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Проект: Подобряване природозащитното състояние на черния лешояд (Aegypius monachus), 

чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида, финансиран от Оперативна програма 

„Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни  фондове. 

         

 

П У Б Л И Ч Н А    П О К А Н А 

№  ППВФ - 20 / 18.05.2020 г. 

 

наименование: Избор на изпълнител за извършване на услуга: 

„Провеждане на предварителни проучвания  -  ОП1 избор на места за изграждане на 

площадки за подхранване на черен лешояд; ОП2- избор на места за изграждане на 

четири ловностопански съоръжения за отглеждане и разселване на елен лопатар; 

ОП3 - научно изследване за автохтонността  на елена лопатар за българската и 

балканската фауна; ОП4 -  идентифицирани и картирани опасните за птиците 

стълбове и електропроводи на територията на всички целеви райони за изграждане 

на нови площадка за подхранване ОП5 - определяне до 17 конкретни дървета за 

поставяне на изкуствени гнезда за черен лешояд“, по проект ИСУН № BG16M1OP002-

3.016-0001 „Подобряване природозащитното състояние на черния лешояд (Aegypius 

monachus), чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида”, по договор ИСУН 

№  BG16M1OP002-3.016-00001-С01 и АДБФП № Д – 34- 2/ 27.02.2020 г., финансиран 

по оперативна програма „Околна сред 2014-2020 г.“ 

  

РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА 

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт 

Официално наименование: Национално ловно – рибарско сдружение „Съюз на ловците и 

риболовците в България“ 

Пълен адрес:  
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инвестиционни  фондове. 

Град: София Пощенски код: 1040 

Лице/а за контакт: Ива Петрова Телефон: 0887 935 591     

Електронна поща:    office@slrb.org Факс: 02/987 76 60 

Интернет адрес/и (когато е приложимо) www.slrb.bg 

 

 

Допълнителна информация може да бъде получена на: 

х Съгласно І.1)                                                                                            

  Друго: моля, попълнете Приложение А.I 

Публичната покана и документация за участие (спецификации и допълнителни документи) 

могат да бъдат получени на: 

х Съгласно І.1) 

 Друго: моля, попълнете Приложение А.ІІ 

 

РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ  

ІІ.1) Описание 

ІІ.1.1) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката или 

услугата (Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който 

съответства на конкретния предмет на  вашата процедура) 

Строителство (СМР)         Доставки                  Услуги                        Х 

Място на изпълнение на Място на изпълнение на Място на изпълнение на 

mailto:office@slrb.org
http://www.slrb.bg/
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инвестиционни  фондове. 

строителството (СМР): доставка: услугата: 

Изпълнение на дейностите: 

Защитени зони на 

територията на Р. България 

Представяне на докладите: 

гр. София, бул. Витоша № 

31-33 

ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата: 

„Провеждане на предварителни проучвания  -  ОП1 избор на места за изграждане на 

площадки за подхранване на черен лешояд; ОП2- избор на места за изграждане на четири 

ловностопански съоръжения за отглеждане и разселване на елен лопатар; ОП3 - научно 

изследване за автохтонността  на елена лопатар за българската и балканската фауна; 

ОП4 -  идентифицирани и картирани опасните за птиците стълбове и електропроводи на 

територията на всички целеви райони за изграждане на нови площадка за подхранване ОП5 

- определяне до 17 конкретни дървета за поставяне на изкуствени гнезда за черен лешояд“, 

по проект ИСУН № BG16M1OP002-3.016-0001 „Подобряване природозащитното състояние 

на черния лешояд (Aegypius monachus), чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за 

вида”, по договор ИСУН №  BG16M1OP002-3.016-00001-С01 и АДБФП № Д – 34- 2/ 

27.02.2020 г., финансиран по оперативна програма „Околна сред 2014-2020 г.“ и обхваща 

изискванията на Възложителя – Национално ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и 

риболовците в България“(НЛРС – СЛРБ) във връзка с изпълнението на следните обособени 

позиции: 

Обособена позиция № 1: Провеждане на предварителни проучвания - избор на места за 

изграждане на площадки за подхранване на черен лешояд. 

Обособена позиция № 2: Провеждане на предварителни проучвания - избор на места за 

изграждане на четири ловностопански съоръжения за отглеждане и разселване на елен 
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лопатар.  

Обособена позиция № 3: Провеждане на предварителни проучвания - научно изследване за 

автохтонността на елена лопатар за българската и балканската фауна. 

Обособена позиция № 4: Провеждане на предварителни проучвания - идентифицирани и 

картирани опасните за птиците стълбове и електропроводи на територията на всички целеви 

райони за изграждане на нови площадка за подхранване.  

Обособена позиция № 5: Провеждане на предварителни проучвания - определяне до 17 

конкретни дървета за поставяне на изкуствени гнезда за черен лешояд. 

 

Срокове на изпълнение: 

Обособена позиция № 1: Провеждане на предварителни проучвания  - избор на места за 

изграждане на площадки за подхранване на черен лешояд. 

Срок на изпълнение -  до 90 календарни дни от датата на подписване на Договора. 

Обособена позиция № 2: Провеждане на предварителни проучвания - избор на места за 

изграждане на четири ловностопански съоръжения за отглеждане и разселване на елен 

лопатар.  

Срок на изпълнение -  до 90 календарни дни от датата на подписване на Договора.  

Обособена позиция № 3: Провеждане на предварителни проучвания  - научно изследване за 

автохтонността  на елена лопатар за българската и балканската фауна  

Срок на изпълнение-  до 90 календарни дни от датата на подписване на Договора. 

