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І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА 

Публичната покана се възлага по проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление 
на ПП „Златни пясъци” и се изпълнява в рамките на Оперативна програма "Околна среда 2007-
2013" от Дирекция на ПП „Златни пясъци”, по схема BG161PO005/11/3/3.2/06/27, Договор № 
DIR-5113326-C-008. Проектът ще се изпълнява в периода август 2012 -март 2015. 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, която е предоставена на Дирекцията на 
парка възлиза на 2 897 723.70 лева. 

Целевото финансиране е насочено към подпомагане на Дирекцията на Природен парк „Златни 
пясъци“ при изпълнението на дейности по устройство и управление на защитената територия.  

Основни категории дейности, които ще бъдат реализирани в рамките на проекта: 

• Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи; 
• Посетителска инфраструктура и капитално строителство; 
• Интерпретация и образователни програми; 
• Планиране и оптимизация на управлението. 

С финансовия ресурс ще се бъдат осъществени редица дейности за устойчиво развитие на 
защитената територия и дейности по опазване и възстановяване на консервационно значими 
местообитания /тип 6210, 91HO, 91G0, 91Z0 /, видове влечуги /жълтокоремник и смок стрелец/ и 
земноводни /обикновен тритон и жълтокоремна бумка/.  

В резултат на работата по проекта ще бъде подновена цялостно съществуващата и изградена  
туристическата инфраструктура на територията на парка. Ще бъдат ремонтирани 10 чешми по 
туристическите маршрути. Ще бъдат реновирани информационните центрове в парка.В рамките 
на проекта ще бъде извършена реконструкция на маршрута „Природа за всички”.Ще се 
разработи проект и ще се подготви „Детско-юношески лагер сред природата”. 

В областта на интерпретацията и образователните програми ще бъдат разработени нови 
интерпретативни игри и оборудване - "Smart Guide" и "Таблет-DEL", ще бъдат изработени 
сувенири с билки от парка,. рекламни материали за представяне на ПП ”Златни пясъци”– 
преиздаване на брошура за парка (бълг., англ., немски, руски език), плакат, книжка 
„Екоучилища в действие” и издаване на флаери на различни езици. 
 
В рамките на проекта ще се организират работни срещи с учители за работа с интерпретативни 
материали, Национална  работна среща с учебни заведения по програмите "Екоучилища" и 
"Учим за гората". Ще се проведе национален Екофестивал „Златна есен в природен парк 
„Златни пясъци”. 
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ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА.  

1. Кратко описание на поръчката. 
 
Настоящата обществена поръчката се обявява като публична покана с четири обособени 
позиции на основание чл. 101а, Глава 8 "А" от Закон за обществените поръчки и е в рамките на 
проект "Изпълнение на дейности за устройство и управление на ПП „ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” по 
програма "Околна среда 2007-2013". 
 
Предметът на обществената поръчка е „Избор на изпълнител за извършване на предварителни и 
други проучвания, свързани с дейности по опазване, възстановяване и поддържане на видове и 
местообитания по проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на Природен 
парк „Златни пясъци”, Договор № DIR-5113326-C-008, в следните четири обособени позиции.  
 

 Обособена позиция 1: Избор на изпълнител за извършване на дейности по проучвания за 
възстановяване и спиране загубата на открити тревни хабитати: полуестествени сухи 
тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia) - *6210-важни 
местообитания за орхидеи; ксеро-термофилни съобщества в покрайнините на горите; 
62С0 * Понто-сарматски степи. 
 

 Обособена позиция 2: Избор на изпълнител за извършване на дейности по проучвания за  
поддържане популацията на консервационно значими видове влечуги жълтокоремник 
(Pseudopus apodus) и смок-стрелец (Coluber caspius), медянка Coronella austriaca, 
шипоопашата костенурка Testudo hermanni boettgeri, шипобедрена костенурка T. graeca 
ibera, Късокрак гущер Ablepharus kitaibelii, Слепок Anguis fragilis, Ливаден гущер Lacerta 
agilis, Зелен гущер L. viridis, Ивичест гущер L. trilineata, Стенен гущер Podarcis muralis, 
Кримски гущер P. tauricus, Смок мишкар Zamenes longissimus, Пепелянка Vipera 
ammodytes). 

