лв.
(.............................  лева), с включен ДДС, съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
неразделна част от настоящия договор.

Чл.6 (1) Посоченото в чл. 5 възнаграждение ще бъде заплатено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков път, по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка, при 
следната схема на плащане:

6.1. Авансово плащане в размер на................................... лв. (.........................) без ДДС, които
представляват общо 10 % от общата цена по чл. 5, дължимо до 30 (тридесет) дни след 
представяне на Встъпителен доклад. Плащането се извършва въз основа на представена от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура.
6.2. Междинно плащане в размер н а ................................... лв. (...................... ) без ДДС, които
представляват общо 20 % от общата цена по чл. 5, дължимо до 30 (тридесет) дни след 
представяне на Първи доклад за шестмесечието. Плащането се извършва въз основа на 
представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура.
6.3. Междинно плащане в размер н а ................................... лв. (...................... ) без ДДС, които



представляват общо 20 % от общата цена по чл. 5, дължимо до 30 (тридесет) дни след 
представяне на Втори доклад за шестмесечието. Плащането се извършва въз основа на 
представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура.
6.4. Междинно плащане в размер н а .................................... лв. (..................... ) без ДДС, които
представляват общо 30 % от общата цена по чл. 5, дължимо до 30 (тридесет) дни след 
представяне на Трети доклад за шестмесечието. Плащането се извършва въз основа на 
представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура.
6.5. Окончателно плащане в размер н а .................................... лв. (...................... ) без ДДС, които
представляват общо 20 % от общата цена по чл. 5, дължимо до 30 (тридесет) дни след 
организиране на Обществено обсъждане, съгласно изискванията на НРПУЗТ и отразяване на 
целесъобразните предложения и изготвяне на Свитък -  Обществено обсъждане, Протокол и 
Справка за неотразените бележки и препоръки в 1 месечен срок от датата на Общественото 
обсъждане. Окончателното плащане е дължимо след подписан от страните общ приемо- 
предавателен протокол за цялостното изпълнение на предмета на договора и представена от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура.

(2) Всички плащания се извършват с платежно нареждане по банковата сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след наличието на всички изискуеми документи за осъществяване на 
плащане.
(3) За извършване на плащанията ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя фактура, която следва да 
съдържа следната задължителна информация:
Получател: ДНП Пирин
Гр. Банско, Р България
ул.”България” № 4
БУЛСТАТ: 101459450
МОЛ: Валери Мечев
Номер на документа, дата, място.
В описателната част следва да впише следния текст или съответната част от него, за която се 
отнася фактурата: „Разходът е по проект „Устойчиво управление на Национален парк 
„Пирин" и резерват „Тисата””, финансиран съгласно Заповед № РД-532/02.07.2012 г.. по 
Оперативна програма ”ОКОЛНА СРЕДА 2007 -  2013 г.”
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прилага към всеки от разходооправдателните документи (фактури или 
документи с еквивалентна доказателствена стойност) документ, удостоверяващ начина на 
образуване на общата стойност на разходите, предвидени в тези документи, въз основа на 
посочени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ единични цени и количества.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейности и/или изготвени документи и доклад/и, преди отстраняване на 
всички недостатъци, установени с двустранен писмен протокол. Отстраняването на 
непълнотите е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
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Чл.7. (1) В случай, че бъдат установени неправомерно изплатени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
разходи, при виновно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният се задължава 
да възстанови съответните дължими суми в срок от 5 работни дни от получаване на искане
за това по сметка.................. , В1С код ....................., Банка................................ , на името на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови изисканите суми в упоменатия срок, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение за забавено плащане в размер на законовата 
лихва за периода на просрочието.
(3) Натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на
възстановяване по сметка .....................  В1С код ..............Банка.......................................... , на
името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(4) Банковите такси, свързани с връщането на дължими суми на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са изцяло 
за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема за изпълнени възложените дейности, когато са: в напълно 
завършен вид, съответстващи на поръчката, на всички нормативни изисквания и 
удовлетворяващи всички клаузи в настоящия договор.

