
















































ІІІ. ОБЩИ УКАЗАНИЯ 

 

1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА 

Облагородяване на инженерната и социалната инфраструктура на обекти-общинска 

собственост на територията на СО-район „Сердика” по обособени позиции: І-ва обособена 

позиция: Изготвяне на инвестиционен проект фаза „Работен проект” на зона в гр. София, 

район „Сердика”, кв. „Бенковски” , УПИ I- за ОЖС кв. 53 и  изпълнение на СМР; ІІ-ра 

обособена позиция: Изготвяне на инвестиционен проект фаза „Работен проект” на зона в гр. 

София, район „Сердика”, ул. „Пехчево” блок 208, УПИ II, кв. 823, м. ”Фондови жилища” и   

изпълнение на СМР; IIІ-та обособена позиция: Изготвяне на инвестиционен проект фаза 

„Работен проект” на зона в гр. София, район „Сердика”, ул. „Вела Чорбова” №6, м. 

„Орландовци-Малашевци”, кв. 87, УПИ II - за ЖС и   изпълнение на СМР; ІV-та обособена 

позиция: Изготвяне на инвестиционен проект фаза „Работен проект” на зона в гр. София, 

район „Сердика”, ул. „Овчарска” №22, м. „Орландовци-Малашевци”, кв. 206, УПИ IV- за ЖС 

и   изпълнение на СМР; V-та обособена позиция: Изготвяне на инвестиционен проект фаза 

„Работен проект” на зона в гр. София, район „Сердика”, ул. „Опълченска”, блок 53 , УПИ I, 

кв.11, м. „ГГЦ-ЗОНА В-17” и   изпълнение на СМР; VІ-та обособена позиция: Изготвяне на 

инвестиционен проект фаза „Работен проект” на зона в гр. София, район „Сердика”, 

ул.”Клокотница” блок 69 и 69А , УПИ I, кв.26, м. „ГГЦ-ЗОНА В-17” и    изпълнение на СМР; 

VIІ-ма обособена позиция: Изпълнение на СМР на детска площадка в кв. „Банишора”, блок 

57, УПИ I, кв.11, м. „ГГЦ-ЗОНА В-17”. 

 

2. ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Дейностите, предмет на поръчката, включват изготвяне на проект, изпълнение на СМР 

и лицензиране на обекти – общинска собственост, съответно: 

2.1. За І-ва обособена позиция: Предвижда се изготвяне на работен инвестиционен 

проект, придружен от подробни количествено-стойностни сметки по всички части,  

изпълнение на две детски площадки за деца от 0 до 3 години и деца от 3 до 12 години,  

развитие на алейната мрежа и изграждане на спортно игрище в зона за ежедневен отдих в кв. 

„Бенковски” , УПИ I- за ОЖС кв. 53 на територията на СО-район "Сердика".  Пълното 

описание на обособената позиция е дадено в Технически спецификации – т.5.1, част от 

утвърдената документация. 

2.2.За ІІ-ра обособена позиция: Предвижда се изготвяне на работен инвестиционен 

проект, придружен от подробни количествено-стойностни сметки по всички части,  

изпълнение на детска площадка с обособени зони за игра на деца от 0 до 3 години и деца от 3 

до 12 години, както и за деца с увреждания в зона за ежедневен отдих на ул. „Пехчево” блок 

208, УПИ II, кв. 823, м. ”Фондови жилища” на територията на СО-район "Сердика".  Пълното 

описание на обособената позиция е дадено в Технически спецификации – т.5.2, част от 

утвърдената документация. 

2.3.За IIІ-та обособена позиция: Предвижда се изготвяне на работен инвестиционен 

проект, придружен от подробни количествено-стойностни сметки по всички части,  

изпълнение на детска площадка с обособени зони за игра на деца от 0 до 3 години и деца от 3 

до 12 години, както и за деца с увреждания в зона за ежедневен отдих на ул. „Вела Чорбова” 

№6, м. „Орландовци-Малашевци”, кв. 87, УПИ II - за ЖС на територията на СО-район 

"Сердика".  Пълното описание на обособената позиция е дадено в Технически спецификации 

– т.5.3, част от утвърдената документация. 

2.4.За ІV-та обособена позиция: Предвижда се изготвяне на работен инвестиционен 

проект, придружен от подробни количествено-стойностни сметки по всички части,  

изпълнение на две детски площадки за деца от 0 до 3 години и деца от 3 до 12 години,  както и 

за деца с увреждания в зона за ежедневен отдих на ул. „Овчарска” №22, м. „Орландовци-

Малашевци”, кв. 206, УПИ IV- за ЖС на територията на СО-район "Сердика".  Пълното 

описание на обособената позиция е дадено в Технически спецификации – т.5.4, част от 

утвърдената документация. 

 



2.5.За V-та обособена позиция: Предвижда се изготвяне на работен инвестиционен 

проект, придружен от подробни количествено-стойностни сметки по всички части,  

изпълнение на детска площадка с обособени зони за игра на деца от 0 до 3 години и деца от 3 

до 12 години, както и за деца с увреждания в зона за ежедневен отдих на ул. „Опълченска”, 

блок 53 , УПИ I, кв.11, м.„ГГЦ-ЗОНА В-17” на територията на СО-район "Сердика".  Пълното 

описание на обособената позиция е дадено в Технически спецификации – т.5.5, част от 

утвърдената документация. 

2.6.За VІ-та обособена позиция: Предвижда се изготвяне на работен инвестиционен 

проект, придружен от подробни количествено-стойностни сметки по всички части,  

изпълнение на детска площадка с обособени зони за игра на деца от 0 до 3 години и деца от 3 

до 12 години, както и за деца с увреждания в зона за ежедневен отдих на ул.”Клокотница” 

блок 69 и 69А , УПИ I, кв.26, м. „ГГЦ-ЗОНА В-17” на територията на СО-район "Сердика".  

Пълното описание на обособената позиция е дадено в Технически спецификации – т.5.6, част 

от  утвърдената документация. 

2.7. За VІІ-ма обособена позиция: Предвижда се изпълнение на СМР, укрепване на 

съществуващо детско съоръжение, доставка и монтаж на различни по вид детски съоръжения 

и лицензиране. Пълното описание на обособената позиция е дадено в Технически 

спецификации – т.5.7, част от утвърдената документация. 

Настоящата обществена поръчка съдържа седем обособени позиции, поради което 

участниците задължително представят оферта, окомплектована за всяка обособена позиция 

отделно, поставена в отделна непрозрачна, запечатана опаковка. В обща опаковка се поставят 

отделните запечатани, непрозрачни опаковки за всяка обособена позиция, като се изписва 

пълното им наименование. Всеки участник подава оферта за всички обособени позиции. 

Върху общата опаковка участникът записва само предмета на обществената поръчка,  за която 

участва, наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо, адрес и лице за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.  

3. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА 

Максималният финансов ресурс на Възложителя за дейността, предмет на 

обществената поръчка е в размер до 416 666,67 лева (четиристотин и шестнадесет хиляди 

шестстотин шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки) без ДДС, съответно: 

3.1.За І-ва обособена позиция: Изготвяне на инвестиционен проект фаза „Работен 

проект” на зона в гр. София, район „Сердика”, кв. „Бенковски” , УПИ I- за ОЖС кв. 53 и   

изпълнение на СМР в размер до 175 886,00 лева (сто седемдесет и пет хиляди и осемстотин 

осемдесет и шест лева) без ДДС. 

3.2.За  ІІ-ра обособена позиция: Изготвяне на инвестиционен проект фаза „Работен 

проект” на зона в гр. София, район „Сердика”, ул. „Пехчево” блок 208, УПИ II, кв. 823, м. 

”Фондови жилища” и изпълнение на СМР в размер до 26 900,00 лева (двадесет и шест хиляди 

и деветстотин лева) без ДДС. 

3.3.За IIІ-та обособена позиция: Изготвяне на инвестиционен проект фаза „Работен 

проект” на зона в гр. София, район „Сердика”, ул. „Вела Чорбова” №6, м. „Орландовци-

Малашевци”, кв. 87, УПИ II - за ЖС и изпълнение на СМР в размер до 41 800,00 лева 

(четиридесет и една хиляди осемстотин лева) без ДДС. 

3.4.За ІV-та обособена позиция: Изготвяне на инвестиционен проект фаза „Работен 

проект” на зона в гр. София, район „Сердика”, ул. „Овчарска” №22, м. „Орландовци-

Малашевци”, кв. 206, УПИ IV- за ЖС и изпълнение на СМР в размер до 71 045,67 лева 

(седемдесет и една хиляди четиридесет и пет лева и шестдесет и седем стотинки) без ДДС. 

 

 

 

 



3.5.За V-та обособена позиция: Изготвяне на инвестиционен проект фаза „Работен 

проект” на зона в гр. София, район „Сердика”, ул. „Опълченска”, блок 53 , УПИ I, кв.11, м. 

„ГГЦ-ЗОНА В-17” и изпълнение на СМР в размер до 37 360,00 лева (тридесет и седем хиляди 

триста и шестдесет лева) без ДДС. 

3.6.За VІ-та обособена позиция: Изготвяне на инвестиционен проект фаза „Работен 

проект” на зона в гр. София, район „Сердика”, ул.”Клокотница” блок 69 и 69А , УПИ I, кв.26, 

м. „ГГЦ-ЗОНА В-17” и изпълнение на СМР в размер до 36 200,00 лева (тридесет и шест 

хиляди и двеста лева) без ДДС. 

