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До   

 

ДПП „Врачански Балкан” 

м. Копана могила, разклон за с. Паволче 

гр. Враца 

vratchanskybalkan@abv.bg  
 

ОФЕРТА 
за 

участие в пазарни консултации съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗОП с предмет: 

 

„Провеждане на предварителни проучвания на обекти за дигитализация  и  

изработка на цифорви ортофото карти и базови триизмерни модели на ландшафта 

на ПП „Врачански Балкан - въз основа на дистанционно заснемане чрез БЛС 

(Безпилотна летателна система) – тип самолет”  в изпълнение на проект „DiGi Parks 

- Създаване на иновативен и интегриран трансграничен туристически продукт 

между природните паркове "Врачански Балкан" и "Железни врата", финансиран 

по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020 
 

 Съгласно публикувана покана за участие в пазарни консултации от 08.04.2019г.  в 

профила на купувача на сайта на ДПП „Врачански Балкан“, предлагаме на Вашето 

внимание следното предложение съобразено с изискванията на Техническото задание за 

изпълнение на услугата : 

 

Номер Етап Дейности 
 Цена без 
включен 

ДДС 

1 0 
Провеждане на предварителни проучвания на обекти за 
дигитализация 

4000 

3 I.1 

Предварително проучване на територията въз основа на 
сателитни изображения, анализ на пространствената 
структура и класификация на обектите, предмет на 
триизмерно моделиране на парковете. 

2500 

4 I.2 

Планиране на полети с безпилотни летателни системи за 
въздушно фотограметрично заснемане на териториите 
на ПП „Врачански Балкан“ по райони с различни 
характеристики 

2500 
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5 I.3 
Маркиране и прецизно координиране на земни 
фотограметрични марки за георефериране на 
пространствените цифрови модели и продукти  

5000 

6 I.4 
Извършване на въздушно фотограметрично заснемане с 
безпилотна летателна система на териториите на ПП 
„Врачански Балкан“ 

10000 

7 I.5 

Фотограметрична обработка на резултатите от 
въздушното заснемане на териториите на ПП „Врачански 
Балкан“ с цел получаване на цифрови продукти - 3D 
облак от точки, ортофотоплан, цифров модел на 
повърхнинините. 

5000 

  

ОБЩА Стойност 
(двадесет и девет хиляди) лева без включен ДДС 
(тридесет и четири хиляди и осемстотин) лева с 
включен 20% ДДС 
 
 

29 000,0 
 

34 800,0 
 
 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ: 

 Всички цени са в лева без ДДС 

 Цените са индикативни и са изчислени за площ от 25 000 ха. от териториите на 

Общините Враца, Мездра, Вършец, Криводол, попадащи в рамките на ПП 

„Врачански Балкан” със среден коефициент за сложност на терена. 

 Очаквана резолюция на цифровите продукти (GSD): 20-45 см./пиксел 

 Изработката ще се осъществи въз основа на дистанционно заснемане чрез БЛС 

(Безпилотна летателна система) – тип самолет, който ще бъде предоставен от 

ДПП „Врачански Балкан”. 

 Заснетите фото-изображенията ще се обработят със специализиран софтуер за 

въздушна фотограметрия, чийто лиценз ще се предостави от ДПП “Врачански 

Балкан“ 

 Валидност на офертата 60 дена от датата на подаване 

 

 

 

 

18.04.2019 г.  съставил : д-р инж. Д.Динков  
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