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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 
 

 

I. ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

Във връзка с изпълнение на дейностите по процедура BG16M10P002-3.016 

„Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици“ на оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез 

Европейските структурни и инвестиционни фондове, по проект ИСУН № 

BG16M10P002-3.016-0001 „Подобряване природозащитното състояние на черния 

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

по договор ИСУН № BG16M10P002-3.016-0001-C01 и АДБФП № Д - 34- 2/ 27.02.2020 

г., Национално ловно - рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в 

България“ обявява процедура с предмет: “Доставка на специализирано оборудване за 

нуждите на проекта”. 

II. МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Специализираното оборудване следва да бъде фабрично ново и да притежава 

следните технически и функционални характеристики по обособени позиции, както 

следва: 

A. Обособена позиция 1: Доставка на фотокапани, бинокли, тръби с обектив и 

упойваща пушка: 

1. Спецификация фотокапани: 

1.1.  Поколение безжична мрежа: мин.4G; 

1.2.  Възможност за настройване на камерата от разстояние: чрез СМС и от 

мобилно приложение;  

1.3.  Резолюция на снимките: минимум 17 MP през деня; 

1.4.  Видео: със звук, резолюция минимум 720P HD (1280 x 720); 

1.5.  Време за действие: под 1 сек; 

1.6.  Невидима инфрачервена подсветка: да осветява на тъмно минимум 30 
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метра;  

1.7.  Обхват на PIR сензора: минимум 30 м; 

1.8.   Наличие на сензор за топлина: с минимум 3 степени на чувствителност; 

1.9.   Наличие на екран: LCD /еквивалент; 

1.10.  Памет: SD карта с капацитет минимум 32 GB; 

1.11. Захранване: Литиево-йонни акумулаторни батерии;   

1.12. Изпращане на снимки: чрез ММС и имейл; 

1.13. Съхранение на снимките: в картата памет и на сървър тип „облак“; 

1.14. Оборудване за всяка камера: минимум с колан за захващане, антена, 

компелкт акумулаторни батерии, зарядно и карта памет с капацитет минимум 

32 GB. 

 

2. Спецификация бинокли: 

2.1 Увеличение: мин.10х; 

2.2 Диаметър на обектива: 42 мм; 

2.3 Зрително поле на 1000 м.: минимум 96 м.; 

2.4 Корпус: водоустойчив корпус, запълнен с азот и външно гумено 

покритие; 

2.5 Регулиране на междуочното разстояние:  да е налично; 

2.6 Оборудване към всеки бинокъл – минимум с каишка и калъф за 

транспортиране.  

 

3. Спецификация  тръби с обектив: 

3.1. Вид - зрителни тръби с обектив, окуляр и фотоапарат; 

3.1.1 Тип: Ъглова; 

3.1.2 Качество на образа: ED 

3.1.3 Диаметър на външната леща: - минимум 72 мм.; 

3.1.4 Покритие на лещите – наличие на цялостно многослойно покритие; 

3.1.5 Корпус: водоустойчив от алуминий и поликарбонат, запълнен с азот и 

външно гумено покритие; 
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3.1.6 Сенник: наличие на изтеглящ се сенник; 

3.1.7 Възможност за закрепване на телефотоадаптор; 

3.1.8 Минимално оборудване към всяка зрителна тръба: комплект за 

почистване включващ антистатичен спрей, микрофибърна кърпичка, 

отвертка. Статив с максимум 3 секции на разгъване, максимална височина в 

разгънато положение  - мин 160 см. Глава за наблюдателна тръба с вграден 

нивелир и с механизъм за бързо освобождаване. Калъф за наблюдателна 

тръба – водоустойчив, с отвор за достъп до фокусиращият механизъм, 

предпазител за окуляра и обектива и ремък за носене. 

3.2. Окуляр за наблюдателна тръба: 

3.2.1 Увеличение: минимален диапазон 18х до 54х; 

3.2.2 Покритие на лещите: с многослойно покритие; 

3.2.3 Разстояние до зеницата: минимум 18 мм; 

3.2.4 Водоустойчивост: водоустойчив с наличие на защитна капачка. 

    3.3. Фотоапарат: 

3.3.1 Ефективни пиксели: минимум 24 P; 

3.3.2 Наличие на сензорен модул с автоматично фокусиране; 

3.3.3 Дисплей: TFT LCD, минимум 3 инча, с променлив ъгъл на виждане; 

3.3.4 Видео: формат MOV, със звук и възможност за резолюция 1080 FHD 

(1920 х 1080); 

3.3.5 Свързаност: със USB, HDML, Wi-FI, Bluethooth и аудио вход; 

3.3.6 Минимално оборудване към всеки фотоапарат: обектив с оптична 

стабилизация с диапазон на диафрагменият отвор F/3,5-5,6 / f/22-38 и 

фокусно разстояние в диапазон 27 - 82,5 mm. Калъф за фотоапарата и 

обектива. 