3.7.За VIІ-ма обособена позиция: Изпълнение на СМР на детска площадка в кв. 

„Банишора”, блок 57, УПИ I, кв.11, м. „ГГЦ-ЗОНА В-17” в размер до 27 475,00 лева (двадесет 

и седем хиляди четиристотин седемдесет и пет) без ДДС. 

 

4. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

Срокът за изпълнение предмета на договора е предложения от участника в офертата, 

като същия следва да е не по-дълъг от 14 (четиринадесет) работни дни за изготвяне на 

инвестиционен работен проект и от 60 (шестдесет) дни за изпълнение на СМР, като започва да 

тече след съгласуване на проекта и откриване на строителна площадка.  

 

5. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Техническата спецификация е неделима част от Документацията за участие в 

обществената поръчка, заедно с договорните условия. Тя е предназначена да поясни и развие 

изискванията по изготвяне на проекта и изпълнение на СМР, които са предмет на настоящата 

обществена поръчка. 

5.1. За І-ва обособена позиция: Изготвяне на инвестиционен проект фаза „Работен 

проект” на зона в гр. София, район „Сердика”, кв. „Бенковски” , УПИ I- за ОЖС кв. 53 и 

изпълнение на СМР: 

1. Цел на проекта:  

Основната цел  на проекта е подобряване на средата, привлекателността на квартала и 

качеството на живот и комфорт на обитаване,благоустрояване на детските площадки . 

2. Характеристика и състояние на зоната: 

• Теренът е подходящ за развитието на функционални зони,  свързани с игра на 

открито чрез реновиране на съществуващи детски площадки и изграждане на спортно игрище 

за мини футбол. 

• В територията има съществуващи детски площадки, които не отговаря на Наредба 

№1/ 12.01.2009г.   

• Липсват паркови архитектурни елементи, основно пейки, кошове за смет и др.  

• Алейте и подходите от прилежащите улици са с нарушена цялост на места липсват. 

  

3. Описание на предмета на проекта: 

• Предмета на поръчката е изготвяне на инвестиционен проект, отговарящ в пълна 

степен на изискванията на възложителя, както и всички изисквания на действащата 

нормативна база: 

-  Закона за устройство на територията  

-  Закон за устройството и застрояването на Столична община 

-  Наредба №4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти,  

- Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройството на отделните 

видове територии и устройствени зони  



- Наредба №4/01.07.2009 г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на 

строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за 

хора с увреждания. 

- Наредба №1 / 12.01.2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на 

площадките за игра. 

• Работен инвестиционен проект съгласно Закона за устройство на територията, 

Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти , придружен от 

подробни количествено- стойностни сметки по всички части, подписани от съответния 

правоспособен проектант. Техническия проект следва да бъде придружен от графични 

материали (работни чертежи и детайли, както и от графики, представящи/ пресъздаващи 

завършения обект ). 

• Работният проект  да се предаде в 5 екземпляра в графичен вид  и на електронен 

носител в обем и съдържание да отговаря на Наредба № 4/21.05.2001г. за обхвата и 

съдържанието на инвестиционните проекти.  

 

4. При проектирането следва да се предвидят : 

• Цялостно решение за теренът на съществуващите площадки, като проектирането се 

извърши на база изготвена подробна геодезическа снимка със заснета наличната 

растителност.  

• Развитие на алейната мрежа и подходите към прилежащите улици. В разработката 

ясно да се дефинират алеи по функция (главни и второстепенни пешеходни алеи). Да се 

предвиди изпълнението на алеите да е от плътен асфалтобетон с дебелина 4 см, като за целта 

да се премахне старата настилка. Проектът да се съобрази със съществуващите естествени 

пешеходни пътеки, наложили се във времето и доказали своята функционалност.  

• В проекта на детските площадки да се предвиди съоръженията да са с висока игрова 

стойност изразена в следните общи игрови функции : 

- люлеене    - тематични игри 

- пързаляне    - пазене на равновесие  

- катерене    - провиране 

- общуване    - игра с пясък 

- ролеви игри   

• Оборудването на детските площадки да е, чрез подбор от многофункционални, 

подходящи за игра на повече деца от различни възрастови групи и интереси съоръжения, 

отговарящи на мащабите на площадките; - в терена да се предвидят детски площадки за деца : 

до 3 г. и за деца от 3- 12г. - да осигуряват възможности за занимания на деца с увреждания, 

както и съответен достъп до съоръженията /чл.5, ал.(1) и ал.(2) от Наредба №1 от 12.01.2009г.; 

• Детската площадка за деца до 3 години трябва да съдържа : 

- комбинирано детско съоръжение  

- детска люлка  

- пружинна клатушка – 2 броя 

- детски пясъчник 

• Детската площадка за деца от 3 до 12 години трябва да съдържа : 

- комбинирано детско съоръжение  

- детска люлка  

- детска къщичка за тематични игри  

- пружинна клатушка - 2 броя 

- детска въртележка 

- игра „Дама” 

- беседка 

• При проектиране на площадките е необходимо да отговарят на европейските 

стандарти за безопасност на съоръженията и настилките при обществено достъпни площадки 

за игра  БДС EN1176 и БДС EN1177 и Наредба №1 за условията и реда за устройството и 

безопасността на площадките за игра. 

 

 



• Детските площадки трябва да бъдат обозначени с информационна табела и оградени 

с ограда съгласно изискванията на Наредба №1 / 12.01.2009г. 

• Поставяне на парково оборудване и други елементи от градското обзавеждане на 

детска площадка : 

До 3 години: 

- Пейки – 7 броя 

- Кошчета за отпадъци – 2 броя 

 

От 3 до 12 години: 

-Пейки – 14 броя 

- Кошчета за отпадъци – 4 броя 

• Проектната разработка да предвиди ударопоглъщаща настилка под съоръженията за 

игра необходима за всяко едно съоръжение допустима за зоната на падане.  

• Изграждане на спорното игрище за мини футбол , което трябва да включва: 

- ограда – от оградни пана с обща височина 4 метра и оградни стълбове, входове от 

две страни 

- разчертаване на игрището 

- футболни врати с мрежи  
 

5. Проекта следва да включва: 

• Работен проект по част Геодезия включващ :  

-обяснителна записка 

-вертикално планиране ; 

-трасировъчен план ; 

-геодезическо заснемане; 

-геодезическо заснемане на растителност; 

-земни маси 

• Работен проект по част паркоустройство и благоустройство включващ : 

- обяснителна записка 

- ситуационен план на терена на площадките за игра и спортното игрище, заедно с 

дендрологична ведомост и посадъчна схема на озеленяването във и около площадките; 

- проекти на площадките за игра и спортното игрище, с които се определят 

разположението и видът на съоръженията;  

- подробно котиране и определяне на настилките и повърхностите, на предвижданите 

благоустройствени дейности, означенията и огражденията; 

-  проект за алейна мрежа с подробно котиране на алеите и площадките с оглед 

тяхното трасиране на място; 

- подробни инструкции, разработени от производителя на съоръженията за игра, за 

определяне на минималното пространство за разполагане, монтаж, ползване, поддържане и 

контрол на съоръженията за игра, включително сертификати и/или протоколи от изпитвания и 

сертификати за вложените материали, които удостоверяват съответствието на съоръженията 

за игра с изискванията за безопасност съгласно наредбата 

- инструкции, разработени от производителя на продукти за ударопоглъщащи 

настилки, с указания за полагане, поддържане и контрол; в случаите, когато за ударо-

поглъщащи настилки се предвиждат синтетични или друг вид продукти, за които в наредбата 

не са определени конкретни изисквания - допълнителни указания на производителя за дебе-

лината на настилката в зависимост от височините на свободно падане съгласно БДС EN 1177; 

- архитектурни работни проекти и детайли на елементите на обзавеждането. 

- конструктивно становище с детайли на съоръженията и начина на закрепване в 

настилката. При необходимост Конструктивни работни проекти на елементите, които 

представляват строителни конструкции и детайли на закрепване на съоръженията; 

• Количествено-стойностна сметка 

• Работен проект по част ПБЗ. 

 



5.2.За  ІІ-ра обособена позиция: Изготвяне на инвестиционен проект фаза „Работен 

проект” на зона в гр. София, район „Сердика”, ул. „Пехчево” блок 208, УПИ II, кв. 823, м. 

”Фондови жилища” и изпълнение на СМР: 

1. Цел на проекта:  

Основната цел  на проекта е подобряване на средата, привлекателността на квартала и 

качеството на живот и комфорт на обитаване, чрез благоустрояване на детска площадка . 

2. Характеристика и състояние на зоната: 

• Теренът е подходящ за развитието на функционална зона,  свързани с игра на 

открито чрез реновиране на детска площадка . 

• В територията има съществуваща детска площадка, която не отговаря на Наредба 

№1/ 12.01.2009г.   

• Липсват паркови архитектурни елементи, основно пейки, кошове за смет и др.  

 
 

3. Описание на предмета на проекта: 

• Предмета на поръчката е изготвяне на инвестиционен проект , отговарящ в пълна 

степен на изискванията на Възложителя, както и всички изисквания на действащата законова 

и нормативна база : 

-  Закона за устройство на територията  

-  Закон за устройството и застрояването на Столична община 

-  Наредба №4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти,  

- Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройството на отделните 

видове територии и устройствени зони  

- Наредба №4/01.07.2009 г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на 

строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за 

хора с увреждания. 