 
 Обособена позиция 3: Избор на изпълнител за извършване на дейности по проучвания за  

възстановяване на местни растителни съобщества и местообитания на мястото на 
неместни растителни видове, дейности и мероприятия по възстановяване и подръжка на 
местообитания:91Н0- *Панонски гори с Quercus pubescens (*Pannonian woods with 
Quercus pubescens ) 91G0 * Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus (* 
Pannonian woods with Quercus petraea and Carpinus betulus); 91Z0 – Мизийски гори от 
сребнолистна липа (Moesian silver lime woods);91M0 – Балкано – Панонски церово 
горунови гори (Pannonian-Balkanic turkey oak- sessile oak forests), които в момента са 
залесени със култури от черен бор (интродуциран и нетипичен за територията на парка 
горски вид).  
 

 Обособена позиция 4: Избор на изпълнител за извършване на дейности по проучвания за  
поддържане популациите на консервационно значими видове земноводни обикновен 
тритон (Triturus vulgaris) и жълтокоремна бумка (Bombina variegatа), Червенокоремна 
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бумка B. bombina, Сирийска чесновница Pelobates syriacus balcanicus, Обикновена 
чесновница P. fuscus, Голяма крастава жаба Bufo bufo, Зелена крастава жаба B. viridis, 
жаба дървесница Hyla arborea, Горска жаба Rana dalmatina) в природния парк. 

 
Срок за изпълнение на поръчката - Срокът за изпълнение започва да тече от датата на 
сключване на договори до  м. октомври 2014 г.  
 
Сроковете на изпълнение по обособените позиции са съответно: 
 

 Обособена позиция 1: Избор на изпълнител за извършване на дейности по проучвания за 
възстановяване и спиране загубата на открити тревни хабитати: полуестествени сухи 
тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia) - *6210-важни 
местообитания за орхидеи; ксеро-термофилни съобщества в покрайнините на горите; 
62С0 * Понто-сарматски степи -31 октомври 2014 год. 

 
 Обособена позиция 2: Избор на изпълнител за извършване на дейности по проучвания за  

поддържане популацията на консервационно значими видове влечуги жълтокоремник 
(Pseudopus apodus) и смок-стрелец (Coluber caspius) -  31 октомври 2014 год. 

 
 Обособена позиция 3: Избор на изпълнител за извършване на дейности по проучвания за  

възстановяване на местни растителни съобщества и местообитания на мястото на 
неместни растителни видове - 31 октомври 2014 год. 
 

 Обособена позиция 4: Избор на изпълнител за извършване на дейности по проучвания за  
поддържане популациите на консервационно значими видове земноводни в природния 
парк - 31 октомври 2014 год. 

 
Прогнозна стойност на поръчката е 43 000 лв. без ДДС или 51 600 лв. с включен ДДС. 
 
• за Обособена позиция 1 –   5 000 лв. без включен ДДС  или   6 000 лв. с включен ДДС. 
• за Обособена позиция 2 – 15 000 лв. без включен ДДС  или 18 000 лв. с включен ДДС. 
• за Обособена позиция 3 –   8 000 лв. без включен ДДС или    9 600 лв. с включен ДДС. 
• за Обособена позиция 4 – 15 000 лв. без включен ДДС или  18 000 лв. с включен ДДС. 
 
Място на извършване: гр. Варна, Територията на ПП „Златни пясъци“ 
 
2. Цели на поръчката 
Обособена позиция 1: Извършване на дейности по проучване за устойчиво управление на 
тревни местообитания с кодове 6210 и 62С0 (съгласно приложение 1 на Директивата за 
хабитатите 92/43/ЕЕС); 
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Да се разработи и подготви за прилагане модел за устойчиво управление на тревните 
местообитания с кодове 6210 и 62С0 (съгласно приложение 1 на Директивата за хабитатите 
92/43/ЕЕС) на територията на ПП „Златни пясъци”. 
 