Обособена позиция № 4: Провеждане на предварителни проучвания - идентифицирани и 

картирани опасните за птиците стълбове и електропроводи на територията на всички целеви 

райони за изграждане на нови площадка за подхранване.  
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Срок на изпълнение - до 900 календарни дни от датата на подписване на Договора. 

Обособена позиция № 5: Провеждане на предварителни проучвания  - определяне до 17 

конкретни дървета за поставяне на изкуствени гнезда за черен лешояд. 

Срок на изпълнение -  до 900 календарни дни от датата на подписване на Договора. 

 

Представяне на резултатите / Докладване на извършената работа: 

Обособена позиция № 1: Да бъде представен доклад. Докладът да съдържа аналитична част с 

анализи на проучванията на гнездови райони, собственост на терени, достъпност, 

отдалеченост, фактори на безпокойство и източници на храна. Докладът следва да съдържа 

практическа част с резултати от проведени пробни подхранвания и наблюдения, срещи със 

заинтересовани страни, документация за стартиране на  съгласуване на  процедурите с БАБХ 

и окончателно предложение за място на площадките.  

Пространствените данни се представят в цифров вид - ГИС модели (за предпочитане в ЕSRI 

shape формат или геобаза данни с метаданни) или Google World, в проекционна координатна 

система WGS84/UTM зона 34/35N и/или в координатна система 1970 г. и в Балтийската 

височинна система или в друга приета впоследствие официална за страната система. 

Обособена позиция № 2: Да бъде представен доклад. Докладът да съдържа аналитична част с 

анализ на проучванията на местообитания „Дъбови гори върху бедни и сухи почви“ 

„Смесени широколистни гори“, собственост на терените, близост на колонии лешояди, 

естествената хранителна база за елена лопатар, съществуващият подлес, открити 

пространства, водоизточници, достъпност, проходимост и безпокойство. Докладът да 

съдържа практическа част с определяне на среден бонитет за елен лопатар за 

местообитанията, възможности за разполагане на необходимите съоръжения и  окончателни 

граници на оградите и схема на ловностопанските съоръжения; 

Пространствените данни се представят в цифров вид - ГИС модели (за предпочитане в ЕSRI 

shape формат или геобаза данни с метаданни) или Google World, в проекционна координатна 
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система WGS84/UTM зона 34/35N и/или в координатна система 1970 г. и в Балтийската 

височинна система или в друга приета впоследствие официална за страната система. 

Обособена позиция № 3:  Да бъде представен доклад. Докладът да съдържа анализи на 

литературни, исторически, археологически и палеонтологични данни за вида. Да бъде 

анализирана генетичната структура на вида и неговият таксономичен статус. На база на 

проучванията и анализите да бъдат предложени убедителни научни доводи за или против 

автохтонността на вида за българската фауна и уточнени периоди от време. 

Обособена позиция № 4:  Да бъде представен доклад. Докладът да съдържа описание на 

данните от теренните проучвания  и практическа част с анализ на потенциално на-опасните 

стълбове и електропроводи в близост до площадките за подхранване и оградите за елени 

лопатари. В практическата част следва да бъдат посочени координатите на 

идентифицираните стълбове по зони, типа и количеството на необходимото изолационно 

оборудване за всеки от идентифицираните стълбове, типа и количеството на необходимото 

диверторно оборудване за всеки от идентифицираните участъци от електропроводи и 

процедури за съгласуване със собственика. 

Пространствените данни се представят в цифров вид - ГИС модели (за предпочитане в ЕSRI 

shape формат или геобаза данни с метаданни) или Google World, в проекционна координатна 

система WGS84/UTM зона 34/35N и/или в координатна система 1970 г. и в Балтийската 

височинна система или в друга приета впоследствие официална за страната система. 

Обособена позиция № 5: Да бъде представен доклад. Докладът да съдържа данни от 

обхождане на терените и проучване на насаждения и местообитания. Да бъдат анализирани 

фактори на безпокойство, близост на площадки за подхранване, стуктура на насажденията, 

наклони на терените и изложения. Да бъде разработена практическа част която да съдържа 

конкретни предложения за до 17 дървета за изграждане на гнезда с координати по зони и 

начин на изграждане.  

Пространствените данни се представят в цифров вид - ГИС модели (за предпочитане в ЕSRI 

shape формат или геобаза данни с метаданни) или Google World, в проекционна координатна 
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система WGS84/UTM зона 34/35N и/или в координатна система 1970 г. и в Балтийската 

височинна система или в друга приета впоследствие официална за страната система. 

ІІ.1.3) Обособени позиции:   да Х  не  

(за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, 

колкото е броят на обособените позиции) 

Ако да,  офертите трябва да бъдат подадени  (отбележете само едно): 

само за една обособена позиция  

за една или повече обособени позиции х 

 

ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата 

 

Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е приложимо) 

Процедурата е разделена на 5 обособени позиции, за всяка от която се представя 

окончателен доклад, съгласно изискванията, както следва: 

Обособена позиция № 1: Провеждане на предварителни проучвания - избор на места за 

изграждане на площадки за подхранване на черен лешояд; 

Обособена позиция № 2: Провеждане на предварителни проучвания - избор на места за 

изграждане на четири ловностопански съоръжения за отглеждане и разселване на елен 

лопатар;  

Обособена позиция № 3: Провеждане на предварителни проучвания - научно изследване за 

автохтонността на елена лопатар за българската и балканската фауна; 