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
9.1. да получи всички доклади и други резултати от извършените дейности, съгласно 
Техническата спецификация (Приложение 2) и чл. 1 от настоящия договор;
9.2. да връща за преработка непълно и/или некачествено изготвени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
документи, като сроковете по настоящия договор остават непроменени;
9.3. във всеки момент от изпълнението на договора да извършва проверка за начина, по 
който се изпълнява възложената поръчка, без да създава пречки за оперативната работа на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
10.1. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното в настоящия договор възнаграждение;
10.2. да осигури необходимите условия за работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и оказва пълно 
съдействие при изпълнението на услугата;
10.3. да осигури достъп до всички данни и документи, предпоставящи началото на 
изпълнението и цялата необходима информация, които са необходими за успешното 
извършване на дейностите;
10.4. при поискване да представи по опис с протокол на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите за 
извършването на проверката документи в срок до 3 (три) работни дни. След извършване на 
проверката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ връща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответните документи с 
подписването на приемо-предавателен протокол;
10.5. да назначи Комисия за приемане на изпълнението на Договора.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ



Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
11.1. да получи уговореното възнаграждение, под формата на междинни плащания и 
окончателно плащане, съгласно условията, определени в настоящия Договор;
11.2. да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие и информация при извършване на 
дейностите, предмет на този Договор;
11.3. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на работата при условията и сроковете на този 
Договор.

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
12.1. да започне изпълнението по Договора, след сключването му;
12.2. да изготвя и представя в срок встъпителен, междинни и окончателни доклади и отчети 
по изпълнение на поръчката, както и всички необходими дейности, съгласно Техническата 
спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
12.3. да спре изпълнението по Договора тогава, когато получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ известие 
за това;
12.4. да уведоми с писмено известие ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за спиране на изпълнението на 
Договора поради непреодолима сила в срок от три дни от настъпването й;
12.5. при подписване на договора да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение 
в размер на 1% (един процент) от стойността на договора. Гаранцията за изпълнение 
обезпечава задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор и служи като 
обезщетение за вредите, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от частично или цялостно 
неизпълнение на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
12.6. да организира и финансира всички дейности, необходими за успешното изпълнение на 
договора.

Чл.13. При изпълнение на своите задължения ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
13.1. спазва следните принципи: независимост, обективност, безпристрастност,
конфиденциалност, почтеност, отговорност, познаване и прилагане на професионалните 
стандарти;
13.2. поема пълна отговорност за качественото и срочно изпълнение на възложените 
дейности.
13.3. осигурява високо квалифицирано ръководство за изпълнението на договореното през 
целия период на договора.
13.4. съгласува всички налагащи се промени, некасаещи предмета на договора, по време на 
изпълнение на дейностите с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
13.5. предоставя възможност за контролиране и приемане на изпълнените видове работи.

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не изнася или предоставя на трети лица станалата му 
известна в резултат от изпълнението на договора информация под каквато и да е форма, 
освен в случаите, определени в закон.

Чл.15. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява дейностите от предмета на поръчката с



ключовите експерти, които е предложил в офертата си.
(2) Ключовите експерти изпълняват задълженията си така, както те са определени в 
Техническата спецификация, която е неразделна част от този договор.

Чл.16. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да сменя лицата, посочени в офертата му като 
ключови експерти, без предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва по своя инициатива да предложи смяна на ключов експерт при 

обективна необходимост.
(3) В случаите по ал. 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено уведомление, в 
което мотивира предложенията си за смяна на ключовия експерт и прилага доказателства за 
наличието на някое от основанията по горната алинея.
(4) С уведомлението по ал. 3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага експерт, който да замени 
досегашния ключов експерт, като посочва еквивалентна квалификация и професионален 
опит и приложи доказателства за това.
(5) При замяната на ключов експерт, новият експерт трябва да притежава квалификация и 
професионален опит, съгласно поставените минимални изисквания в Техническата 
спецификация.
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да приеме замяната или може мотивирано да откаже 
предложения експерт.
(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска замяна на ключов експерт, в случай, че сметне, че 
същият не изпълнява задълженията си, така, както те са определени в Техническата 
спецификация.
(8) В случаите по ал. 7, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено уведомление, в 
което мотивира предложенията си за смяна на ключовия експерт.
(9) Допълнителните разходи, възникнали в резултат от смяната на ключовия експерт са за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, независимо от кого е инициирано започването на процедурата 
по смяна на експерта.