- Наредба №1 / 12.01.2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на 

площадките за игра. 

• Работен инвестиционен проект съгласно Закона за устройство на територията, 

Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти , придружен от 

подробни количествени сметки по всички части, подписани от съответния 

правоспособен проектант. Техническия проект следва да бъде придружен от графични 

материали (работни чертежи и детайли, както и от графики, представящи/ пресъздаващи 

завършения обект ). 

• Работният проект  да се предаде в 5 екземпляра в графичен вид  и на електронен 

носител в обем и съдържание да отговаря на Наредба № 4/21.05.2001г. за обхвата и 

съдържанието на инвестиционните проекти. 

  
 

4. При проектирането следва да се предвидят : 

• Цялостно решение за теренът на съществуващата площадка, като проектирането се 

извърши на база изготвена подробна геодезическа снимка със заснета наличната 

растителност.  

• В проекта на детската площадка да се предвиди съоръженията да са с висока игрова 

стойност изразена в следните общи игрови функции : 

- люлеене    - общуване     

- ролеви игри     - тематични игри 

- пързаляне    - пазене на равновесие  

- катерене     

• Оборудването на детската площадка да е, чрез подбор от многофункционални, 

подходящи за игра на повече деца от различни възрастови групи и интереси съоръжения, 

отговарящи на мащабите на площадката; - в площадката да се обособят зони за игра на малки 

деца до 3 г. и на деца от 3- 12г. – да се осигуряват възможности за занимания на деца с 

увреждания, както и съответен достъп до съоръженията / чл.5, ал.(1) и ал.(2) от Наредба №1 от 

12.01.2009г.; 



• Детска площадка трябва да съдържа : 

- комбинирано детско съоръжение от 3-12г. 

- детска люлка от 0-12г 

- детска къщичка за тематични игри до 12г. 

- детска пружинна клатушка от 2-6г. 

• При проектиране на площадката е необходимо да отговаря на европейските 

стандарти за безопасност на съоръженията и настилките при обществено достъпни площадки 

за игра  БДС EN1176 и БДС EN1177 и Наредба №1 за условията и реда за устройството и 

безопасността на площадките за игра. 

• Детските площадки трябва да бъдат обозначени с информационни табели и оградени 

с ограда  съгласно изискванията на Наредба №1 / 12.01.2009г. 

 

• Детска площадка трябва да съдържа парково оборудване и други елементи от 

градското обзавеждане:  

- пейки – 8 броя 

- кошчета за отпадъци – 2 броя 

• Проектната разработка да предвиди ударопоглъщаща настилка под съоръженията за 

игра необходима за всяко едно съоръжение допустима за зоната на падане.  
 

5. Проекта следва да включва: 

• Работен проект по част Геодезия включващ :  

-  обяснителна записка 

-  вертикално планиране ; 

-  трасировъчен план ; 

-  геодезическо заснемане; 

-  геодезическо заснемане на растителност; 

-  земни маси 

• Работен проект по част паркоустройство и благоустройство включващ : 

- Обяснителна записка 

- Ситуационен план на терена на площадката за игра заедно с дендрологична 

ведомост и посадъчна схема на озеленяването във и около площадката за игра; 

- Проект на площадката за игра, с който се определят разположението и видът на 

съоръженията за игра; 

-Подробно котиране и определяне на настилките и повърхностите, на 

предвижданите благоустройствени дейности, означенията и огражденията; 

- Подробни инструкции, разработени от производителя на съоръженията за игра, за 

определяне на минималното пространство за разполагане, монтаж, ползване, поддържане и 

контрол на съоръженията за игра, включително сертификати и/или протоколи от изпитвания и 

сертификати за вложените материали, които удостоверяват съответствието на съоръженията 

за игра с изискванията за безопасност съгласно наредбата 

- Инструкции, разработени от производителя на продукти за ударопоглъщащи 

настилки, с указания за полагане, поддържане и контрол; в случаите, когато за 

ударопоглъщащи настилки се предвиждат синтетични или друг вид продукти, за които в 

наредбата не са определени конкретни изисквания - допълнителни указания на производителя 

за дебелината на настилката в зависимост от височините на свободно падане съгласно БДС 

EN 1177; 

- Архитектурни работни проекти и детайли на елементите на обзавеждането. 

-  Конструктивно становище с детайли на съоръженията и начина на закрепване в 

настилката. При необходимост Конструктивни работни проекти на елементите, които 

представляват строителни конструкции и детайли на закрепване на съоръженията . 

• Количествено-стойностна сметка 

• Работен проект по част ПБЗ. 

 



5.3.За IIІ-та обособена позиция: Изготвяне на инвестиционен проект фаза „Работен 

проект” на зона в гр. София, район „Сердика”, ул. „Вела Чорбова” №6, м. „Орландовци-

Малашевци”, кв. 87, УПИ II - за ЖС и изпълнение на СМР: 

1. Цел на проекта:  

Основната цел  на проекта е подобряване на средата, привлекателността на квартала и 

качеството на живот и комфорт на обитаване, чрез благоустрояване на детска площадка. 

2. Характеристика и състояние на зоната: 

• Теренът е подходящ за развитието на функционална зона,  свързани с игра на 

открито чрез реновиране на детска площадка . 

• В територията има съществуваща детска площадка, която не отговаря на Наредба 

№1/ 12.01.2009г.   

• Липсват паркови архитектурни елементи, основно пейки, кошове за смет и др. 
 

3. Описание на предмета на проекта: 

• Предмета на поръчката е изготвяне на инвестиционен проект , отговарящ в пълна 

степен на изискванията на Възложителя, както и всички изисквания на действащата законова 

и  нормативна база: 

-  Закона за устройство на територията  

-  Закон за устройството и застрояването на Столична община 

-  Наредба №4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти,  

- Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройството на отделните 

видове територии и устройствени зони  

- Наредба №4/01.07.2009 г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на 

строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за 

хора с увреждания. 

- Наредба №1 / 12.01.2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на 

площадките за игра  

• Работен инвестиционен проект съгласно Закона за устройство на територията, 

Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти , придружен от 

подробни количествени сметки по всички части, подписани от съответния 

правоспособен проектант. Техническия проект следва да бъде придружен от графични 

материали (работни чертежи и детайли, както и от графики, представящи/ пресъздаващи 

завършения обект ). 

• Работният проект  да се предаде в 5 екземпляра в графичен вид  и на електронен 

носител в обем и съдържание да отговаря на Наредба № 4/21.05.2001г. за обхвата и 

съдържанието на инвестиционните проекти.  
 

4. При проектирането следва да се предвидят : 

• Цялостно решение за теренът на съществуващата площадка, като проектирането се 

извърши на база изготвена подробна геодезическа снимка със заснета наличната 

растителност.  

• Развитие на подходите от прилежащата ул. „Калач”. 

• В проекта на детската площадка да се предвиди съоръженията да са с висока 

игрова стойност изразена в следните общи игрови функции : 

- люлеене     - тематични игри 

- пързаляне    - пазене на равновесие  

- катерене     - провиране 

- общуване    - игра с пясък 

- ролеви игри     

• Оборудването на детската площадка да е, чрез подбор от многофункционални, 

подходящи за игра на повече деца от различни възрастови групи и интереси съоръжения, 

отговарящи на мащабите на площадката; - в площадката да се обособят зони за игра на малки 

деца до 3 г. и на деца от 3- 12г. – да се осигуряват възможности за занимания на деца с 

увреждания, както и съответен достъп до съоръженията / чл.5, ал.(1) и ал.(2) от Наредба №1 от 

12.01.2009г.; 

 



 

• Детска площадка трябва да съдържа : 

-  комбинирано детско съоръжение от 3-12г. 

-  детска люлка от 0-12г 

-  детска къщичка за тематични игри до 12г. 

-  детска пружинна клатушка от 3-12г. 

-  детска пружинна клатушка от 2-6г. 

-  детски пясъчник  

• При проектиране на площадката е необходимо да отговаря на европейските 

стандарти за безопасност на съоръженията и настилките при обществено достъпни площадки 

за игра  БДС EN1176 и БДС EN1177 и Наредба №1 за условията и реда за устройството и 

безопасността на площадките за игра. 

• Детските площадки трябва да бъдат обозначени с информационни табели и оградени 

с ограда  съгласно изискванията на Наредба №1 / 12.01.2009г. 

• Детска площадка трябва да съдържа парково оборудване и други елементи от 

градското обзавеждане:  

- пейки – 11 броя 

- кошчета за отпадъци – 4 броя 

• Проектната разработка да предвиди ударопоглъщаща настилка под съоръженията 

за игра необходима за всяко едно съоръжение допустима за зоната на падане.  
 

5. Проекта следва да включва: 

• Работен проект по част Геодезия включващ :  

-  обяснителна записка 

-  вертикално планиране ; 

-  трасировъчен план ; 

-  геодезическо заснемане; 

-  геодезическо заснемане на растителност; 

-  земни маси. 