Обособена позиция № 4: Провеждане на предварителни проучвания - идентифицирани и 

картирани опасните за птиците стълбове и електропроводи на територията на всички целеви 
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райони за изграждане на нови площадка за подхранване; 

Обособена позиция № 5: Провеждане на предварителни проучвания - определяне до 17 

конкретни дървета за поставяне на изкуствени гнезда за черен лешояд; 

Прогнозна стойност в лева, без  ДДС (ако е приложимо) 

(в цифри) : 

Обособена позиция № 1:   9 000.00 лева  

Обособена позиция № 2: 12 000.00 лева 

Обособена позиция № 3: 15 000.00 лева 

Обособена позиция № 4: 3 000.00 лева 

Обособена позиция № 5: 4 000.00 лева 

 

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 

 

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнението на обекта на процедурата 

ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо)  

1.1.а Гаранция за добро изпълнение (не повече от 5 на сто от стойността на договора за 

изпълнение): неприложимо 

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните 

разпоредби, които ги уреждат: 

БЕНЕФИЦИЕНТЪТ определя следния начин на плащане: Плащането по извършване на 

настоящата услуга се извършва в български лева, по банков път, по сметка на 
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инвестиционни  фондове. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва: 

 Авансово  плащане – 30 %, след  пописване на Договора за услуга, в срок от 5 

работни дни  от  представянето на проформа фактура; 

  Окончателно плащане – 70 % от стойността на Договора за услуга, в срок до 30 

(тридесет) календарни дни след подписване на приемо-предавателен протокол за 

приемане на услугите по съответната обособена позиция и представяне от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на фактура в оригинал. 

ІІІ.1.3) Други особени условия (когато е приложимо)     да Х   не  

Ако да, опишете ги:  

 При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към 

обявените от бенефициента условия; 

 Офертите и включените в тях документи за участие в процедурата се представят на 

български език; 

 Кандидатът в процедурата има право да представи само една оферта, като може да 

кандидатства за една или повече позиции; 

 Офертата следва да е изготвена съобразно образеца от документацията и да съдържа 

техническо и финансово предложение. Към офертата следва да са приложени всички 

изискуеми от бенефициента документи, посочени в поканата; 

 Следва да се има предвид, че срокът на валидност на офертите е времето, през което 

кандидатите са обвързани с условията на представените от тях оферти; 

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

подизпълнител в офертата на друг кандидат, не може да представи самостоятелна 

оферта; 

 Офертата се подава в Информационната система за управление и наблюдение на 

средствата от ЕС в България 2020 - https://eumis2020.government.bg; 

 Оферти, които не са представени чрез Информационната система за управление и 

наблюдение на средствата от ЕС в България 2020, не се разглеждат и не се оценяват; 

https://eumis2020.government.bg/
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 Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване, не се 

разглеждат и не се оценяват; 

 Оферти, които надхвърлят посочените общи и единични прогнозни стойности ще 

бъдат предложени за отстраняване; 

 В случай, че кандидатът бъде определен за изпълнител, той ще представи 

доказателства за декларираните в Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 

160/01.07.2016 г. обстоятелства, преди сключването на договора; 

 Заинтересованите лица могат да поискат писмено от бенефициента/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

разяснения по публичната покана в срок до 4 дни преди изтичането на срока за 

подаване на офертите. Разясненията се публикуват в Информационната система за 

управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 - 

https://eumis2020.government.bg, като едновременно с това се извършва служебна 

публикация на Единния информационен портал в 3 дневен срок от датата на 

постъпване на искането. Публикуваните разяснения стават неразделна част от 

публичната покана, като те не следва да променят предварително обявените с 

поканата условия; 

 Максималният срок за изпълнение не може да е по-дълъг от крайния срок за 

изпълнение на АДБФП; 

 За изпълнител се определя участник, въз основа на икономически най-изгодната 

оферта, по критерии - най-ниска цена. 

 

ІІІ.2) Условия за участие  

ІІІ.2.1) Правен статус 

Изискуеми документи: 

1. Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър и регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел и/или Закона за Регистър БУЛСТАТ, по 

образец. В случай че кандидатът е лице, вписано в Търговски регистър при Агенция 



   

11 
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------------- 

Проект: Подобряване природозащитното състояние на черния лешояд (Aegypius monachus), 

чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида, финансиран от Оперативна програма 

„Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни  фондове. 

по вписванията, в декларацията задължително се посочва ЕИК в ТР. В случай че 

кандидатът е лице, вписано в Регистър БУЛСТАТ при Агенция по вписванията, в 

декларацията задължително се посочва ЕИК по БУЛСТАТ. Всички останали 

кандидати прилагат към офертата си документ за актуален правен статус, издаден от 

компетентен орган, съгласно правото на държавата по регистрацията им (документ за 

самоличност за кандидат – физическо лице). Когато документът е на чужд език, 

представя се и превод на български език; 

2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС 160/2016 г., по образец; 

3. Когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, се представя договор 

за създаване на обединението, в който се посочва представляващия. В този случай, 

документът „Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС 160/2016 г.“ се представя за 

всеки от участниците в обединението;  

4. Когато офертата се подписва от упълномощено лице, към нея задължително се 

представя изрично пълномощно, подписано от законния представляващ кандидата, с 

което последният оправомощава лицето да извърши съответните действия. 