Чл.17. (1) При проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Управляващият 
орган/Междинното звено на ОП „Околна среда”, Сертифициращият орган, Одитиращият 
орган и органи и представители на Европейската Комисия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава 
да:
а) осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява: достъп до помещения, 
преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности, включително и:
б) да определи един или няколко експерти с подходяща квалификация и опит, в зависимост 
от естеството на дейностите по изпълнение на договора, които да присъстват при 
извършването на проверките и да оказват съдействие на проверяващите лица;
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да допусне Управляващия орган/Междинното звено на ОП 
“Околна среда” 2007-2013, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, 
Европейската служба за борба с измамите и/или техни представители и външни одитори, да 
извършат проверки и инспекции на място в съответствие с процедурите, предвидени в 
законодателството на Европейската общност за защита на финансовите интереси на



Европейските общности срещу измами и други нарушения, както и приложимото 
национално законодателство.

Чл.18. Всички препоръки, направени от страна на Управляващия орган/Междинното звено 
на ОП “Околна среда” 2007-2013 в резултат на направена документална проверка или 
проверка на място, следва да бъдат изпълнени в указания срок.

Чл.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията за изпълнение на мерките за 
информация и публичност при изпълнение на дейностите по Оперативна програма „Околна 
среда 2007-2013 г.” (налични на Интернет страницата на програмата на адрес: 
^^^.оре.§оуегпшеп1.Ъ§ ). Всяка информация, представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да 
конкретизира, че Проектът е получил финансиране от Европейския съюз чрез Оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Чл.20. (1) Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на ОП “Околна среда” 2007-2013 
за съхранение на документацията по проекта.

Чл.21. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали 
проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато констатира 
и/или забележи нарушения, които могат да застрашат сигурността на информационните 
активи в Дирекцията на Национален парк “Пирин”.

Чл.22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да докладва за възникнали нередности, както и да 
възстановява суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно 
получени средства.

Чл.23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на законодателството на 
Европейската общност и националното законодателство във връзка с предоставянето на 
безвъзмездната финансова помощ.

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.24. (1) За гарантиране на договорните си задължения, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя преди 
подписване на договора гаранция за изпълнение в размер на 1% (един процента) от 
стойността на договора без включен ДДС, представена в една от формите по чл. 60 от ЗОП 
(банкова или парична). Гаранцията за изпълнение обезпечава задълженията на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор и служи като обезщетение за вредите, причинени на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от частично или изцяло неизпълнение на задълженията по договора от 
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Паричната гаранция се внася по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се освобождава тридесет 
дни след изтичане срока на договора.
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Чл.25. Срокът на банковата гаранция започва да тече от датата на подписване на договора и 
е със срок на валидност за срока на договора, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил същата 
преди приключване на договора, по причина на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
на някое от задълженията му в съответствие с
определеното в него. Гаранцията трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да 
се усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията 
трябва да съдържа задължение на банката гарант да извърши безусловно плащане, при 
първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил 
някое от задълженията си по договора, в съответствие с определеното в него.

Чл.26. Разходите по превода на паричната гаранция или откриването на банковата гаранция 
са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а разходите по евентуалното им усвояване -  за сметка на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

УШ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.27. Настоящият договор може да бъде прекратен при следните обстоятелства:
27.1. по взаимно писмено съгласие на страните;
27.2. при доказана обективна невъзможност за изпълнение на договора от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
27.3. в случай на настъпили съществени промени в обстоятелствата за изпълнение на 
договора по причини, за които страните не отговарят.

Чл.28. Всяка от страните може да развали едностранно договора, ако другата не изпълнява 
задълженията си по него повече от 10 (десет) календарни дни, след срока за изпълнение на 
съответното задължение.

Чл.29. В случай на прекратяване на договора в резултат на настъпили съществени промени в 
обстоятелствата за изпълнение на поръчката по причини, за които страните не отговарят, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва частично изплащане на дължимите суми по чл. 5, въз основа на 
протокол, съставен и подписан от страните по договора.

IX. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл.30. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи имуществена отговорност до трикратния размер на 
договореното му възнаграждение за вредите, които е причинил на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако 
вредите са пряка и непосредствена последица от виновните действия и бездействия на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като ограничаването на отговорността не се прилага в случай на 
умишлено, неправомерно поведение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за действията на привлечените от него експерти и 
трети лица.



Чл.31. При забавено изпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията му по договора, 
същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за забава в размер на 0.5 % от съответното 
възнаграждение, определено по чл.. 6 за всеки просрочен ден, но не повече от 25% от 
стойността на договора.