• Работен проект по част паркоустройство и благоустройство включващ : 

- обяснителна записка 

- ситуационен план на терена на площадката за игра заедно с дендрологична 

ведомост и посадъчна схема на озеленяването във и около площадката за игра; 

- проект на площадката за игра, с който се определят разположението и видът на 

съоръженията за игра; -Подробно котиране и определяне на настилките и повърхностите, на 

предвижданите благоустройствени дейности, означенията и огражденията; 

-  подробни инструкции, разработени от производителя на съоръженията за игра, за 

определяне на минималното пространство за разполагане, монтаж, ползване, поддържане и 

контрол на съоръженията за игра, включително сертификати и/или протоколи от изпитвания и 

сертификати за вложените материали, които удостоверяват съответствието на съоръженията 

за игра с изискванията за безопасност съгласно наредбата; 

- инструкции, разработени от производителя на продукти за ударопоглъщащи 

настилки, с указания за полагане, поддържане и контрол; в случаите, когато за 

ударопоглъщащи настилки се предвиждат синтетични или друг вид продукти, за които в 

наредбата не са определени конкретни изисквания - допълнителни указания на производителя 

за дебелината на настилката в зависимост от височините на свободно падане съгласно БДС 

EN 1177; 

- архитектурни работни проекти и детайли на елементите на обзавеждането; 

-  конструктивно становище с детайли на съоръженията и начина на закрепване в 

настилката. При необходимост Конструктивни работни проекти на елементите, които 

представляват строителни конструкции и детайли на закрепване на съоръженията. 

• Количествено-стойностна сметка 

• Работен проект по част ПБЗ. 

 



5.4.За ІV-та обособена позиция: Изготвяне на инвестиционен проект фаза „Работен 

проект” на зона в гр. София, район „Сердика”, ул. „Овчарска” №22, м. „Орландовци-

Малашевци”, кв. 206, УПИ IV- за ЖС и изпълнение на СМР: 

1. Цел на проекта:  

Основната цел  на проекта е подобряване на средата, привлекателността на квартала и 

качеството на живот и комфорт на обитаване,благоустрояване на детска площадка . 

2. Характеристика и състояние на зоната: 

• Теренът е подходящ за развитието на функционални зони,  свързани с игра на 

открито чрез реновиране на съществуващата детска площадка.  

• В територията има съществуващи детски площадки, които не отговаря на Наредба 

№1/ 12.01.2009г.   

• Липсват паркови архитектурни елементи, основно пейки, кошове за смет и др.  

 

3. Описание на предмета на проекта: 

• Предмета на поръчката е изготвяне на инвестиционен проект , отговарящ в пълна 

степен на изискванията на Възложителя, както и всички изисквания на действащата 

нормативна база и : 

-  Закона за устройство на територията  

-  Закон за устройството и застрояването на Столична община 

-  Наредба №4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти,  

- Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройството на отделните 

видове територии и устройствени зони  

- Наредба №4/01.07.2009 г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на 

строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за 

хора с увреждания. 

- Наредба №1 / 12.01.2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на 

площадките за игра  

• Работен инвестиционен проект съгласно Закона за устройство на територията, 

Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти , придружен от 

подробни количествено- стойностни сметки по всички части, подписани от съответния 

правоспособен проектант. Техническия проект следва да бъде придружен от графични 

материали (работни чертежи и детайли, както и от графики, представящи/ пресъздаващи 

завършения обект ). 

• Работният проект  да се предаде в 5 екземпляра в графичен вид  и на електронен 

носител в обем и съдържание да отговаря на Наредба № 4/21.05.2001г. за обхвата и 

съдържанието на инвестиционните проекти.  
 

4. При проектирането следва да се предвидят : 

• Цялостно решение за теренът на съществуващите площадки, като проектирането се 

извърши на база изготвена подробна геодезическа снимка със заснета наличната 

растителност.  

• В проекта на детските площадки да се предвиди съоръженията да са с висока 

игрова стойност изразена в следните общи игрови функции : 

- люлеене    - тематични игри 

- пързаляне    - пазене на равновесие  

- катерене    - провиране 

- общуване    - игра с пясък 

- ролеви игри     

• Оборудването на детските площадки да е, чрез подбор от многофункционални, 

подходящи за игра на повече деца от различни възрастови групи и интереси съоръжения, 

отговарящи на мащабите на площадките; - в площадката да се предвидят детски площадки за 

деца : до 3 г. и за деца от 3- 12г. - да осигуряват възможности за занимания на деца с 

увреждания, както и съответен достъп до съоръженията /чл.5, ал.(1) и ал.(2) от Наредба №1 от 

12.01.2009г.; 

 



• Детската площадка за деца до 3 години трябва да съдържа : 

-  комбинирано детско съоръжение от 1-6 г. 

-  детска люлка от 0-3г. 

-  пружинна клатушка от 2-6г. 

-  детски пясъчник 

• Детската площадка за деца от 3 до 12 години трябва да съдържа : 

-  комбинирано детско съоръжение от 3-12г 

-  детска люлка от 3-12г. 

-  детска къщичка за тематични игри до 12г. 

-  пружинна клатушка от 3-12г.- 2 броя 

• При проектиране на площадките е необходимо да отговарят на европейските 

стандарти за безопасност на съоръженията и настилките при обществено достъпни площадки 

за игра  БДС EN1176 и БДС EN1177 и Наредба №1 за условията и реда за устройството и 

безопасността на площадките за игра. 

• Детските площадки трябва да бъдат обозначени с информационна табела и 

оградени с ограда съгласно изискванията на Наредба №1 / 12.01.2009г. 

• Поставяне на парково оборудване и други елементи от градското обзавеждане на 

детска площадка : 

До 3 години: 

- пейки – 7 броя  - кошчета за отпадъци – 2 броя 

От 3 до 12 години: 

- пейки – 14 броя - кошчета за отпадъци – 4 броя 

• Проектната разработка да предвиди ударопоглъщаща настилка под съоръженията 

за игра необходима за всяко едно съоръжение допустима за зоната на падане.  
 

5. Проекта следва да включва: 

•  Работен проект по част Геодезия включващ :  

- обяснителна записка 

- вертикално планиране ; 

- трасировъчен план ; 

- геодезическо заснемане; 

- геодезическо заснемане на растителност; 

- земни маси 

• Работен проект по част паркоустройство и благоустройство включващ : 

- обяснителна записка 

- ситуационен план на терена на площадката за игра заедно с дендрологична 

ведомост и посадъчна схема на озеленяването във и около площадката за игра; 

- проект на площадката за игра, с който се определят разположението и видът на 

съоръженията за игра; -Подробно котиране и определяне на настилките и повърхностите, на 

предвижданите благоустройствени дейности, означенията и огражденията; 

- подробни инструкции, разработени от производителя на съоръженията за игра, за 

определяне на минималното пространство за разполагане, монтаж, ползване, поддържане и 

контрол на съоръженията за игра, включително сертификати и/или протоколи от изпитвания и 

сертификати за вложените материали, които удостоверяват съответствието на съоръженията 

за игра с изискванията за безопасност съгласно наредбата 

- инструкции, разработени от производителя на продукти за ударопоглъщащи нас-

тилки, с указания за полагане, поддържане и контрол; в случаите, когато за ударопоглъщащи 

настилки се предвиждат синтетични или друг вид продукти, за които в наредбата не са 

определени конкретни изисквания - допълнителни указания на производителя за дебелината 

на настилката в зависимост от височините на свободно падане съгласно БДС EN 1177; 

- архитектурни работни проекти и детайли на елементите на обзавеждането. 

- конструктивно становище с детайли на съоръженията и начина на закрепване в 

настилката. При необходимост Конструктивни работни проекти на елементите, които 

представляват строителни конструкции и детайли на закрепване на съоръженията. 

• Количествено-стойностна сметка 

• Работен проект по част ПБЗ. 



5.5.За V-та обособена позиция: Изготвяне на инвестиционен проект фаза „Работен 

проект” на зона в гр. София, район „Сердика”, ул. „Опълченска”, блок 53 , УПИ I, кв.11, м. 

„ГГЦ-ЗОНА В-17” и изпълнение на СМР: 

1. Цел на проекта:  

Основната цел  на проекта е подобряване на средата, привлекателността на квартала и 

качеството на живот и комфорт на обитаване, чрез благоустрояване на детска площадка . 
 

2. Характеристика и състояние на зоната: 

• Теренът е подходящ за развитието на функционална зона,  свързани с игра на 

открито чрез реновиране на детска площадка . 

• В територията има съществуваща детска площадка, която не отговаря на Наредба 

№1/ 12.01.2009г.   

• Липсват паркови архитектурни елементи, основно пейки, кошове за смет и др.  
 

3. Описание на предмета на проекта: 

• Предмета на поръчката е изготвяне на инвестиционен проект , отговарящ в пълна 

степен на изискванията на Възложителя, както и всички изисквания на действащата законова 

и нормативна база : 

-  Закона за устройство на територията  

-  Закон за устройството и застрояването на Столична община 

-  Наредба №4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти,  

- Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройството на отделните 

видове територии и устройствени зони  

- Наредба №4/01.07.2009 г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на 

строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за 

хора с увреждания. 

- Наредба №1 / 12.01.2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на 

площадките за игра.  

• Работен инвестиционен проект съгласно Закона за устройство на територията, 

Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти , придружен от 

подробни количествени сметки по всички части, подписани от съответния 

правоспособен проектант. Техническия проект следва да бъде придружен от графични 

материали (работни чертежи и детайли, както и от графики, представящи/ пресъздаващи 

завършения обект ). 

• Работният проект  да се предаде в 5 екземпляра в графичен вид  и на електронен 

носител в обем и съдържание да отговаря на Наредба № 4/21.05.2001г. за обхвата и 

съдържанието на инвестиционните проекти.  
 