Нотариална заверка не се изисква; 

5. В случай че кандидатът е чуждестранно физическо или юридическо лице, тогава 

следва да представи еквивалентни документи от съдебен или административен орган 

от държавата, в която е установен. Когато в съответната държава не се издават 

документи за обстоятелствата по чл. 53, ал. 2 от ЗУСЕСИФ или когато документите 

не включват всички обстоятелства, участникът 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 представя официално заявление, направено пред 

съдебен или търговски орган в държавата, в която той е установен; 

6. Всички упоменати по-горе документи следва да бъдат на български език за 

кандидатите от България, а за чуждестранни физически или юридически лица – с 

превод на български. 

ІІІ.2.2) Договор не може да се сключва с кандидат който е: 
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Основания за задължително отстраняване 

Бенефициентът отстранява от участие в процедурата за определяне на изпълнител кандидат 

или участник, когато: 

1. е осъден с влязла в сила присъда 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 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 бенефициента и на кандидата или 

участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в 

която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на 

компетентен орган; 

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

5. е установено, че: 

5.1.е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса 

на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за 

подбор; 

5.2.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, 

нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 

228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за 

трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с 

акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 

кандидатът или участникът е установен;  

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 
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Основания за незадължително отстраняване  

Бенефициентът може да отстрани от участие в процедура за избор на изпълнител, кандидат 

или участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства: 

1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в 

процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите 

си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в 

случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно 

положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на 

държавата, в която е установен; 

2. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно 

законодателството на държавата, в която е извършено деянието; 

3. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато 

нарушението е установено с акт на компетентен орган; 

4. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на 

договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му 

прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение 

на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или 

обема на договора; 

5. опитал е да: 

5.1.повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с 

отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна 

или заблуждаваща информация, или 

5.2.получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата 

за избор на изпълнител. 

ІІІ.2.3) Икономически и финансови възможности (по чл. 3 ал.11) 

 

Изискуеми документи и информация: Минимални изисквания (когато е приложимо): 
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НЕПРИЛОЖИМО НЕПРИЛОЖИМО 

ІІІ.2.4) Технически възможности и квалификация (по чл. 3 ал.13) 

Изискуеми документи и информация 

За обособени позиции № 1,№ 4, и № 5:  

Относно кандидатите: 

1. Представена Декларация - списък на 

изпълнените услуги, които са 

еднакви или сходни с предмета на 

процедурата, най-много за 

последните 3 години от датата на 

подаване на офертата в зависимост 

от датата, на която кандидатът е 

учреден или е започнал дейността 

си, включително стойностите, датите 

и получателите, придружен от 

препоръки за добро изпълнение по 

образец (Приложение 10) 

 

 

 

 

 

 

Минимални изисквания (когато е приложимо): 

За обособени позиции № 1, № 4, и № 5:  

Относно кандидатите: 

1.Участникът следва да има минимум 1 (една) 

изпълнена еднаква или сходна дейност по: 

проучване и/или мониторинг и/или 

реинтродукция на грабливи птици през 

последните 3 (три) години до датата на подаване 

на офертата. 

*под „изпълнени дейности“ се разбират такива, 

които независимо от датата на сключването им, са 

приключили в посочения по-горе период. 

*под „сходни дейности“ се разбират дейностите по 

осигуряване на храна и/или подхранване и/или грижи 

за грабливи птици. 

* в случай, че един участник кандидатства и за 

повече от една позиция, то той следва да има 

изпълнена общо 1 (една) дейност. 

* подизпълнителите (ако има такива)  трябва да 

отговарят на съответните критерии за подбор, 

съобразно вида и дела от услугата, която ще 

изпълняват. 
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 Относно използваните експерти: 

1. Списък на експертите (техническите 

лица), които ще изпълняват съответните 

проучвания, съдържащ имената на 

експертите, образователната им 

квалификация и специфичен 

професионален опит – по образец. 

(Приложение 11) 

 

 

2. Копие на документ за завършено 

висше образование. 

 

 

 

 

 

3. Референции/протоколи/други 

еквивалентни документи, доказващи 

проведените дейности по проучване 

и/или мониторинг и/или реинтродукция 

на грабливи птици и/или сходни. 

Относно използваните експерти:                                                                              

1. За срока на изпълнение на договора, 

кандидатът има на свое разположение минимум 

двама експерти (технически лица)  притежаващи 

компетентност, покриваща спецификата на 

проучванията.  Допуска се един експерт да 

участва в повече от едно проучване, при условие, 

че отговаря на изискванията. 

2. Посочените от кандидата експерти трябва да 

отговарят на посочените по-долу минимални 

изисквания: 

 Висше образование – минимална образователно-

квалификационна степен „Бакалавър” в областта 

на биология, екология, ветеринарни науки, 

горско/ловно стопанство или други еквивалентни. 

 

3.Специфичен професионален опит - не по-малко 

от 2 (две) изпълнени дейности  в областта на 

проучване и/или мониторинг и/или 

реинтродукция и/или сходни дейности на 

грабливи птици  

*под „сходни дейности“ се разбират дейности по 

осигуряване на храна и/или подхранване и/или грижи 

за грабливи птици. 

*описаните експерти следва да представят 

декларация, че са на разположение на кандидата за 
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изпълнението на задачата. 

За обособени позиции № 2 и № 3:  

Относно кандидатите: 

1. Представена Декларация - списък на 

изпълнените услуги, които са еднакви 

или сходни с предмета на процедурата, 

най-много за последните 3 години от 

датата на подаване на офертата в 

зависимост от датата, на която 

кандидатът е учреден или е започнал 

дейността си, включително стойностите, 

датите и получателите, придружен от 

препоръки за добро изпълнение – по 

образец. (Приложение 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За обособени позиции № 2 и № 3: 

Относно кандидатите: 

1.Участникът следва да има минимум 1 (една) 

изпълнена еднаква или сходна дейност по: 

проучване и/или мониторинг и/или 

реинтродукция на ловни видове бозайници през 

последните 3 (три) години до датата на подаване 

на офертата. 