В настоящото проектно предложение са включени 3 поляни (отд. 137/3 (0,5ха),  141/3 (0,5ха) и 
132/1 - част (0,9 ха) с цел възстановяване на приоритетното от Директива 92/43/ЕЕС 
местообитание тип 6210, след съответното изследване, оцененяване на благоприятния 
природозащитен статус, възможностите за възстановяване на местообитанието и определяне на 
методите за възстановяване.  
Проектът е насочен към запазване на двата вида местоообитания в благоприятно 
природозащитно състояние.Ограничаване на сукцесионните процеси в тях и управление на 
зоогенното натоварване. 
 
Обособена позиция 2: Извършване на дейности по проучвания за  поддържане популацията на 
консервационно значими видове влечуги жълтокоремник (Pseudopus apodus) и смок-стрелец 
(Coluber caspius). 
 
Провеждане на изследвания и оценка състоянието на популациите на консервационно 
значимите видове влечуги в тревните хабитати (жълтокоремен гущер Pseudopus apodus, смок-
стрелец Coluber caspius, медянка Coronella austriaca, шипоопашата костенурка Testudo hermanni 
boettgeri, шипобедрена костенурка T. graeca ibera, Късокрак гущер Ablepharus kitaibelii, Слепок 
Anguis fragilis, Ливаден гущер Lacerta agilis, Зелен гущер L. viridis, Ивичест гущер L. trilineata, 
Стенен гущер Podarcis muralis, Кримски гущер P. tauricus, Смок мишкар Zamenes longissimus, 
Пепелянка Vipera ammodytes) пред вид ограничената площ и намаляване на откритите тревни 
хабитати. 
 
Обособена позиция 3: Избор на изпълнител за извършване на дейности по проучвания за  
възстановяване на местни растителни съобщества и местообитания на мястото на неместни 
растителни видове, дейности и мероприятия по възстановяване и подръжка на 
местообитания:91Н0- *Панонски гори с Quercus pubescens (*Pannonian woods with Quercus 
pubescens ) 91G0 * Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus (* Pannonian woods with 
Quercus petraea and Carpinus betulus); 91Z0 – Мизийски гори от сребнолистна липа (Moesian 
silver lime woods);91M0 – Балкано – Панонски церово горунови гори (Pannonian-Balkanic turkey 
oak- sessile oak forests), които в момента са залесени със култури от черен бор (интродуциран и 
нетипичен за територията на парка горски вид). 
 
Обособена позиция 4: Избор на изпълнител за извършване на дейности по проучвания за  
поддържане популациите на консервационно значими видове земноводни обикновен тритон 
(Triturus vulgaris) и жълтокоремна бумка (Bombina variegatа), Червенокоремна бумка B. bombina, 
Сирийска чесновница Pelobates syriacus balcanicus, Обикновена чесновница P. fuscus, Голяма 
крастава жаба Bufo bufo, Зелена крастава жаба B. viridis, жаба дървесница Hyla arborea, Горска 
жаба Rana dalmatina) в природния парк. 
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Проучване и оценка състоянието на популациите на защитените и редки видове земноводни 
(Обикновен тритон Triturus vulgaris, Жълтокоремна бумка Bombina variegatа, Червенокоремна 
бумка B. bombina, Сирийска чесновница Pelobates syriacus balcanicus, Обикновена чесновница P. 
fuscus, Голяма крастава жаба Bufo bufo, Зелена крастава жаба B. viridis, жаба дървесница Hyla 
arborea, Горска жаба Rana dalmatina) в природния парк. 
Изготвяне на план за поддържане на оптимални условия за развитие популациите на 
консервационно значимите видове земноводни в парка (Обикновен тритон Triturus vulgaris, 
Жълтокоремна бумка Bombina variegatа, Червенокоремна бумка B. bombina, Сирийска 
чесновница Pelobates syriacus balcanicus, Обикновена чесновница P. fuscus, Голяма крастава 
жаба Bufo bufo, Зелена крастава жаба B. viridis, жаба дървесница Hyla arborea, Горска жаба Rana 
dalmatina) 

 
ІІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ.  
 