Чл.32. При забава в плащането на дължима сума, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.1 % от стойността на непреведената в срок сума за 
всеки просрочен ден, но не повече от 25% от стойността на договора.

Чл.33. При едностранно прекратяване на договора, виновната страна дължи на изправната 
неустойка в размер на 10 % от възнаграждението по чл. 5, както и обезщетение в размера на 
причинените й вреди и пропуснати ползи.

Чл.34. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за предприемане на нерегламентиран достъп 
до информационните активи в Дирекцията на Национален парк „Пирин”, както и ако 
застраши сигурността на същите, за което дължи неустойка в размер на 10% от 
договореното възнаграждение.

X. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.35. (1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или неточно 
изпълнение на свое задължение в резултат на настъпила непреодолима сила, в това число и 
за причинените от това неизпълнение вреди.
(2) Ако страните са били в забава преди възникването на непреодолимата сила, те не могат 
да се позовават на последната при неизпълнение на задълженията си по договора.
(3) По смисъла на този договор непреодолима сила са обстоятелства от извънреден характер, 
които лицето при полагане на дължимата грижа не е могло или не е било длъжно да 
предвиди или предотврати.
(4) Не е налице непреодолима сила, ако събитието е настъпило в резултат на неположена 
грижа от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа тя е могла да бъде 
преодоляна.
(5) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолима сила, е 
длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването й, съответно -  
за преустановяване въздействието на непреодолимата сила.
(6) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непреодолимата 
сила, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по договора, че на 
практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, страната, 
изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от непреодолимата сила, писмено с 
известие уведомява другата страна за спиране на изпълнението на договора до отпадането 
на непреодолимата сила.
(7) След отпадане на обстоятелствата от извънреден характер, които се определят като 
непреодолимата сила, страната, която е дала известието по ал.5, в пет дневен (5) срок



писмено с известие уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на 
договора.
(8) Ако след изтичане на петдневния (5) срок, страната, която е дала известието по ал. 5 не 
даде известие за възобновяване на изпълнението на договора, втората страна писмено с 
известие уведомява, че са налице основанията за възобновяване на изпълнението и иска от 
първата страна да даде известие за възобновяване на изпълнението, като определя и срок за 
това, който не може да е по-кратък от пет (5) дни.
(9) Ако и след изтичане на срока, определен в известието по ал.8, изпълнението на договора 
не е възобновено, изправната страна има право да прекрати договора и да получи 
неустойката за неизпълнение на договора.
(10) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата 
сила, не може да се позовава на нея, ако не е изпълнила задължението си по ал.5.

XI. ПОДСЪДНОСТ

Чл.36. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, по повод 
неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или отнасящи се до 
неговата недействителност или прекратяване, страните трябва да решат чрез договаряне 
помежду си.

Чл.37. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето, те 
подлежат на разглеждане и решаване по съдебен ред от компетентния съгласно българското 
законодателство съд.

XII. ОБЩ И РАЗПОРЕДБИ

Чл.38. Всички съобщения и уведомления между страните по повод договора се извършват в 
писмена форма чрез факс, препоръчана поща с обратна разписка или куриерска служба.

Чл.39. (1) За целите на настоящия договор страните определят следните лица за контакти и 
съответната контактна информация:
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Име: Дирекция „Национален парк „Пирин“

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Име: ...............................................................................
Адрес:............................................................................
Тел..................................................................................
(2) При промяна на горните данни съответната страна е длъжна да уведоми другата в 
десетдневен (10) срок от промяната.



Чл.40. Когато някоя от страните по договора предостави на другата страна и електронно 
копие на документ, съобщение или уведомление, при несъответствие на съдържанието 
между хартиения и електронния носител, за валидни се считат записите на хартиения 
носител.

Чл.41. Никоя от страните няма право да прехвърля свои права или задължения по договора 
на трети лица, без предварителното писмено съгласие на другата страна.

Чл.42. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за 
другата страна, станала й известна при или по повод сключването и изпълнението на този 
договор.

Чл.43. Договорът влиза в сила от деня на подписването му от двете страни.

Чл.44. Настоящият договор не може да бъде променян или допълван, освен в хипотезите на 
чл.43, ал.2 от ЗОП.

Настоящият договор се състави в 3 еднообразни екземпляра - два за възложителя и един за 
изпълнителя.

