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Приложение 1 

 

О Д О Б Р И Л: 

 

  Васил Василев 

 /Председател на УС на НЛРС – СЛРБ/ 

 

 

 

Т Е Х Н И Ч Е С К А   С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я    

 

За изпълнение на доставка с предмет: “Доставка на елени лопатари за 

създаване на основни стада, доотглеждане, адаптация и разселване в природата”, 

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 № BG16M1OP002-3.016-0001-C01 и  АДБФП 

№ Д - 34- 2/ 27.02.2020 г., с бенефициент Национално ловно – рибарско сдружение 

„Съюз на ловците и риболовците в България“, финансиран по оперативна програма 

„Околна среда 2014-2020 г.“ 

 

 

 

 

София 

Юли 2022 г. 
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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 елени лопатари за създаване 

на основни стада, доотглеждане, адаптация и разселване в природата” 

ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА 

1. Елените трябва да бъдат доставени и разселени в съответното съоръжение за 

доотглеждане и разселване, както следва: 

1.1. За Обособена позиция № 1 - съоръжение за доотглеждане и разселване на 

елен лопатар „ЧУЧУРА“ на територията на Защитена зона (ЗЗ) по Директива 

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

опазване на дивите птици: BG0002058 „Сините камъни-Гребенец“, област 

Сливен; 

1.2. За  Обособена позиция № 2 - съоръжение за доотглеждане и разселване на 

елен лопатар „ПЧЕЛАРИ“ на територията на Защитена зона (ЗЗ) по 

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

относно опазване на дивите птици: BG0002071 „Мост Арда“, област 

Хасково; 
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1.3. За Обособена позиция № 3 - съоръжение за доотглеждане и разселване на 

елен лопатар „ПОПОВИ ЛИВАДИ“ на територията на Защитена зона (ЗЗ) по 

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

относно опазване на дивите птици: BG0002126 "Пирин буфер”, област 

Благоевград; 

1.4. За Обособена позиция № 4 - съоръжение за доотглеждане и разселване на 

елен лопатар „МЪТНИЦА“ на територията на Защитена зона (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“, област 

Враца. 

 

2. Разходите по доставката и риска от погиване (смъртност) по време на 

транспорта са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. Всички животни трябва да са в отлично здравословно и физическо състояние; 

4. При доставка елен лопатарите трябва да бъдат придружени от фактура и 

съответните ветеринарномедицински документи. 

 

5. Технически спецификации: 

Обособена позиция 1: Доставка на елен лопатари за съоръжение  „ЧУЧУРА“ на 

територията на Защитена зона (ЗЗ) по Директива 2009/147/ЕО на Европейския съвет и 

на Съвета от 30.11.2009 г. относно опазване на дивите птици: BG0002058 „Сините 

камъни-Гребенец“ 

 

вид пол възраст брой 

Елен лопатар женски над 2 години 12 

Елен лопатар женски до 1 година 10 

Елен лопатар мъжки 2 - 4 години 4 

Елен лопатар мъжки до 1 година 4 
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Обособена позиция 2: Доставка на елен лопатари за съоръжение „ПЧЕЛАРИ“ на 

територията на Защитена зона (ЗЗ) по Директива 2009/147/ЕО на Европейския съвет и 

на Съвета от 30.11.2009 г. относно опазване на дивите птици: BG0002071 „Мост Арда“ 

 

вид пол възраст брой 

Елен лопатар женски над 2 години 12 

Елен лопатар женски до 1 година 10 

Елен лопатар мъжки 2 - 4 години 4 

Елен лопатар мъжки до 1 година 4 

 

 

Обособена позиция 3: Доставка на елен лопатари за съоръжение „ПОПОВИ 

ЛИВАДИ“ на територията на Защитена зона (ЗЗ) по Директива 2009/147/ЕО на 

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

BG0002126 "Пирин буфер”; 

 

 

вид пол възраст брой 

Елен лопатар женски над 2 години 12 

Елен лопатар женски до 1 година 10 

Елен лопатар мъжки 2 - 4 години 4 
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Обособена позиция 4: Доставка на елен лопатари за съоръжение „МЪТНИЦА“ на 

територията на Защитена зона (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“ 
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II. ВИД И ЦЕЛ НА ДОСТАВКАТА 

С доставката на елен лопатари се цели да се обезпечи изпълнението на  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” 

III. СРОК  

Срокът за изпълнението на договора започва от датата, посочена във възлагателно 

писмо, изпратено от Възложителя до Изпълнителя, и е, както следва:  

1. Обособена позиция № 1 – 3 /три/ месеца, считано от датата, посочена във 

възлагателното писмо; 

2.  Обособена позиция № 2 – 3 /три/ месеца, считано от датата, посочена във 

възлагателното писмо;  

3. Обособена позиция № 3 – 3 /три/ месеца, считано от датата, посочена във 

възлагателното писмо;  

4. Обособена позиция № 4 – 3 /три/ месеца, считано от датата, посочена във 

възлагателното писмо;  
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