1. Техническа спецификация по Обособена позиция 1: Извършване на дейности по проучване 
за устойчиво управление на тревни местообитания с кодове 6210 и 62С0 (съгласно приложение 
1 на Директивата за хабитатите 92/43/ЕЕС); 
 
1.1. Етапи на осъществяване на дейността (поддейности): 
 
І-ви етап: Провеждане на предварителни проучвания. 
Да се проведат камерални проучвания на наличните към момента публикации за растителността 
на Природен парк „Златни пясъци” и по специално на тревните местообитания; 
Да се определят външните граници на целевите местообитания чрез картиране на терен; 
Да се направи сравнителен анализ на наличните карти на растителността в региона. Да се ползва 
за базова информация проучването от Плана за управление на парка; 
Да се проследи зоогенното натоварване на територията (жив. ед./ха, вида на животните – дребен 
или едър рогат добитък). Да се отчете степента на въздействие върху местообитанията. Да се 
проучи продуктивността на сенокосните ливади. Да се изготви методика или да се използва 
готова такава.  
 
ІІ-ри етап: Провеждане на пълни фитоценологични проучвания. 
Да се направи пълно фитоценологично проучване на видовият състав на растителността в 
целевите територии; 
Да се направи оценка на проективното покритие, обилие и срещаемост на видовете (по Браун-
Бланке). 
 
ІІІ-ти етап: Прилагане на схеми за схема за устойчиво управление на тревни хабитати , която да се 

актуализира при необходимост; 

Да се уточнят предварително избрани територии . Да се разработи примерна схема за работа, 
която да се актуализира при необходимост; 
Да се определят постоянни пробни площи. 
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ІV-ти етап: Ревизия на фитоценозите и стойностите на индикаторите с цел отчитане на 
динамиката на видовия състав и актуализация на схемата на поддържане. 
 
Да се извършва ежегодно ревизия на видовия състав и количественото съотношение във 
фитоценозите в периода на  вегетация; 
Да се следят стойностите на индикаторите; 
Да се направят сравнителни анализи между постоянните и временните пробни площи. 
 
V-ти етап: Сравнителен анализ на стойностите на индикаторите и установяване на оптимална 
схема устойчиво управление на тревни хабитати. 
В резултат на сравнителните проучвания и анализи направени през целия период на проекта да 
се разработи оптимална схема за поддържане. 
Схемата ще бъде част от модела за устойчиво управление на тревните местообитания и да може 
да се прилага и в други площи на парка, заети от същите местообитания.  
 
1.2. Доклади 
 
Резултатите от отделните дейности трябва да бъдат представени в доклади  както следва: 
 
Междинни доклади. 
 
В резултат на проучванията по І-ви етап да се представи доклад с резултатите в срок до 31 май  
2013 год. 
В резултат на проучванията по ІІ-ри етап  да се представи доклад с резултатите в срок до 30 юни 
2013 год. 
В резултат на проучванията по ІІІ-ти етап да се представи доклад с резултатите в срок до 31 
октомври 2013 год. 
В резултат на проучванията по ІV-ти етап да се представи доклад с  резултатите в срок до 31 
октомври 2014 год. 
В резултат на проучванията по V-ти етап да се представи окончателен доклад с  резултатите в 
срок до 31 октомври 2014 год. 
 
Всеки от докладите се представя в 2 /два/ оригинални екземпляра, на български език, на хартиен 
носител и в електронен вариант на CD в ДПП „Златни пясъци”.  
 