Приложения:

1. Оферта на Изпълнителя -  Обща, Техническа и Ценова оферта
2. Техническа спецификация с приложено към нея Задание за разработване на План за 
управление на НП “Пирин”, утвърдено от Министъра на околната среда и водите
3. Документ за представена гаранция за изпълнение
4. Други документи.............................................

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ИНЖ. ВАЛЕРИ МЕЧЕВ
Директор на Дирекция 
„Национален парк Пирин”



Образец 9

СПИСЪК - Д Е К Л А Р А Ц И Я

На основните договори за услуги с предмет, сходен с предмета на поръчката, изпълнени 
през последните три години до датата на подаване на офертата, включително предмет, 
стойностите, датите и получателите

Долуподписаният.............................................................................................................................
с лична карта №...................... , издадена н а ................. от.......................с ЕГН.........................
в качеството ми на.........................................................................................(посочете длъжността)
на............................................................................................ (посочете наименованието на
участника)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Разработване на план за управление на ”Национален парк „Пирин” за периода 2014
2023”

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът................................................................. (посочете наименованието на
участника), който представлявам, е изпълнил през последните три години до датата на 
подаване на офертата следните договори за услуги с предмет, сходен с предмета на 
поръчката

Предмет на договора 
(кратко описание)

Дата на 
сключване

Дата на 
изпълнение

Контрагент Стойност на 
договора

1 2 3 4 5

1.....................................

1......................................

1.......................................

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

Дата. Декларатор:.....................
/подпис и печат/



* ЗА БЕЛ ЕЖ К А: Настоящата декларация служи за  доказване на техническите възможности на 
участника за  изпълнение на поръчката.

Такава декларация се представя също така от:
1. Посочените от участника подизпълнители.
2. В случай, че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 

декларацията се попълва само от лицата, чрез които обединението доказва  
съответствието си с изискванията на Възложителя като цяло.
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Образец 10

СПИСЪК - Д Е К Л А Р А Ц И Я 
на експертите, които ще участват при изпълнение на поръчката

Долуподписаният..........................................................................................................................
с лична карта №...................... , издадена н а ................. от.......................с ЕГН......................
в качеството ми на............................................................................. (посочете длъжността)
на....................................................................... (посочете наименованието на участника)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Разработване на план за управление на ”Национален парк „Пирин” за периода 2014
2023”

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът.................................................................(посочете наименованието на
участника), който представлявам, ще използва следният екип за изпълнение на поръчката:

СПИСЪК НА КЛЮ ЧОВИТЕ ЕКСПЕРТИ
Екип Име, презиме и фамилия Квалификация Професиона 

лен опит
Общ
професион 
ален опит

Ръководител на 
екипа
Експерт по
управление на
защитени
територии,
Заместник-
ръководител на
екип
Експерт флора
Експерт фауна
Експерт
природни
местообитания/
гори
Експерт
мониторинг
Експерт по 
връзки с 
обществеността
Експерт
географска
информационн



а система 
(ГИС)

* проф. опит е опита по специалността

СПИСЪК НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ЕКСПЕРТИ В ЕКИПА
№ Име, презиме и 

фамилия
Специалност и
образователно-квалиф.
степен

Професионален
опит

В списъка на допълнителните експерти се посочват броят и вида на експертите, 
които ще бъдат включени в изпълнението на поръчката и ще подпомагат дейността на 
ръководителите.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 
от Наказателния кодекс.

Дата.....................  Декларатор:...................................
/подпис и печат/



Образец 11

АВТОБИОГРАФИЯ

1.

2.

Фамилия:_ 

Име:_____

3. Дата на
раждане:_______________

4. Националност:

5. Образование:

Учебно заведение 
(От дата -  до дата)

Получени степен(и) или 
диплома(и):

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

Език Четене Г оворимо Писмено

7. Членство в професионални организации:

Други умения: (например компютърна грамотност и т.н.)



Понастоящем заемана длъжност:

Трудов стаж:________________________________________

8. Основни квалификации: (свързани с проекта)

9. Конкретен опит по проекти подобни на този обект на обществената
поръчка:

От дата -  до дата Наименование на проекта и възложителя

10. Професионален опит

От дата -  до 
дата Място Компания Длъжност Описание

11. Друга информация от практическо значение (доказателства за
професионалните квалификация и опит, публикации и др.)