4. При проектирането следва да се предвидят : 

• Цялостно решение за теренът на съществуващата площадка, като проектирането се 

извърши на база изготвена подробна геодезическа снимка със заснета наличната 

растителност.  

• В проекта на детската площадка да се предвиди съоръженията да са с висока игрова 

стойност изразена в следните общи игрови функции : 

- люлеене    - тематични игри 

- пързаляне    - пазене на равновесие  

- катерене    - провиране 

- общуване    - игра с пясък 

- ролеви игри   

• Оборудването на детската площадка да е, чрез подбор от многофункционални, 

подходящи за игра на повече деца от различни възрастови групи и интереси съоръжения, 

отговарящи на мащабите на площадката; - в площадката да се обособят зони за игра на малки 

деца до 3 г. и на деца от 3- 12г. – да се осигуряват възможности за занимания на деца с 

увреждания, както и съответен достъп до съоръженията / чл.5, ал.(1) и ал.(2) от Наредба №1 от 

12.01.2009г.; 

 



 

• Детска площадка трябва да съдържа : 

- комбинирано детско съоръжение от 3-12г. 

-  детска люлка от 0-12г 

-  детска къщичка за тематични игри до 12г. 

-  детска пружинна клатушка от 3-12г. 

-  детска пружинна клатушка от 2-6г. 

-  детски пясъчник  

• При проектиране на площадката е необходимо да отговаря на европейските 

стандарти за безопасност на съоръженията и настилките при обществено достъпни площадки 

за игра  БДС EN1176 и БДС EN1177 и Наредба №1 за условията и реда за устройството и 

безопасността на площадките за игра. 

• Детските площадки трябва да бъдат обозначени с информационни табели и 

оградени с ограда  съгласно изискванията на Наредба №1 / 12.01.2009г. 

• Детска площадка трябва да съдържа парково оборудване и други елементи от 

градското обзавеждане:  

-  пейки – 8 броя 

-  кошчета за отпадъци – 3 броя 

• Проектната разработка да предвиди ударопоглъщаща настилка под съоръженията за 

игра необходима за всяко едно съоръжение допустима за зоната на падане.  

 
 

5. Проекта следва да включва: 

• Работен проект по част Геодезия включващ :  

-  обяснителна записка 

-  вертикално планиране ; 

-  трасировъчен план ; 

-  геодезическо заснемане; 

-  геодезическо заснемане на растителност; 

-  земни маси 

• Работен проект по част паркоустройство и благоустройство включващ : 

- обяснителна записка; 

- ситуационен план на терена на площадката за игра заедно с дендрологична 

ведомост и посадъчна схема на озеленяването във и около площадката за игра; 

- проект на площадката за игра, с който се определят разположението и видът на 

съоръженията за игра; -Подробно котиране и определяне на настилките и повърхностите, на 

предвижданите благоустройствени дейности, означенията и огражденията; 

- подробни инструкции, разработени от производителя на съоръженията за игра, за 

определяне на минималното пространство за разполагане, монтаж, ползване, поддържане и 

контрол на съоръженията за игра, включително сертификати и/или протоколи от изпитвания и 

сертификати за вложените материали, които удостоверяват съответствието на съоръженията 

за игра с изискванията за безопасност съгласно наредбата 

- инструкции, разработени от производителя на продукти за ударопоглъщащи на-

стилки, с указания за полагане, поддържане и контрол; в случаите, когато за ударопоглъщащи 

настилки се предвиждат синтетични или друг вид продукти, за които в наредбата не са 

определени конкретни изисквания - допълнителни указания на производителя за дебелината 

на настилката в зависимост от височините на свободно падане съгласно БДС EN 1177; 

- архитектурни работни проекти и детайли на елементите на обзавеждането. 

-  конструктивно становище с детайли на съоръженията и начина на закрепване в 

настилката. При необходимост Конструктивни работни проекти на елементите, които 

представляват строителни конструкции и детайли на закрепване на съоръженията. 

• Количествено-стойностна сметка 

• Работен проект по част ПБЗ. 

 



5.6.За VІ-та обособена позиция: Изготвяне на инвестиционен проект фаза „Работен 

проект” на зона в гр. София, район „Сердика”, ул.”Клокотница” блок 69 и 69А , УПИ I, кв.26, 

м. „ГГЦ-ЗОНА В-17” и изпълнение на СМР: 

1. Цел на проекта:  

Основната цел  на проекта е подобряване на средата, привлекателността на квартала и 

качеството на живот и комфорт на обитаване, чрез благоустрояване на детска площадка. 
 

2. Характеристика и състояние на зоната: 

• Теренът е подходящ за развитието на функционална зона,  свързани с игра на 

открито чрез реновиране на детска площадка . 

• В територията има съществуваща детска площадка, която не отговаря на Наредба 

№1/ 12.01.2009г.   

• Липсват паркови архитектурни елементи, основно пейки, кошове за смет и др.  
 

3. Описание на предмета на проекта: 

• Предмета на поръчката е изготвяне на инвестиционен проект , отговарящ в пълна 

степен на изискванията на Възложителя, както и всички изисквания на действащата законова 

и нормативна база : 

-  Закона за устройство на територията  

-  Закон за устройството и застрояването на Столична община 

-  Наредба №4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти,  

- Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройството на отделните 

видове територии и устройствени зони  

- Наредба №4/01.07.2009 г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на 

строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за 

хора с увреждания. 

- Наредба №1 / 12.01.2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на 

площадките за игра.  

• Работен инвестиционен проект съгласно Закона за устройство на територията, 

Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти , придружен от 

подробни количествени сметки по всички части, подписани от съответния 

правоспособен проектант. Техническия проект следва да бъде придружен от графични 

материали (работни чертежи и детайли, както и от графики, представящи/ пресъздаващи 

завършения обект ). 

• Работният проект  да се предаде в 5 екземпляра в графичен вид  и на електронен 

носител в обем и съдържание да отговаря на Наредба № 4/21.05.2001г. за обхвата и 

съдържанието на инвестиционните проекти.  
 

4. При проектирането следва да се предвидят : 

• Цялостно решение за теренът на съществуващата площадка, като проектирането се 

извърши на база изготвена подробна геодезическа снимка със заснета наличната 

растителност.  

• В проекта на детската площадка да се предвиди съоръженията да са с висока игрова 

стойност изразена в следните общи игрови функции : 

- люлеене    - тематични игри 

- пързаляне   - пазене на равновесие  

- катерене    - провиране 

- общуване   - игра с пясък 

- ролеви игри   

• Оборудването на детската площадка да е, чрез подбор от многофункционални, 

подходящи за игра на повече деца от различни възрастови групи и интереси съоръжения, 

отговарящи на мащабите на площадката; - в площадката да се обособят зони за игра на малки 

деца до 3 г. и на деца от 3- 12г. – да се осигуряват възможности за занимания на деца с 

увреждания, както и съответен достъп до съоръженията/ л.5,ал.1)и ал.2 от Наредба №1/2009г.; 

 

 



 

• Детска площадка трябва да съдържа : 

-  комбинирано детско съоръжение от 3-12г. 

-  детска люлка от 0-12г 

-  детска къщичка за тематични игри до 12г. 

-  детска пружинна клатушка от 3-12г. 

-  детски пясъчник  

• При проектиране на площадката е необходимо да отговаря на европейските 

стандарти за безопасност на съоръженията и настилките при обществено достъпни площадки 

за игра  БДС EN1176 и БДС EN1177 и Наредба №1 за условията и реда за устройството и 

безопасността на площадките за игра. 

• Детските площадки трябва да бъдат обозначени с информационни табели и 

оградени с ограда  съгласно изискванията на Наредба №1 / 12.01.2009г. 

• Детска площадка трябва да съдържа парково оборудване и други елементи от 

градското обзавеждане:  

-  пейки – 10 броя 

-  кошчета за отпадъци – 3 броя 

• Проектната разработка да предвиди ударопоглъщаща настилка под съоръженията 

за игра необходима за всяко едно съоръжение допустима за зоната на падане.  

 
 

5. Проекта следва да включва: 

• Работен проект по част Геодезия включващ :  

- обяснителна записка 

- вертикално планиране ; 

- трасировъчен план ; 

- геодезическо заснемане; 

- геодезическо заснемане на растителност; 

- земни маси 

• Работен проект по част паркоустройство и благоустройство включващ : 

- обяснителна записка 

- ситуационен план на терена на площадката за игра заедно с дендрологична 

ведомост и посадъчна схема на озеленяването във и около площадката за игра; 

- проект на площадката за игра, с който се определят разположението и видът на 

съоръженията за игра; -Подробно котиране и определяне на настилките и повърхностите, на 

предвижданите благоустройствени дейности, означенията и огражденията; 

- подробни инструкции, разработени от производителя на съоръженията за игра, за 

определяне на минималното пространство за разполагане, монтаж, ползване, поддържане и 

контрол на съоръженията за игра, включително сертификати и/или протоколи от изпитвания и 

сертификати за вложените материали, които удостоверяват съответствието на съоръженията 

за игра с изискванията за безопасност съгласно наредбата 

- инструкции, разработени от производителя на продукти за ударопоглъщащи 

настилки, с указания за полагане, поддържане и контрол; в случаите, когато за 

ударопоглъщащи настилки се предвиждат синтетични или друг вид продукти, за които в 

наредбата не са определени конкретни изисквания - допълнителни указания на производителя 

за дебелината на настилката в зависимост от височините на свободно падане съгласно БДС 

EN 1177; 

- архитектурни работни проекти и детайли на елементите на обзавеждането. 