 
2. Техническа спецификация по Обособена позиция 2: Извършване на дейности по проучвания 
за  поддържане популацията на консервационно значими видове влечуги жълтокоремник 
(Pseudopus apodus) и смок-стрелец (Coluber caspius). 
 
Провеждане на изследвания и оценка състоянието на популациите на консервационно 
значимите видове влечуги в тревните хабитати (жълтокоремен гущер Pseudopus apodus, смок-
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стрелец Coluber caspius, медянка Coronella austriaca, шипоопашата костенурка Testudo hermanni 
boettgeri, шипобедрена костенурка T. graeca ibera, Късокрак гущер Ablepharus kitaibelii, Слепок 
Anguis fragilis, Ливаден гущер Lacerta agilis, Зелен гущер L. viridis, Ивичест гущер L. trilineata, 
Стенен гущер Podarcis muralis, Кримски гущер P. tauricus, Смок мишкар Zamenes longissimus, 
Пепелянка Vipera ammodytes) пред вид ограничената площ и намаляване на откритите тревни 
хабитати. 
 
2.1. Етапи на осъществяване на дейността (поддейности): 
 
І-ви етап: Провеждане на предварителни проучвания: 
Да се проведат проучвания на екологията и биологията на видовете;  
Да се проучи съвременното състояние на популациите по литературни данни; 
Да се картират находища на територията на парка; 
Да се опишат екологични особености на местообитанието, климатичните условия, лимитиращи 
фактори и заплахи; 
На база литературни данни да се проследи динамиката на популацията; 
Да се определят критерии за критичен минимум и оптимум за осигуряване на жизнена 
популация. 
 
ІІ-ри етап: Провеждане на теренни проучвания, проучвания на добри практики, наблюдения.  
Да се извършат теренни проучвания и таксации за установяване на популациите. 
На база проведените теренни наблюдения и камерални проучванията да бъде разработен 
хабитатен модел за потенциалното разпространение на вида на територията на парка.   
Да се направи проучване на добри практики. 
 
ІІІ-ти етап: Разработване на методология и технология за за  поддържане популацията на 
консервационно значими видове влечуги в парка. 
Да бъде разработена методология и технология за поддържане популацията на консервационно 
значими видове влечуги в парка. 
 
В рамките на проекта на база разработките да бъдат набелязани етапите за реализация на 
дейностите за поддържане популацията на консервационно значими видове влечуги в парка. 
Да бъде оказвана експертна помощ във всички дейности по реализацията при поискване или 
ежемесечно. 
В резултат на проучванията да се представи доклад с  резултатите.  

2.2. Доклади 
 
Резултатите от отделните дейности трябва да бъдат представени в доклади, както следва: 
 
Междинни доклади. 
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В резултат на проучванията по І-ви етап да се представи доклад с резултатите в срок до 15 юни 
2013 год. 
В резултат на проучванията по ІІ-ри етап да се представи доклад с резултатите в срок до 31 
август 2013 год. 
В резултат на проучванията по ІІІ-ти етап да се представи доклад с резултатите в срок до 15 
ноември 2013 год и окончателен доклад в срок до 31 октомври 2014 год. 
 
Всеки от докладите се представя в 2 /два/ оригинални екземпляра, на български език, на хартиен 
носител и в електронен вариант на CD в ДПП „Зл. пясъци“.  
 
3. Техническа спецификация по Обособена позиция 3: Избор на изпълнител за извършване на 
дейности по проучвания за  възстановяване на местни растителни съобщества и местообитания 
на мястото на неместни растителни видове, дейности и мероприятия по възстановяване и 
подръжка на местообитания:91Н0- *Панонски гори с Quercus pubescens (*Pannonian woods with 
Quercus pubescens ) 91G0 * Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus (* Pannonian 
woods with Quercus petraea and Carpinus betulus); 91Z0 – Мизийски гори от сребнолистна липа 
(Moesian silver lime woods);91M0 – Балкано – Панонски церово горунови гори (Pannonian-
Balkanic turkey oak- sessile oak forests), които в момента са залесени със култури от черен бор 
(интродуциран и нетипичен за територията на парка горски вид). 
 