*под „изпълнени дейности“ се разбират такива, 

които независимо от датата на сключването им, са 

приключили в посочения по-горе период. 

*под „сходни дейности“ се разбират дейностите по 

осигуряване на храна и/или подхранване и/или грижи 

за ловни видове бозайници. 

* в случай, че един участник кандидатства за повече 

от една позиция, то той следва да има изпълнена 

общо 1 (една) дейност. 

*подизпълнителите (ако има такива) трябва да 

отговарят на съответните критерии за подбор 

съобразно вида и дела от услугата, която ще 

изпълняват. 
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Проект: Подобряване природозащитното състояние на черния лешояд (Aegypius monachus), 

чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида, финансиран от Оперативна програма 

„Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни  фондове. 

Относно използваните експерти: 

1. Списък на експертите (техническите 

лица), които ще изпълняват съответните 

проучвания, съдържащ имената на 

експертите, образователната им 

квалификация и специфичен 

професионален опит – по образец. 

(Приложение 11) 

 

2.Копие на документ за завършено 

висше образование. 

 

 

 

 

3. Референции/протоколи/ други 

еквивалентни документи, доказващи 

проведените дейности в областта на 

проучване и/или мониторинг и/или 

реинтродукция и/или сходни дейности 

на ловни видове бозайници. 

 

. 

 

Относно използваните експерти: 

1. За срока на изпълнение на договора, 

кандидатът има на свое разположение минимум 

двама експерти (технически лица)  притежаващи 

компетентност, покриваща спецификата на 

проучванията.  Допуска се един експерт да 

участва в повече от едно проучване, при условие, 

че отговаря на изискванията. 

 

2. Посочените от кандидата експерти трябва да 

отговарят на посочените по-долу минимални 

изисквания: 

 Висше образование – минимална образователно-

квалификационна степен „Бакалавър” в областта 

на биология, екология, ветеринарни науки, 

горско/ловно стопанство или други еквивалентни. 

3. Специфичен професионален опит - не по-малко 

от 1 (една) изпълнена дейност  в областта на 

проучване и/или мониторинг и/или 

реинтродукция и/или сходни дейности на ловни 

видове бозайници. 

*под „сходни дейности“ се разбират дейности по 

осигуряване на храна и/или подхранване и/или грижи 

за ловни видове бозайници. 

*описаните експерти следва да представят 

декларация, че са на разположение на кандидата за 



   

18 
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------------- 

Проект: Подобряване природозащитното състояние на черния лешояд (Aegypius monachus), 

чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида, финансиран от Оперативна програма 

„Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни  фондове. 

изпълнението на задачата. 

 

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА 

ІV.1) Критерий за оценка на офертите 

Критерий за  оценка на офертите(моля, отбележете приложимото) 

най-ниска цена                                                  Х 

ниво на разходите                                              

оптимално съотношение качество - цена         

 показатели, посочени в документацията 

Показатели 

1. ______________ 

2. ______________ 

3. ______________ 

Тежест 

________________ 

________________ 

________________ 

(Бенефициентът няма право да включва като показатели за оценка на офертата критерии 

за подбор, представляващи минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, 

професионална квалификация и технически възможности на кандидатите.) 

 

ІV.2) Административна информация 

ІV.2.1) Срок за подаване на офертите 

До дата:   26 /05 / 2020 г.  
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Проект: Подобряване природозащитното състояние на черния лешояд (Aegypius monachus), 

чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида, финансиран от Оперативна програма 

„Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни  фондове. 

Ще се приемат оферти до 23:59 часа на посочената крайна дата 

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg) 

ІV.2.2) Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата и документацията 

към нея: 

1.http://www.eufunds.bg  - интернет страница на Единния информационен портал за обща 

информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на 

Европейския съюз на Република България  

2. https://eumis2020.government.bg – интернет страница на Информационната система за 

управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 

3. https:/www.slrb.bg – интернет страница на Национално – ловно рибарско сдружение 

„Съюз на ловците и риболовците в България“ 

ІV.2.3) Срок на валидност на офертите  

60 (шестдесет) дни от крайния срок за получаване на оферти. 

 

РАЗДЕЛ V: СПИСЪК  НА  ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА  ДА  СЪДЪРЖАТ 

ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ  

1.  Оферта – (Приложение 3); 

     2. Декларации: 

2.1. Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър и регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел и/или Закона за Регистър БУЛСТАТ 

(Приложение 6) 

2.2. Декларация по чл. 12, ал 1, т. 1 от ПМС № 160 от 01.07.2016 год. - 

(Приложение 7); 

2.3. Декларация на кандидата за подизпълнителите, които ще участват в 

изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (Приложение 8), 

http://www.eufunds.bg/
https://eumis2020.government.bg/
http://slrb.bg/
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Проект: Подобряване природозащитното състояние на черния лешояд (Aegypius monachus), 

чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида, финансиран от Оперативна програма 

„Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни  фондове. 

ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители); В случай на използване 

на подизпълнители, те трябва да отговарят на съответните критерии за подбор 

съобразно вида и дела от процедурата и следва да приложат съответните документи за 

доказателство – декларации по т. 2.1 и 2.2. и документите в Раздел ІІІ.2.4; 

 2.4. Декларация за разположение на експерт (Приложение 9); 

2.5. Декларация за изпълнените услуги, еднакви или сходни с предмета на 

поръчката (Приложение 10); 

2.6. Декларация на кандидата за разполагаемост с експерти (Приложение 11). 

3. Документи, доказващи, техническите възможности и квалификацията на 

кандидата по т.ІІІ.2.4 от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, 

посочени в тази точка трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.4.);  

4.  Други изискуеми от кандидата документи. 

РАЗДЕЛ VI: ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НАСТОЯЩАТА ПУБЛИЧНА ПОКАНА: 

1. Решение за откриване на процедурата; 

2. Приложение 1-Техническо задание; 

3. Приложение 2-Приложение 1 към техническо задание (за 

обособена позиция № 2); 

4. Приложение 3-Образец на оферта – техническо и ценово 

предложение; 

5. Приложени 4 - Изисквания към офертите; 

6. Приложение 5 - Проект на договор; 

7. Приложение 6-Образец на Декларация по ЗТРРЮЛНЦ/ ЗРБ; 

8. Приложение 7-Образец на Декларация по чл.12, ал.1, т.1 от ПМС 

160/ 2016 г.; 

9. Приложение 8-Образец на Декларация за участие на  

подизпълнители; 

10. Приложение 9-Образец на декларация за разположение на експерт; 
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Проект: Подобряване природозащитното състояние на черния лешояд (Aegypius monachus), 

чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида, финансиран от Оперативна програма 

„Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни  фондове. 

11. Приложение 10-Образец на декларация за изпълнените услуги, 

еднакви или сходни с предмета на поръчката  

12. Приложение 11-Образец на декларация за разполагаемост с 

експерти. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ 

(Различни от посочените в Раздел I точка 1 от Пояснителния документ) 

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна 

информация 

Официално наименование:  Национално ловно – рибарско сдружение  „Съюз на ловците и 

риболовците в България“     

Адрес: 

Град София Пощенски код: 

1040 

Държава: България 

За контакти: 

Лице/а за контакт: Ива Петрова 

Телефон: 0887 935 591 

Електронна поща: office@slrb.org Факс : 02/987 76 60 

Интернет адрес (URL): www.slrb.bg 

 

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат публичната покана и 

документацията за участие - спецификации и допълнителни документи  

http://www.slrb.bg/
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Проект: Подобряване природозащитното състояние на черния лешояд (Aegypius monachus), 

чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида, финансиран от Оперативна програма 

„Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни  фондове. 

Официално наименование:    Национално ловно- рибарско сдружение „Съюз на ловците и 

риболовците в България“                      

Адрес: 

Град София Пощенски 

код:1040 

Държава: България 

За контакти: 

Лице/а за контакт:  Калина Цветкова 

Телефон: 0885 092 009 

Електронна поща: office@slrb.org Факс 02/987 76 60 

Интернет адрес (URL):  www.slrb.bg 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

(Попълва се само в случай, че в раздел II точка 1.3 сте посочили наличие на обособени 

позиции) 

 

 

Обособена позиция № 001             

Наименование: Провеждане на предварителни проучвания  - избор на места за 

изграждане на площадки за подхранване на черен лешояд 

1) Кратко описание  

Целта на проучването по обособена позиция № 1 е да се идентифицират и анализират 

потенциалните места за изграждане на площадки за подхранване на лешояди, в 

http://www.slrb.bg/
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Проект: Подобряване природозащитното състояние на черния лешояд (Aegypius monachus), 

чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида, финансиран от Оперативна програма 

„Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни  фондове. 

териториалния обхват  определените седем Защитени зони по Директива 2009/147/ЕО 

на Европейския съвет и на Съвета от 30.11.2009 г. относно опазване на дивите птици. 

2) Количество или обем 

Изготвен 1бр. доклад 

Прогнозна стойност без ДДС (ако е приложимо) (в цифри): 9 000.00 лева 

3) Допълнителна информация 

Проучването ще се проведе в седем Защитени зони (ЗЗ) по Директива 2009/147/ЕО на 

Европейския съвет и на Съвета от 30.11.2009 г. относно опазване на дивите птици  - 

BG0002002 „Западен Балкан“ – територии в обхвата на общините Ружинци, 

Белоградчик, Макреш, Чупрене, Димово, Монтана, Георги Дамяново, Вършец, 

Чипровци, Берковица, Своге и Годеч; BG0002044 „Камчийска планина“ – територии в 

границите на общините Несебър, Поморие, Руен, Дългопол, Бяла, Долни чифлик; 

BG0002038 „Провадийско-Роякско плато“  - територии в границите на общините 

Шумен, Каспичан, Смядово, Дългопол, Ветрино, Провадия и Долни чифлик; 

BG0002063 “Западни-Родопи“ – територии в границите на  общините Батак, Ракитово, 

Пещера, Велинград, Брацигово, Банско, Гърмен, Сатовча, Девин и Доспат; BG0002126 

"Пирин буфер" – територии в границите на общините Банско, Гоце Делчев, Кресна, 

Сандански, Симитли, Струмяни и Хаджидимово; BG0002013 „Студен кладенец“ – 

територии в границите на общините Крумовград, Момчилград и Кърджали; BG0002071 

„Мост Арда“ – територии в границите на общините Ивайловград, Маджарово, 

Стамболово и Крумовград. 