12. Доказателства, подкрепящи професионалния опит (изброяват се в автобиографията и 
се прилагат, като самостоятелни документи към нея):
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1.

2.

3.

ДЕКЛАРИРАМ,

че заявените от мен данни и посочената информация в автобиографията ми са верни. 
Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на 
чл.313 от Наказателния кодекс.

Дат а:_____________  Подпис:

Автобиографията се попълва от членовете на екипа, предложени в списъка за участие в 
изпълнение на поръчката.



Образец 12

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният /-ната/_____

издаден н а______________ от

с лична карта №

_, с ЕГН_ постоянен адрес

Във връзка с участието на
(посочете на участника)

В открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на 
план за управление на ”Национален парк „Пирин” за периода 2014-2023”

ДЕКЛАРИРАМ,

1. че съм съгласен/а да участвам в екип по изпълнение на горепосочената обществена 
поръчка и ще бъда на разположение да поема работата изключително по този проект за 
времетраенето му, както изискват отговорностите ми.

2. че се задължавам да участвам изключително в изпълнението на поръчката (като 
предпочитам изпълнението й пред други настоящи и бъдещи проекти и ангажименти) и да 
бъда на разположение през целия срок на изпълнение на поръчката -  до приемането й от 
възложителя.

3. че се задължавам да работя, в съответствие с предложението на настоящия участник за 
качественото изпълнение на поръчката.

4. че заявените от мен данни и посочената информация в автобиографията ми са верни.

5. че разбирам, че всяко умишлено фалшиво изявление, описано в настоящото, може да 
доведе до дисквалификацията или уволнението ми, ако ме наемат.

Д а т а :.................................. ДЕКЛАРАТОР:...................................
(подпис)

Забележка: Декларацията се попълва от всеки член на екипа и се подписва от него.



Образец13

Д Е К Л А Р А Ц И Я

За подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, 
които ще извършват, и дела на тяхното участие при изпълнението на поръчката

Долуподписаният.............................................................................................................................
с лична карта №...................... , издадена н а ................. от.......................с ЕГН.........................
в качеството ми на....................................................................................... (посочете длъжността)
на.................................................................................... (посочете наименованието на участника)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Разработване на план за управление на ”Национален парк „Пирин” за периода 2014
2023”

Д Е К Л А Р И Р А М:

О При изпълнение на поръчката, ще използвам следните подизпълнители :

Наименование на 
подизпълнителя

Вид на работите, които ще 
извършват

Дял на участието на 
поизпълнителя в %

О Няма да ползваме при изпълнението на поръчката подизпълнители

!!!Забележка: Участникът поставя отметка върху знака, за да отбележи вярното 
твърдение.

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

Дата.....................  Декларатор:..................................
/подпис и печат/



Образец 14
Д Е К Л А Р А Ц И Я

За съгласие за участие като подизпълнител в процедура за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Разработване на план за управление на ”Национален парк 
„Пирин” за периода 2014-2023”

Долуподписаният.............................................................................................................................
с лична карта №...................... , издадена н а ................. от.......................с ЕГН.........................
в качеството ми на.................................................................................. (посочете длъжността)
на........................................................................................ (посочете наименованието на
подизпълнителя), с БУЛСТАТ или ЕИК....................................... и адрес на управление

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Представлявания(ото) от мен .............................................................................................. ,
(посочете името на подизпълнителя, който представлявате)

е съгласен/о да участва като подизпълнител на участника........................................... при
(посочете участника, на който сте подизпълнител) 

изпълнение на горепосочената обществена поръчка.
Видът на работите Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

(избройте конкретните части и техния обем от обекта на обществената поръчка, които 
ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнители)

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право 
да участваме в горепосочената процедура със самостоятелна оферта.

Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните 
документи:

• Документ за регистрация или ЕИК
• Декларации за отсъствия на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от 

ЗОП;
• Доказателства за икономическото и финансово състояние, техническите 

възможности и
квалификация, които доказваме със следните документи:.(представят се като
приложение към декларацията).
Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни 
данни.

Дата. Декларатор:............................
/подпис и печат/



Образец 15

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА
До________
Г р ._______ Р. България

(име и адрес на Възложителя)

Известени сме, че нашият Клиент,________________[наименование и адрес на
участника], наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, ще участва в откритата с Ваше Решение №
____________ /___________ г. [посочва се № и дата на Решението за откриването на
процедурата] процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:___________________
[описва се предмета, както и идентификационния номер, ако има такива]

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите 
на Закона на обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ трябва да представи в офертата си банкова
гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за сумата в размер на ___________
(словом:_________________________________________) [посочва се цифром и словом
стойността на гаранцията съгласно обявлението по процедурата].