3.1. Етапи на осъществяване на дейността (поддейности): 
 
Реализацията на пилотния проект ще бъде осъществена в 3 етапа: 
 
І-ви етап: Да се направи литературна справка на база налични публикации за извършените 
залесявания на територията на парка и на културите , намиращи се в близост до територията на 
парка. Проучване на данни за иглолистни култури, създадени на нетипични месторастения. 
Предварителни проучвания за състоянието на култури от черен бор (интродуциран и нетипичен 
за територията на парка горски вид) на територията на ПП „Златни пясъци”. 
Да се проучат екологичните условия и да се направи анализ на абиотичните фактори (почвени 
условия, изложения, ниво на подпочвени води и др.); 
 
ІІ-ри етап: Да се извършат теренни проучвания на територията на парка и в прилежащите 
територии.Резултатите от проучванията да да се анализират и да се представи проект с указания 
за прилагане на лесовъдски системи и практики за трансформация  на културите от черен бор, 
създадени в ареала на широколистните дървестни видове в насаждения с естествен семенен 
материал. 
Да се разработи методология и технология за възстановяване на местни растителни съобщества 
и местообитания на територията на ПП „Златни пясъци”. 
Резултатите анализирани в ГИС база данни, като според направените анализи да се предприемат 
мерки за правилното провеждане на мероприятия по възстановяване. 
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ІІІ–ти етап: Дейности по възстановяване на местни растителни съобщества и местообитания на 
мястото на неместни растителни видове. 
 
Да се разработят указания за дейности по възстановяване на местни растителни съобщества и 
местообитания на мястото на неместни растителни видове. Към указанията да се предвидят 
възможности за оказване на експертна помощ.  
 
3.2. Доклади 
 
Резултатите от отделните дейности трябва да бъдат представени в доклади, както следва: 
 
Междинни доклади. 
 
Резултатите от проучванията по всеки договорен етап да бъдат представени под формата на 
доклади: І-ви етап - доклад в срок  до 31 май 2013 год. 
Резултатите от проучванията по ІІ-ри етап да бъдат представени под формата на доклад до 30 
юни 2013 год. 
 
Резултатите от дейностите по ІІІ-ти етап да бъдат оформени в два доклада – междинен до 30 
октомври 2013 год и окончателен доклад в срок до 30 септември 2014 год. 
 
Всеки от докладите се представя в 2 /два/ оригинални екземпляра, на български език, на хартиен 
носител и в електронен вариант на CD в ДПП „Златни пясъци“.  
 
3. Техническа спецификация по Обособена позиция 4: Предварителни проучвания за 
поддържане популациите на консервационно значими видове земноводни обикновен тритон 
Жълтокоремна бумка Bombina variegatа, Червенокоремна бумка B. bombina, Сирийска 
чесновница Pelobates syriacus balcanicus, Обикновена чесновница P. fuscus, Голяма крастава 
жаба Bufo bufo, Зелена крастава жаба B. viridis, жаба дървесница Hyla arborea, Горска жаба Rana 
dalmatina) в природния парк . 
 
4.1. Етапи на осъществяване на дейността (поддейности): 
 
І-ви етап: Провеждане на предварителни проучвания: 
 
Да се проведат проучвания на екологията и биологията на видовете;  
Да се проучи съвременното състояние на популациите по литературни данни; 
Да се картират находища на територията на парка; 
Да се опишат екологични особености на местообитанието, климатичните условия, лимитиращи 
фактори и заплахи; 
На база литературни данни да се проследи динамиката на популацията; 
Да се определят критерии за критичен минимум и оптимум за осигуряване на жизнена 
популация. 
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ІІ-ри етап: Провеждане на теренни проучвания, проучвания на добри практики, наблюдения.  
Да се извършат теренни проучвания и таксации за установяване на популациите. 
На база проведените теренни наблюдения и камерални проучванията да бъде разработен 
хабитатен модел за потенциалното разпространение на вида на територията на парка.   
Да се направи проучване на добри практики. 
 