-  конструктивно становище с детайли на съоръженията и начина на закрепване в 

настилката. При необходимост Конструктивни работни проекти на елементите, които 

представляват строителни конструкции и детайли на закрепване на съоръженията. 

• Количествено-стойностна сметка 

• Работен проект по част ПБЗ. 

 



5.7.За VIІ-ма обособена позиция: Изпълнение на СМР на детска площадка в кв. 

„Банишора”, блок 57, УПИ I, кв.11, м. „ГГЦ-ЗОНА В-17”  се предвижда изпълнение на СМР 

по видове работи и количества, както следва: 

№ Видове СМР 
Ед.  

мярка 
Количество  

  ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ И НАСТИЛКИ 

1 Премахване на тротоарни плочи м2 165 

2 
Изкоп за настилка на детска площадка и твърда настилка, 

товарене и извозване на земни маси извън границите на обекта  
м3 16,5 

3 Изкоп за фундаменти на детски съоръжения  м3 1,5 

4 Уплътняване на земно легло м2 165 

5 
Доставка, насипване и валиране на трошен камък, в слой - 10 см 

включително и транспорт 
м3 16,5 

6 
Доставка и полагане на армиран бетон за основа – 10 см и 

фундамент 
м3 18 

7 Доставка и полагане на ударопоглъщаща настилка м2 165 

8 Събиране, пренасяне и извозване на строителни отпадъци м3 16 

  ДЕТСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ПАРКОВА МЕБЕЛ 

1 Укрепване на детско съоръжение  бр. 2 

2 Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение бр. 1 

3 Доставка и монтаж на детска люлка /клатушка кола/ 2-6 г. бр. 1 

4 Доставка и монтаж на детска люлка /махало/ 0-3г. бр. 1 

5 Доставка и монтаж на детска къщичка  бр. 1 

6 Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци бр. 2 

7 Доставка и монтаж на информационна табела бр. 1 

8 Лицензиране на площадката в съответствие с Наредба 1 бр. 1 

 

 

5. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ: 
 

Участникът трябва да предложи гаранционни срокове в години за всички видове 

строително-монтажни работи и съоръжения, предвидени за изпълнението на обекта. 

Гаранционните срокове следва да са съобразени с изискванията на Наредба №2/2003 г. за 

въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, а 

съоръженията, не по-малък от предложения гаранционен срок от производителя. 

 

 



ІV. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

 

1. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ 

Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за 

участие на адреса на профила на купувача на СО – район „Сердика”, посочен в решението за 

откриване на процедурата. 

2. РАЗЯСНЕНИЯ: 

Всяко лице може да поиска писмено от възложителя разяснения по условията на 

обществената поръчка в срок до седем дни преди изтичане на срока за получаване на оферти. 

Възложителят е длъжен в срок до три дни от получаване на искането да публикува в профила 

на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка. Разясненията по 

документацията ще се публикуват на адреса на профила на купувача, посочен в решението за 

откриване на процедурата. 

 

 3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

3.1.  Общи изисквания към участниците 

В настоящата обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно 

физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, 

което има право да изпълнява строителство или услуги съгласно законодателството на 

държавата, в която то е установено. 

В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице, се представя копие на документ, от който е да е видно 

правното основание за създаване на обединението. Същите, трябва да се съобразени със 

Закона за регистър Булстат, както и да съдържат следната минимална информация във връзка 

с конкретната обществена поръчка: 

1.определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на 

обществената поръчка; 

2.уговаряне на солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно 

приложимото законодателство. 

3.правата и задълженията на участниците в обединението; 

4.разпределението на отговорността между членовете на обединението, които да 

гарантират, че: 

4.1. всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, по закон при 

изпълнението на Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на 

проведената процедура;  

4.2. всички членове на обединението са длъжни да останат в състава на 

обединението за целия период на изпълнение на Договора за възлагане на обществена 

поръчка, сключен в резултат на проведената процедура; 

5.дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; 

6. в споразумението за обединение участниците в обединението трябва да определят 

(да упълномощят) едно лице, което да представлява обединението пред трети лица, по време 

на изпълнение на поръчката. В споразумението те трябва да определят и наименованието на 

участника. Пълномощните за нуждите на процедурата трябва да включват в представителната 

власт, възможността на представляващия обединението валидно да задължи обединението с 

представеното предложение, да попълни и подпише документите, включително декларация за 

приемане на условията в проекта за договор и ценовото предложение.  

7. не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на 

офертата. 



Когато не е приложено копие от документ за създаването на обединение или когато 

състава на обединението се е променил след изтичане на крайният срок за подаване на оферти 

- участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка. 

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с 

критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от 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. 

Когато участникът предвижда подизпълнители, следва да ги посочи в заявлението или 

офертата, включително и дела от поръчката, който ще им възложи. В този случай той трябва 

да представи доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно 

вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за 

отстраняване от процедурата. За подизпълнителите участникът следва да спази всички 

изисквания, посочени в чл.66 от ЗОП и тези съдържащи се в ППЗОП. 

Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва 

да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите 

от третите лица задължения. 

3.2. Основания за задължително отстраняване 

В обществената поръчка не може да участва участник, който: 

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 

108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, 

чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 

2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 

аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 

162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към 

държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични 

задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 

държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване 

или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

5. е установено, че: 

 а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата 

на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

 б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата 

на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че 

при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 

301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен 

орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът или участникът е 

установен 

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

Основанията за отстраняване се прилагат и когато участник е обединение от физически 

и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от горецитираните 

ограничения (съгласно чл.57, ал.2 от ЗОП). 



Когато участникът предвижда участието на трети лица и/или подизпълнители при 

изпълнение на поръчката, горецитираните ограничения се прилагат и за тях (съгласно чл. 65, 

ал.4 и чл. 66, ал.2 от ЗОП). 

Когато изискванията по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т.7 от ЗОП се отнасят за повече от едно 

лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице защита на личните данни 

или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информация относно 

изискванията по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т.7 се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за 

някои от лицата. 

3.3. Основания за незадължително отстраняване 

В обществената поръчка не може да участва участник, за когото е доказано, че е виновен 

за неизпълнение на договор за обществена поръчка, довел до предсрочното му прекратяване, 

изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато 

неизпълнението засяга по-малко от 50% от стойността или обема на договора. 

3.4  Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник: 

3.4.1. за когото са налице основанията за задължително отстраняване; 

3.4.2. който, не е представил някой от необходимите документи, посочени в чл.39 от 

ППЗОП  и изисквани в настоящите указания; 

3.4.3. който, е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия от Възложителя; 

3.4.4. за когото по реда на чл.104, ал.5 от ЗОП  и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП е установено, 

че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от 

възложителя критерии за подбор; 

3.4.5. за когото са налице основанията съгласно т.3.3. 

 

4.КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

4.1. Изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на 

професионална дейност: 

 4.1.1. За обособени позиции от І-ва до VI-та: 

1. Участникът трябва да притежава екип от проектанти с пълна проектантска 

правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и чл.10 от Закона за камарите на архитектите и 

инженерите в инвестиционното проектиране. 

2. Участникът трябва да е вписан в Централния регистър на Камарата на 

строителите, съгласно предмета на поръчката за четвърта категория строежи или да е вписан в 

аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата, в която е установен за 

посочения обхват на дейности.  

За доказване на обстоятелствата по т.1 и т.2 участникът предоставя (декларира) в 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за това 

съобразно националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или 

компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен са длъжни да предоставят информацията. 

В случай, че участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, той следва 

да представи еквивалентен документ, доказващ регистрацията му в еквивалентен 

професионален регистър на държавата, в която е установен, или да представи декларация или 

удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно 

националния му закон. 

 



 

  4.1.2. За VІІ-ма обособена позиция: 

Участникът трябва да е вписан в Централния регистър на Камарата на строителите, 

съгласно предмета на поръчката за четвърта категория строежи или да е вписан в аналогичен 

регистър съгласно законодателството на държавата, в която е установен за посочения обхват 

на дейности.  

За доказване на това обстоятелство участникът предоставя (декларира) в Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за това съобразно 

националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или 

компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен са длъжни да предоставят информацията. 

В случай, че участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, той следва 

да представи еквивалентен документ, доказващ регистрацията му в еквивалентен 

професионален регистър на държавата, в която е установен, или да представи декларация или 

удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно 

националния му закон. 

4.2. Икономически и финансови изисквания към участниците: 

Участниците следва да притежават застраховка "Професионална отговорност" в 

съответствие с чл.171 от ЗУТ. 

Минимални изисквания: Застраховката "Професионална отговорност"  трябва да 

е с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката и валидна за срока на 

изпълнението и. Минималната застрахователна сума, следва да съответства на 

катергорията на обекта, съгласно чл.5, ал.1 и ал.2 от Наредба за условията и реда за 

задължително застраховане в проектирането и строителството.  

За доказване на това обстоятелство участникът предоставя (декларира) в Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за това и предоставя 

заверено копие от застраховка "Професионална отговорност" с покритие, съответстващо на 

обема и характера на поръчката и валидно за срока на изпълнението и. За участник, 

установен/регистриран извън Република  България, застраховката за професионална 

отговорност следва да бъде еквивалент на тази по чл. 171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно 

законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.  