Задачите за осъществяване на дейността по обособена позиция № 1 са: 

 проучване на исторически гнездови райони за лешояди в определените седем 

Защитени зони; 

 проучване на собствеността и достъпността на терените, като предвид 

спецификата на съоръженията, с предимство да се разглеждат терени държавна 
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собственост и на второ място – терени  общинска собственост; 

 проучване на отдалечеността от места за доставка на храна; 

 проучване на  безпокойството (ловци, туристи, пътна инфрaструктура), като 

фактор с негативно действие; 

 анализ на данните от проучванията и заснемане на подходящите обекти / терени; 

 провеждане на работни срещи с местно население и заинтересовани страни 

(ловци, овчари, фермери); 

 подготовка и предоставяне на цялата необходима документация за стартиране на  

съгласуване на  процедурите с „Българска Агенция по Безопасност на Храните“, 

касаещи  въвеждането на площадките в експлоатация; 

 обработка на географски данни и ГИС моделиране (при необходимост); 

 извършване на предварителни полеви наблюдения; 

 провеждане на пробни подхранвания; 

 извършване на полеви наблюдения след подхранването; 

 анализ на данни и окончателен избор на място за площадка. 

 

 

Обособена позиция № 002            

 Наименование: Провеждане на предварителни проучвания - избор на места за 

изграждане на четири ловностопански съоръжения за отглеждане и разселване на елен 

лопатар.  

1) Кратко описание   

Целта на проучването по обособена позиция № 2 е да се определят  конкретни места в  

определения териториален обхват на четирите Защитени зони по Директива 

2009/147/ЕО на Европейския съвет и на Съвета от 30.11.2009 г. относно опазване на 

дивите птици, за изграждане на ловностопански съоръжения за отглеждане и 
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Проект: Подобряване природозащитното състояние на черния лешояд (Aegypius monachus), 

чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида, финансиран от Оперативна програма 

„Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни  фондове. 

разселване на елен лопатар.  

2) Количество или обем  

Изготвен 1бр. доклад  

Прогнозна стойност без ДДС (ако е приложимо) (в цифри): 12 000.00  лева 

3) Допълнителна информация 

Ще се провеждат предварителни проучвания за избор/определяне на четири места за 

изграждане на ловностопански съоръжения за отглеждане и разселване на елен лопатар 

в четири Защитени зони (ЗЗ) по  Директива 2009/147/ЕО на Европейския съвет и на 

Съвета от 30.11.2009 г. относно опазване на дивите птици  - BG0002053 „Врачански 

Балкан“ – територии от границите на  общините Враца, Вършец, Мездра, Своге и 

Криводол; BG0002126 "Пирин буфер" – територии в границите на общините Банско, 

Гоце Делчев, Кресна, Сандански, Симитли, Струмяни и Хаджидимово; BG0002058  

„Сините камъни–Гребенец“ – територии в границите на  общините  Котел и Сливен; 

BG0002071 „Мост Арда“ – територии в границите на общините Ивайловград, 

Маджарово, Стамболово и Крумовград. 

Задачите за осъществяване на дейността по обособена позиция № 2 са: 

 идентифициране на подходящо местообитание „Дъбови гори върху бедни и сухи 

почви“ „Смесени широколистни гори“; 

 проучване на собствеността  на терените; 

 проучване на близост на колонии лешояди; 

 определяне на среден бонитет за елен лопатар;  

 проучване на  естествената хранителна база за елена лопатар и съществуващият 

подлес; 

 проучване на открити пространства, които предоставят естествена хранителна 

база, както и са подходящи  места за сватбовища на елена лопатар;  

 проучване на водоизточници; 
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Проект: Подобряване природозащитното състояние на черния лешояд (Aegypius monachus), 

чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида, финансиран от Оперативна програма 

„Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни  фондове. 

 проучване на достъпност и проходимост; 

 проучване на фактори на безпокойство – ловци, туристи, пътна инфраструктура 

и др. 

 проучване на възможностите за разполагане на предвидените съоръжения; 

 предлагане на  схема на ловностопанските съоръжения. 

При проучването да се вземат предвид всички изисквания на „Моделна оптимална 

схема за изграждане и функциониране на ловностопански съоръжения за елен 

лопатар (Dama dama L.,1758)“ – Приложение № 1 към техническото задание. 

 

Обособена позиция № 003             

Наименование: Провеждане на предварителни проучвания  - научно изследване за 

автохтонността  на елена лопатар за българската и балканската фауна  

1) Кратко описание 

Целта на научното изследване по обособена позиция №3 е да се проучи  автохтонността 

на вида елен лопатар (Dama dama L.,1758). и определят възможностите за неговото 

разселване   на териториите на национални и природни паркове. 

2) Количество или обем  

Изготвен 1бр.доклад  

Прогнозна стойност без ДДС (ако е приложимо) (в цифри): 15 000.00 лева 

3) Допълнителна информация 

Ще се проведе  научно изследване за автохтонността  на елена лопатар (Dama dama 

L.,1758). за българската и балканската фауна; 

Задачи за осъществяване на дейността по обособена позиция № 3:  
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Проект: Подобряване природозащитното състояние на черния лешояд (Aegypius monachus), 

чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида, финансиран от Оперативна програма 

„Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни  фондове. 

 проучвания и анализи на литературни данни за вида; 

 проучвания и анализи на исторически данни за вида; 

 проучвания и анализи на археологически данни за наличието на вида; 

 проучвания и анализи на палеонтологични данни за наличието на вида; 

 проучвания и анализи на генетичната структура на вида; 

 проучвания и анализи на таксономичния статус на вида; 

 представяне на резултатите от проучването пред научната общност и обсъждане. 