Като се има предвид гореспоменатото, ние _____________  [наименование и адрес на
Банката], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по посочената
от Вас банкова сметка, сумата от_________ (словом:___________________________________
______) [посочва се цифром и словом стойността на гаранцията ], в срок до 3 (три) работни дни
след получаване на първо Ваше писмено искане, съдържащо Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ 
е извършил едно от следните действия:

1. оттегли офертата си след изтичане на срока за представяне на офертите;
2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за 

обществената поръчка.
Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция е 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 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_____ часа на____________г. [посочва се датата и часа на
крайния срок за представяне на офертите].

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в __ часа на_________ г. [посочва се дата и
час съобразени с валидността на офертата на Участника], 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.

Г аранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или 
нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Г аранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.
Подпис и печат,
(БАНКА)



Образец 16

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА
С ПРЕДМЕТ:

Долуподписаният
с постоянен адрес
притежаващ лична карта № , издадена от МВР - .

г., ЕГН , в качеството си н а ...........
представляващ

/наименование на участника/
с ЕИК

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

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената 
поръчка по обявената от Вас процедура с предмет: "Разработване на план за управление 
на ”Национален парк „Пирин” за периода 2014-2023"

Декларираме, че валидността на настоящата техническа оферта е 180 (сто и осемдесет) дни 
от крайния срок за подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде 
прието по всяко време преди изтичане на този срок.
Декларираме, че сме запознати с пълната документация, публикувана от възложителя за 
настоящата обществена поръчка, и я приемаме в нейната цялост, включително срок за 
изпълнение и предложения проект на договор. Г арантираме, че сме в състояние да изпълним 
предмета на поръчката качествено и в пълно съответствие с тази документация.
Предлагаме следната организация и методология за изпълнение на дейностите, предмет на 
обществената поръчка:
1. Стратегия на участника за изпълнението на договора.
1.1. Описание и обосновка на конкретни мерки/дейности за организация на ангажираните 
експерти, управление на работните процеси, реализиране на вътрешен контрол на 
изпълнението и взаимодействие с екипа за управление на проекта, които следва да
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гарантират постигането на очаквания от възложителя и детайлно посочен в документацията 
краен резултат

(моля попълнете тук)
1.2. Описание и обосновка на конкретен подход за взаимодействие с всяка отделна 
категория заинтересовани лица от посочените в документацията, които следва да гарантират 
постигането на очаквания от възложителя и детайлно посочен в документацията краен 
резултат:

(моля попълнете тук)
1.3. Описание и обосновка на всички мерки, които участникът ще прилага, за да се справи с 
посочените от възложителя рискове:

(моля попълнете тук)
1.4. Описание и обосновка на изследователските дейности и подхода за тяхното изпълнение, 
които участникът възнамерява да приложи.

(моля попълнете тук)
2. Разпределение на човекодните на ключовите и други експерти, необходими за изпълнение 
на поръчката:

(моля попълнете тук)

3. План-график за изпълнение на дейностите.

(моля попълнете тук)
ВНИМАНИЕ: Участниците попълват, подписват и подпечатват Техническата оферта без 

да посочват цени. Всякаква информация, свързана с цени, трябва да се съдържа единствено 
в ценовата оферта на участника.

Дата / /



Име и фамилия 
Длъжност 

Подпис и печат

Забележка: Предложението поставете в ПЛИК №2.



Образец 17

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За обществена поръчка с предмет: „Разработване на план за управление на ”Национален 
парк „Пирин” за периода 2014-2023”

От............................................................../изписва се наименованието на участника/
С или ЕИК.................................................. , със седалище и адрес на управление
Представлявано от .....................................................................

Уважаеми Дами и Господа,

1. Предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при 
следните финансови условия:

За изпълнението на поръчката предлагам обща цена в размер на.......................
(.) лв. без ДДС и обща цена в размер н а ...................................................................................... (..) лв.
с ДДС.

Общата цена е формирана като сбор от цените за изпълнение на всяка една от 
дейностите, предмет на обществената поръчка, както следва:

№ Дейност Единична стойност в лв. 
без ДДС

1. Описание и оценка обща информация от т. 1.0.