4.3. Технически и професионални способности: 

  4.3.1. За обособени позиции от І-ва до VI-та: 

1. За изпълнение на проектирането: Участникът следва да има опит в дейности с 

предмет идентичен или сходен с настоящата обществена поръчка.  

Минимални изисквания: През последните 3 години считано от датата на подаване на 

офертата, участника следва да е изготвил проекти за минимум три обекта. 

* Под „дейности с предмет идентичен или сходен с настоящата обществена 

поръчка” следва да се разбира изготвяне на проект за изграждане на детски и спортни 

площадки за игра. 

За доказване на това обстоятелство участникът предоставя (декларира) информация в 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) , при спазване изискванията 

на чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП. 

 



2.  За изпълнение на строителството: Участникът следва да има опит в дейности с 

предмет идентичен или сходен с настоящата обществена поръчка. 

Минимални изисквания: През последните 5 години считано от датата на подаване на 

офертата, участника следва да е изпълнил  минимум три обекта. 

* Под „дейности с предмет идентичен или сходен с настоящата обществена 

поръчка” следва да се разбира реализиране на строителство и извършване на строително-

монтажни работи по изграждане и реновиране на детски и спортни площадки. 

За доказване на това обстоятелство участникът предоставя (декларира) информация в 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) , при спазване изискванията 

на чл.64, ал.1, т.1 от ЗОП. 

3. За изпълнение на строителството: Участникът следва да прилага системи за 

управление на качеството. 

Минимални изисквания: Участникът следва да удостовери съответствие със 

следните стандарти: 1. ISO 9001:2008 за управление на качеството или еквивалентна с 

обхват „строителство”; 2. ISO 14001:2004 за внедряване на системи за опазване на 

околната среда или еквивалентна и 3. BS OHSAS 18001:2007 за внедряване най-малко три 

обекта, на системи за управление на здравето и безопасността при работа или 

еквивалентна. 

За доказване на това обстоятелство участникът предоставя (декларира) информация в 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), при спазване изискванията 

на чл.64, ал.1, т.10 от ЗОП. 

4. Участникът трябва да разполага с инженерно-технически персонал за 

изпълнение на поръчката, включващ най-малко: 

  4.1. За изпълнение на проектирането: Участникът трябва да притежава екип от 

проектанти с пълна проектанска правоспособност. 

Минимални изисквания: Проектант – ландшафтен архитект – 1 бр., с 

образователно - квалификационна степен „магистър", притежаващ минимум 3 години 

професионален опит в областта, проектантска правоспособност и най-малко един изпълнен 

проект; Инженер - конструктор – 1бр., с образователно - квалификационна степен 

„магистър", специалност „Конструктор”, притежаващ минимум 3 години професионален 

опит в проектирането по част „Конструктивна” и проектантска правоспособност; 

Инженер – геодезист – 1бр., с образователно - квалификационна степен „магистър", 

специалност „ГФК”, притежаващ минимум 3 години професионален опит в проектирането 

по част „Геодезия” и проектантска правоспособност.  

 За доказване на това обстоятелство участникът предоставя (декларира) информация в 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) , при спазване изискванията 

на чл.64, ал.1, т.6 от ЗОП. 

4.2. За изпълнение на строителството: Участникът трябва да притежава 

инженерно-технически персонал за изпълнение на съответната обособена позиция. 

Минимални изисквания:Технически ръководител на обекта – 1бр. с образователно-

квалификационна степен „магистър " или „средно-специално" в областта на 

строителството. За позицията се изисква минимум 5 години професионален опит, от който 

участие като „технически ръководител" на минимум 1 обект с предмет, идентичен или 

сходен с предмета на настоящата поръчка; Участникът да има на разположение за целия 

срок за изпълнение на СМР на обекта минимум 5 /пет/ бр. квалифицирани строителни 

работници, съобразно видовете работи.  



За доказване на това обстоятелство участникът предоставя (декларира) информация в 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) , при спазване изискванията 

на чл.64, ал.1, т.3 от ЗОП. 

 

4.3.2. За VІІ-ма обособена позиция: 

1. Участникът следва да има опит в дейности с предмет идентичен или сходен с 

настоящата обществена поръчка. 

Минимални изисквания: През последните 5 години считано от датата на подаване на 

офертата, участника следва да е изпълнил  минимум три обекта. 

* Под „дейности с предмет идентичен или сходен с настоящата обществена 

поръчка” следва да се разбира реализиране на строителство и извършване на строително-

монтажни работи по изграждане и реновиране на детски и спортни площадки. 

За доказване на това обстоятелство участникът предоставя (декларира) информация в 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) , при спазване изискванията 

на чл.64, ал.1, т.1 от ЗОП. 

2. Участникът следва да прилага системи за управление на качеството. 

Минимални изисквания: Участникът следва да удостовери съответствие със 

следните стандарти: 1. ISO 9001:2008 за управление на качеството или еквивалентна с 

обхват „строителство”; 2. ISO 14001:2004 за внедряване на системи за опазване на 

околната среда или еквивалентна и 3. BS OHSAS 18001:2007 за внедряване най-малко три 

обекта, на системи за управление на здравето и безопасността при работа или 

еквивалентна. 

За доказване на това обстоятелство участникът предоставя (декларира) информация в 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) , при спазване изискванията 

на чл.64, ал.1, т.10 от ЗОП. 

3.Участникът трябва да притежава инженерно-технически персонал за изпълнение 

на обособената позиция. 

Минимални изисквания:Технически ръководител на обекта – 1бр. с образователно-

квалификационна степен „магистър " или „средно-специално" в областта на 

строителството. За позицията се изисква минимум 5 години професионален опит, от който 

участие като „технически ръководител" на минимум 1 обект с предмет, идентичен или 

сходен с предмета на настоящата поръчка; Участникът да има на разположение за целия 

срок за изпълнение на СМР на обекта минимум 5 /пет/ бр. квалифицирани строителни 

работници, съобразно видовете работи.  

За доказване на това обстоятелство участникът предоставя (декларира) информация в 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) , при спазване изискванията 

на чл.64, ал.1, т.3 от ЗОП. 

 

4.4. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да 

докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите 

лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за 

доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да 

не са налице основанията за отстраняване от процедурата. 

4.5. Когато участникът посочва в офертата подизпълнители, следва да декларира дела 

от поръчката, който ще им възложат. В този случай те трябва да представят доказателство за 

поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на 

съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и 

за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. 



4.6. Когато кандидатът или участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети 

лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва 

подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, доказващ съответните 

критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват. 

4.7. Участникът следва да предостави (декларира) в част III., буква „Г“ от Единния 

европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) липсата на основания по чл. 3, т. 8 от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици, включително следва да представи Декларация - Образец №9. 

 

  5.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА 

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

съответствие с изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки и Правилника за 

прилагането му (ППЗОП) относно възлагането на обществени поръчки чрез публично 

състезание. 

2. Всеки участник има право да представи само една оферта за съответната обособена 

позиция. 

3. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на 

друг участник, не може да подава самостоятелно оферта. 

4. Офертата и всички документи, приложени към нея се предоставят на български 

език. Когато е представен документ на чужд език, той се придружава от превод на български 

език. 

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

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

подпис на лицето и печат. 

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

подписани от законния представител на участника съгласно търговската му регистрация или 

от надлежно упълномощено/и лице или лица с изрично пълномощно в оригинал или 

нотариално заверено копие, което се представя към офертата. 

7. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, 

да допълни или да оттегли офертата си. 

8. Офертата следва да бъде представена на адрес: гр. София, бул.Княгиня Мария 

Луиза №88, до 17.00 часа на 03.11.2017г. 

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, 

разходите по изпращането са за негова сметка. В този случай участникът трябва да изпрати 

офертата така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от Възложителя адрес преди 

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

участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса 

и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействие за 

митническо освобождаване на пратка,  получаване чрез поискване от пощенски клон, 

взаимодействие с куриери извън обичайното получаване или др.  

9. Офертата се представя в обща запечатана, непрозрачна опаковка от участника 

лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с 

обратна разписка или чрез куриерска служба. 

Върху общата опаковка участникът записва предмета на обществената поръчка,  за 

която участва, наименованието на участника, включително участниците в обединението, 

когато е приложимо, адрес и лице за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.  



10. В общата опаковка се поставят отделни запечатани, непрозрачни опаковки за всяка 

обособена позиция поотделно, като се изписва наименованието на съответната позиция. Всеки 

участник подава оферта за всички обособени позиции. 

11. В опаковката за всяка обособена позиция се поставя отделен, непрозрачен, 

запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото 

предложение на участника за съответната позиция. 

12. В съответствие с чл. 48, ал. 3 от ППЗОП, Възложителят няма да приема за участие 

и ще връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния 

срок за получаване, или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост, като 

това обстоятелство се отбелязва в регистъра. 

13. Валидност на офертите: Срокът на валидност на офертите – 120 дни, считано от 

датата, определена за краен срок за получаване на офертите, през което време участниците са 

обвързани с условията на представените от тях оферти. 