 

 

Обособена позиция № 004             

Наименование: Провеждане на предварителни проучвания - идентифицирани и 

картирани опасните за птиците стълбове и електропроводи на територията на всички 

целеви райони за изграждане на нови площадка за подхранване.  

1) Кратко описание  

Целта на проучването по обособена позиция № 4 е да се идентифицират и картират 

опасните за птиците стълбове и електропроводи на територията на определените девет   

Защитени зони по Директива 2009/147/ЕО на Европейския съвет и на Съвета от 

30.11.2009 г. относно опазване на дивите птици, с цел тяхното последващо 

обезопасяване. 

2) Количество или обем 

Изготвен 1 бр.  доклад  

Прогнозна стойност без ДДС (ако е приложимо) (в цифри): 3 000.00  лева 

3) Допълнителна информация 

Ще бъдат идентифицирани и картирани опасните за птиците стълбове и 



   

28 
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------------- 

Проект: Подобряване природозащитното състояние на черния лешояд (Aegypius monachus), 

чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида, финансиран от Оперативна програма 

„Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни  фондове. 

електропроводи на територията на девет Защитени зони (ЗЗ) по Директива 2009/147/ЕО 

на Европейския съвет и на Съвета от 30.11.2009 г. относно опазване на дивите птици  -  

BG0002002 „Западен Балкан“; BG0002044 „Камчийска планина“; BG0002038 

„Провадийско - Роякско плато“; BG0002063 “Западни-Родопи“ ; BG0002126 "Пирин 

буфер"; BG0002013 „Студен кладенец“; BG0002071 „Мост Арда“ ; BG0002053 

„Врачански Балкан“ ;BG0002058  „Сините камъни–Гребенец 

Задачите за осъществяване на дейността по обособена позиция № 4 са: 

 теренни проучвания за определяне на потенциални електропроводи, обект на 

интервенция. Акцента трябва да бъде върху  обсега на площадките за 

подхранване, районите с разселени елени лопатари, евентуално установени места 

за концентрация (почивка, нощувка) на черни лешояди; 

 определяне на потенциално най-опасните стълбове за хищни и едро размерни 

птици и картиране (координати); 

 определяне на типа и количеството на необходимото изолационно оборудване за 

всеки от идентифицираните стълбове; 

 провеждане на съгласувателни  процедури със собственика; 

 определяне на типа и количеството на необходимото диверторно оборудване за 

всеки от идентифицираните участъци от електропроводи и съгласуване със 

собственика. 

 предложения за идентифицираните стълбове, електропроводи, начин и срокове за 

обезопасяването им. 

 

Обособена позиция № 005            

Наименование: Провеждане на предварителни проучвания  - определяне до 17 

конкретни дървета за поставяне на изкуствени гнезда за черен лешояд. 

1) Кратко описание  
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Проект: Подобряване природозащитното състояние на черния лешояд (Aegypius monachus), 

чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида, финансиран от Оперативна програма 

„Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни  фондове. 

Целта на проучването по обособена позиция № 5  е да се  идентифицират до 17  

конкретни дървета, за монтиране на изкуствени гнезда за черен лешояд,  в 

определените осем Защитени зони по Директива 2009/147/ЕО на Европейския съвет и 

на Съвета от 30.11.2009 г. относно опазване на дивите птици. 

2) Количество или обем 

Изготвен 1 бр. доклад 

Прогнозна стойност без ДДС (ако е приложимо) (в цифри): 4 000.00  лева 

3) Допълнителна информация 

Ще бъдат идентифицирани до 17 конкретни дървета за поставяне на изкуствени гнезда 

за черен лешояд в осем Защитени зони (без ЗЗ Пирин буфер)  по Директива 

2009/147/ЕО на Европейския съвет и на Съвета от 30.11.2009 г. относно опазване на 

дивите птици  -  BG0002002 „Западен Балкан“ ; BG0002044 „Камчийска планина“; 

BG0002038 „Провадийско-Роякско плато“; BG0002063 “Западни-Родопи“; BG0002013 

„Студен кладенец“; BG0002071 „Мост Арда“;BG0002053 „Врачански Балкан“; 

BG0002058  „Сините камъни –Гребенец“ “.  

Задачите за осъществяване на дейността по обособена позиция 5 са: 

 обхождане на терените и проучване на насаждения и местообитания; 

 проучване на безпокойство – ловци, туристи, паша и др.; 

 проучване на близост с площадки за подхранване; 

 проучване на насажденията, вертикална инфраструктура, наклон на терена, 

изложения и др.; 

 определяне на до 17 конкретни дървета, картиране  и снети координати. 

 

РАЗДЕЛ VІI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 
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Проект: Подобряване природозащитното състояние на черния лешояд (Aegypius monachus), 

чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида, финансиран от Оперативна програма 

„Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни  фондове. 

1. До 4 (четири) календарни дни преди изтичането на срока за подаване на 

офертите, лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по 

документацията за участие. Възложителя е длъжен да отговори в 3-дневен срок 

от датата на постъпване на искането. 

2. Разясненията се публикуват в Информационната система за управление и 

наблюдение на средствата от ЕС в България 2020. 

3. Възложителят може по всяко време да проверява заявените от кандидатите 

данни, да иска разяснения относно офертата и представените към нея 

документи, както и да изисква писмено представяне в определен срок на 

допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата. 

   