2. Характеристика на абиотични фактори от т. 1.0. до т. 
1.11. вкл.

3. Биологична характеристика от т.1.12. до т. 1.15. вкл.

4. Горскодървесна растителност /ландшафтна таксация 
вкл. техническа обработка на земеделските земи и 
картен материал



5. Културна и социално-икономическа характеристика от 
т. 1.16. до т.1.20. вкл.

6. ПЪРВА ОЦЕНКА от т. 1.21. до т. 1.23. вкл.

7. Част 2: Дългосрочни цели и ограничения от т. 2.1. до т. 
2.2. вкл.

8. ВТОРА ОЦЕНКА от т. 2.3. до т. 2.4.

9. Част 3: Норми, режими, условия и препоръки за 
осъществяване на дейности от т. 3.1. до т. 3.2. вкл.

10. Част 4: Оперативни задачи и предписания за ползване 
от т. 4.1. до т. 4.5. вкл.

11. Част 5: Преглед на изпълнението на целите и задачите 
от т. 5.1. до т. 5.2.

12. Работна среща за оповестяване

13. Обучение -  семинари 2 бр. по т. 0.2

14. Обществено обсъждане от т. 0.2.

15. Информиране на обществеността и материали

16. Оформление /подвързване, ламиниране и др./

17. Разпечатване на работни екземпляри с всички 
приложения

ОБЩО

Важно - Участниците попълват общата стойност на поръчката цифром и словом.
Посочената от участниците крайна цена за изпълнение на поръчката не може да надхвърля 
максимално допустимата стойност, посочена в кратко описание на поръчката -  раздел III от 
настоящата документация. В случай, че ценовата оферта на някой участник надхвърля 
максимално посочената допустима стойност, то неговата оферта няма да бъде оценявана и
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той ще бъде отстранен от участие в процедурата. В случай, че участник предложи ценова 
оферта, надхвърляща максимално допустимите стойности за някоя от отделните дейности, 
ще бъде отстранен от участие в процедурата и неговата оферта няма да бъде оценявана.
При разлика между единичните и общата цена, комисията ще вземе предвид посочените 
единични цени от участника.
Стойността, процентът от общата част и конкретната част от предмета на обществената 
поръчка, която ще бъде изпълнена от подизпълнител/и

Така предложената цена не подлежи на увеличение.
Посочените цени включват всички разходи по изпълнение на предмета на процедурата. 
Приемаме да спазваме тази оферта в срока, посочен в обявлението.
До сключването на договор тази оферта, заедно с писменото приемане от Ваша страна и 

известието за определяне на изпълнител, ще формират обвързващото споразумение между 
двете страни.

2. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Изразяваме съгласие заплащането за извършената доставка да се извършва съгласно 
приложения към документацията проект на договор.
Плащането да се извършва в лева по банкова сметка на Изпълнителя:
1БАК.................................................................. ,
Банков код.........................................................,
Банка.................................................................. ,

Декларирам, че предлаганата цена за извършване на услугата е в лева без ДДС и 
включва всички разходи по изпълнение на всички работи, дейности, услуги, и др., нужни за 
качественото изпълнение на обществената поръчка, в това число командировки, 
квартирни и налози и други разходи свързани с изпълнението на поръчката, както и 
възнаграждения за експертите, предвидени да участват в изпълнението на поръчката, 
такси, печалби и всички други суми.

Дата:..............  Подпис и печат на участника.

Забележка: Ценовото предложение поставете в ПЛИК №3



Образец18

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

За спазване на етичните клаузи на настоящата поръчка

Долуподписаният.............................................................................................................................
с лична карта №...................... , издадена н а ................. от.......................с ЕГН.........................
в качеството ми на......................................................................................... (посочете длъжността)
на.................................................................................... (посочете наименованието на участника)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Разработване на план за управление на ”Национален парк „Пирин” за периода 2014
2023”

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. съм запознат/а и ще спазвам етичните клаузи на обществената поръчка, посочени в 
раздел VII на настоящата документация.

2. съм наясно, че нарушаването на етичните клаузи може да доведе до отстраняването ми от 
участие в процедурата/прекратяване на договора за възлагане на обществена поръчка.

ДЕКЛАРАТОР:.........................  Дата:
(подпис, печат)