 

4. Спецификации Упойваща пушка: 

4.1. Обща дължина: максимум 128 см; 

4.2. Цев: калибър 11 мм., нарезна, разглобяема; 

4.3. Поставяне под налягане: чрез патрони CO2; 
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4.4.  Налягане: минимум 20 bar; 

4.5. Минимално оборудване към упойващата пушка: 5 бр. стрели с обем от 3 

ml. с резервен стабилизатор, с диаметър 11 мм.; 5 бр. стрели с обем от 5 ml. с 

резервен стабилизатор, с диаметър 11 мм.; 5 бр. стрели с обем от 7 ml. с резервен 

стабилизатор, с диаметър 11 мм.; 10 бр. игли за стрела с дебелина 1,5 мм. и 

дължина 3 см.; 10 бр. игли за стрела с дебелина 1,5 мм. и дължина 3,8 см.; 20 бр. 

патрони СО2 – 16 гр. под налягане за зареждане на пушката; 3 бр. тренировъчни 

стрели с диаметър 11 мм.; 2 бр. рингове за монтаж на оптически прицел; оптически 

прицел с диаметър на обектива от 32 мм., варио и увеличение в диапазона от 1х до 

6х. 

 

B. Обособена позиция 2: Доставка на фризери  

Спецификации фризери: 

1. Тип: ракла; 

2. Енергиен клас: минимум А+; 

3. Обем/нетен обем: 500 литра/ мин.450 литра; 

 

C. Обособена позиция 3: Доставка на GPS – GSM предаватели  

Спецификации GPS – GSM предаватели 

1. Корпус: с дизайн на раница, аеродинамичен и водоустойчив.  Следва да 

бъде изработен в черен или кафяв цвят; 

2. Външни антени – без външни антени; 

3. Размер: размери до 61 х 25 х 23 мм, тегло до 33 g.; 

4. GPS приемник: минимум 99-канален модул с висока чувствителност; 

5. GSM приемопредавател: четворна лента 850/900/1800/1900 (2G модул), или 

шестоъгълна 800/850/900/1800/1900/2100 (3G модул); 

6. Вътрешна батерия: със защита от недостатъчно и над зареждане.  

7. Соларно зарядно: слънчев панел; 

8. Интервали на GPS регистрация: от 1 секунда до 48 часа; 

1. Съхранение на данни: минимум 4 МВ флаш памет, способна да съхранява 

над 60 000 записа или 128 МВ, способна да съхранява близо 2 000 000 
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записи (3G модел). Dанни да се съхраняват в паметта, ако телефонната 

мрежа не е налична; 

2. Качване на данни: чрез GSM / GPRS / 3G мрежа; 

3. Интервал на GSM / GPRS мрежова връзка: от 10 минути до 192 часа; 

4. Датчици – Наличие на високочестотен сензор (акселерометър, 

магнитометър, температура, интензитет на светлината), датчик ден и нощ ; 

5. Работна температура: от -20 до +70 ° С; 

6. Контрол: потребителят контролира GPS и GSM графици и настройки на 

географски знаци; 

7. Запис на данни: да  включва дата и час на UTC, GPS позиция, височина на 

GPS, скорост, посока, HDOP, напрежение на акумулатора, ток на зареждане 

на батерията, моментално ускорение (3 оси), интензитет на околната 

светлина, температура, сила на магнитното поле (3 оси); 

8. Допълнително оборудване: неопренова раничка за закрепване на 

трансмитера за птицата. 

 

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГАРАНЦИОННАТА ПОДДРЪЖКА  

Обособена позиция 1: Доставка на фотокапани, бинокли, тръби с обектив и 

упойваща пушка: 

Гаранционна поддръжка минимум 24 месеца. 

Обособена позиция 2: Доставка на фризери  

Гаранционна поддръжка минимум 24 месеца. 

Обособена позиция 3: Доставка на GPS – GSM предаватели 

Гаранционна поддръжка минимум 24 месеца. 

 

IV. ВИД И ЦЕЛ НА УСЛУГАТА 

С доставката на специализираното оборудване, се цели да се обезпечи 

изпълнението на  Дейност1 “Разширяване на мрежата от площадки за подхранване на 
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лешоядни птици в страната, чрез изграждане на седем нови площадки в целевите 

райони“ и Дейност 2 „Осигуряване естествена хранителна база на лешоядите в 

целевите райони, чрез увеличаване на плътността на популациите на копитни видове 

дивеч в целевите райони“ от проект ИСУН № BG16M10P002-3.016-0001 „Подобряване 

природозащитното състояние на черния лешояд (Aegypius monachus), чрез изпълнение 

на мерки от Плана за действие за вида” 

V. СРОК  

Обособена позиция 1: Доставка на фотокапани, бинокли, тръби с обектив и 

упойваща пушка: Изпълнението на договора започва от датата, посочена във 

възлагателно писмо, изпратено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, но не 

по-късно от 10 февруари 2021 г., със срок на изпълнение от 2 /два/ месеца. 

 

Обособена позиция 2: Доставка на фризери: Изпълнението на договора 

започва от датата, посочена във възлагателно писмо, изпратено от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, но не по-късно от 10 февруари 2021 г., 

със срок на изпълнение от 2 /два/ месеца. 

 

Обособена позиция 3: Доставка на GPS – GSM предаватели: Изпълнението 

на договора започва от датата, посочена във възлагателно писмо, изпратено от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, но не по-късно от 10 февруари 2021 г., 

със срок на изпълнение от 2 /два/ месеца. 

 