 

6. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

1. В обща запечатана, непрозрачна опаковка с надпис предмета на обществената 

поръчка се поставя за всяка обособена позиция, отделна непрозрачна, запечатана опаковка с 

надпис името на позицията, за която се представя оферта. Всеки участник подава оферта за 

всички обособени позиции. За всяка обособена позиция се представя отделно комплектована 

оферта, която да съдържа следните документи: 

1.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата; 

1.2. Копие на документ, доказващ правните основания за създаване на обединение - 

(ако е приложимо); 

1.3.ЕЕДОП - (Образец №1);  

1.4. Ценово предложение, съответно: 

     1.4.1.Ценово предложение за обособени позиции от І-ва до VI-та – (Образец №2);  

1.4.2. Ценово предложение за VІІ-ма обособена позиция  – (Образец №3);  

1.5. Техническо предложение: 

1.5.1.Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да 

представлява участника в настоящата обществена поръчка  (когато участникът не се 

представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна 

регистрация.). 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 обществената поръчка.  

1.5.2. Предложение за изпълнение на поръчката, съответно: 

1.5.2.1. Техническо предложение за обособени позиции от І-ва до VI-та 

(Образец №4);  

1.5.2.2. Техническо предложение за VІІ-ма обособена (Образец №5);  

1.5.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - 

(Образец № 6);  

1.5.4.Декларация за срока на валидност на офертата – (Образец № 7). 

1.5.5.Декларация по чл.47, ал.3 от ЗОП - (Образец № 8); 

1.5.6.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

(Образец № 9);  

 



1.5.7.Декларация за посещение на обекта – (Образец № 10).   

1.5.8. Списък на задължените лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП -          

(Образец №11). 

2. Всички представени документи трябва да са с дата на издаване, предшестваща 

подаването на офертата с не повече от 6 месеца или да са в срока на тяхната валидност, когато 

такава е изрично записана в тях. 

3. Предложение за изпълнение на поръчката и ценовото предложение се подписват 

само от лица, които имат право да представляват участника и могат да удостоверят пред 

възложителя представителните си функции.  

V. ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

Отварянето, разглеждането и оценката на офертите се извършва съгласно изискванията 

на ЗОП и ППЗОП от комисия, определена със заповед на Възложителя.  

Получените заявления за участие и/или оферти се отварят на публично заседание, на 

което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни 

упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. 

Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и 

оповестява тяхното съдържание и проверява за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри". 

Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и 

плика с надпис "Предлагани ценови параметри". 

Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да 

подпише техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри", с 

което приключва публичната част на заседанието. 

Комисията разглежда документите в офертите за съответствието им с изискванията, 

посочени в документацията на обществената поръчка. Оценяват се само допуснатите оферти, 

които отговарят на изискванията поставени от възложителя. Комисията класира участниците 

по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия 

и съставя протокол за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и 

класирането на офертите.  

Възложителят издава решение за възлагане на обществената поръчка или за 

прекратяване на процедурата. 

 

VІ. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

Всички оферти, които отговарят на обявените от възложителя условия и бъдат 

дописнати до разглеждане, ще бъдат оценявани въз основа на цена и качествени показатели. 

Всички  оценки ще се закръгляват с точност до два знака след десетичната запетая. 

1. Финансовият  показател ( критерий К1) се формира по следната формула: 

Максималната оценка от 100 точки се дава на най-ниското ценово предложение – 

Останалите предложения получават оценка по критерий К1 по формулата: 

K1n=Pmin/Pn x 100, 

където:  - К1n  точки за ценовото предложение на съответния участник. 

  - Рmin  е минималната предложена цена. 

  - Рn е предложената от съответния участник цена. 



 

2. Срок за изпълнение в календарни дни ( критерий К2) се формира по следната 

формула: 

Максималната оценка от 100 точки се дава на предложението с най-кратък срок на 

изпълнение, посочен в календарни дни. Останалите предложения получават оценка по 

критерий К2 по формулата: 

K2n=Pmin/Pn x 100, 

където: - К2n точки за предложението за срок за изпълнение в календарни дни на 

съответния участник. 

- Рmin е предложението с най-кратък срок в календарни дни. 

- Рn е предложението за срок на изпълнение в календарни дни на съответния 

участник. 

 

3. Неустойка при забавяне ( критерий К3). Максималната оценка от 100 точки се дава 

на предложението с най-високата неустойка, посочена в проценти. Останалите предложения 

получават оценка по критерий К3 по формулата: 

К3 n = Pn /Рmах x 100, 

където:  - К3n е показателят, касаещ неустойката при забавяне от участника за всеки 

просрочен ден съгласно чл.22 от проектодоговора, 

   - Pn е предложената неустойка при забавяне от участника за всеки просрочен 

ден съгласно чл. 22 от проектодоговора, 

 - Рmах е най-високата предложена неустойка при забавяне от участниците за 

всеки просрочен ден съгласно чл.25 от проектодоговора. 

 

Оценка на предложението (Кn) се формира по следната формула: 

Кn  = 0.60 х К1n  + 0.30 x К2n + 0.10 x К3n 

 

Офертите ще бъдат оценени по настоящата методика за всички обособени позиции по 

отделно, съгласно представено за съответната позиция Техническо предложение – Образец 

№4 или  Образец №5 и съответното Ценово предложение – Образец №2 или Ценово 

предложение – Образец №3. 

Настоящата методика се прилага при оценяване на офертите на всеки един от участниците без 

да се променя. 

Комисията класира участниците в низходящ ред на получените комплексни оценки на 

офертите им, отделно за всяка обособена позиция. На първо място се класира офертата с най-

висока оценка. Когато две или повече оферти са получили еднаква комплексна оценка, за 

спечелила се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена.  

За изпълнител на съответната обособена позиция, част от обществената поръчка се определя 

участникът получил най-голям брой точки в комплексната оценка.  

 

 



VІІ. ДОГОВОР 

 

1. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

Възложителят сключва договор за обществена поръчка с определения изпълнител в 30- 

дневен срок от датата на определяне на изпълнителя за всяка обособена позиция, при 

условията на чл.114 от ЗОП и след осигурено финансиране от Столична община. 

Преди подписване на договора за обществена поръчка участникът, избран за 

изпълнител, представя следните документи: 

1.1. За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство за съдимост; 

1.2. За обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП - удостоверение от общината по 

седалището на участника; 

1.3. Гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора в размер на 3 % от 

стойността на договора без ДДС и се предоставя в една от следните форми: 

1.3.1. парична сума внесена на касата на СО-район "Сердика", ст.321, ет.3 или 

преведена по банкова сметка BG 49SOMB91303327755001 BIC SOMBBGSF Общинска банка, 

финансов център Мария Луиза, 88. Документът, удостоверяващ платената гаранция в парична 

сума следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка. В случай, че участникът е 

превел парите по електронен път (електронно банкиране), следва да завери съответния 

документ с подпис и печат; 

1.3.2. банкова гаранция (оригинал); 

1.3.3. застраховка, която обезпечава изпълнението на конкретния обект, чрез 

покритие съответстващо на обема и характера на поръчката.  

Гаранцията по т. 3.1 или 3.2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка 

на трето лице - гарант. 

1.4.Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за 

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

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

от 6 месеца след приемане на СМР на обекта и лицензирането му. 

1.5. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от 

съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на 

сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. 

1.6. Условията и сроковете за освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение 

са описани в проекто - договора за възлагане на обществената поръчка. 

1.7. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически 

и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят 

представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и 

регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на 

държавата, в която обединението е установено. 

1.8. Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя 

съответния документ по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗОП, издаден от компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. Когато в 

съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато 

документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава 

декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато 

декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено 

пред компетентен орган в съответната държава. 

1.9.Възложителят може да сключи договор със следващия класиран участник за 

съответната позиция, когато избраният за изпълнител откаже да сключи договор или не се яви 

за сключването му в определения от възложителя срок, без да посочи обективни причини. 

 



 

 

2. ДОГОВОР/И ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ 

2.1.Ако определеният в резултат на процедурата изпълнител е посочил в офертата си, 

че за изпълнение на обществената поръчка ще ползва подизпълнител/и, той е длъжен да 

сключи с тях договор/и за подизпълнение. 

2.2. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 

споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на 

договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са 

изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП. Подизпълнителите нямат право да 

превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за 

подизпълнение. 

 

VІІІ. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ И ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Всички действия на възложителя към участниците са в писмен вид. Обменът на 

информация може да се извърши чрез: електронна поща, или пощенска или друга куриерска 

услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, или по факс. 

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

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

поръчки и другите действащи нормативни актове, свързани с предмета на обществената 

поръчка. 

 

ІХ.ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ 

 

1. ЕЕДОП - (Образец №1);  

2. Ценово предложение за обособени позиции от І-ва до VI-та – (Образец №2);  

3. Ценово предложение за VІІ-ма обособена позиция  – (Образец №3); 

4. Техническо предложение за обособени позиции от І-ва до VI-та (Образец №4);  

5. Техническо предложение за VІІ-ма обособена позиция  (Образец №5);  

6. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор -           

(Образец № 6);  

7. Декларация за срока на валидност на офертата - (Образец №7).  

8. Декларация по чл.47, ал.3 от ЗОП - (Образец № 8); 

9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици (Образец № 9);  

10. Декларация за посещение на обекта – (Образец № 10);  

11. Списък на задължените лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП (Образец №11); 

12. Проект на договор за обособени позиции от І-ва до VI-та; 

13. Проект на договор за VІІ-ма обособена позиция.   

 