ІІІ-ти етап: Разработване на методология и технология за за поддържане популациите на 
консервационно значими видове земноводни в парка. 
Да бъде разработена методология и технология за за поддържане популациите на 
консервационно значими видове земноводни  в парка. 
Да бъде оказвана експертна помощ във всички дейности  при поискване или ежемесечно. 
 
4.2. Доклади 
 
Резултатите от отделните дейности трябва да бъдат представени в доклади, както следва: 
 
Междинни доклади. 
 
Резултатите от проучванията по І-ви етап да бъдат представени под формата на доклади: І-ви 
етап - доклад в срок  до 15 юни 2013 год. 
Резултатите от проучванията по ІІ-ри етап да бъдат представени под формата на доклад до 01 
август 2013 год. 
 
Резултатите от дейностите по ІІІ-ти етап да бъдат оформени в два доклада – междинен до 15 
ноември 2013 год и окончателен доклад в срок до 31 октомври 2014 год. 
 
Всеки от докладите се представя в 2 /два/ оригинални екземпляра, на български език, на хартиен 
носител и в електронен вариант на CD в ДПП „Златни пясъци“.  
 
ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 
 
4.1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 

За изпълнител на настоящата услуга за всяка обособена позиция поотделно ще бъде избран 
участник с доказана професионална квалификация в областта на извършване на проучвания и 
изследвания на биологичното разнообразие в защитени територии. 
           С  оглед  гарантиране  на  качественото  изпълнение  на  проекта, финансиран  със  
средства  от  ОПОС,  участникът трябва  да  разполага с екип от съответните експерти.  
 
 
4.2. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 
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4.2.1 Участникът трябва да докаже квалификацията и опита на експертите в извършване на 
проучвания и изследвания на биологичното разнообразие в защитени територии и в сферата на 
прилагане на консервационни практики, които предлагат да ръководят или да отговарят за 
извършването на дейностите, чрез предоставяне на документи, удостоверяващи тяхната 
квалификация и опит в изпълнението на подобни ангажименти.  
 
ЕКИП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 
 
Участникът трябва да докаже, че разполага с необходимите специалисти за предоставяне на 
услугите за съответната обособена позиция, нужни за качественото изпълнение на поръчката, 
като за всяка позиция осигури минимум 2-ма от следните специалисти:  
По обособена позиция № 1: 
1.Експерт „Ботаника”; 
Висше образование – научна образователна степен магистър по Екология или биология 
Стаж по специалността – минимум 3 години; 
2.Експерт „Фитоценология”; 
Висше образование – научна образователна степен магистър по Екология или биология. 
Стаж по специалността – минимум 3 години 
3.Експерт „Географски информационни системи”; 
Висше образование – научна образователна степен магистър по една от специалностите 
геодезия и картография, екология или опит в работата с географски информационни системи, 
съставяне на тематични карти, управление и актуализиране на бази данни.  
Стаж по специалността минимум 3 години. 
По обособена позиция № 2: 
1.Експерт „Зоология”; 
Висше образование – научна образователна степен магистър по една от специалностите 
екология или биология. 
Стаж по специалността минимум 3 години. 
2. Експерт „Екология или биология“ 
Висше образование – научна образователна степен магистър по една от специалностите 
екология или биология. 
3.Експерт „Географски информационни системи”; 
Висше образование – научна образователна степен магистър по една от специалностите 
геодезия и картография, екология или опит в работата с географски информационни системи, 
съставяне на тематични карти, управление и актуализиране на бази данни.  
Стаж по специалността минимум 3 години. 
По обособена позиция № 3: 
1.Експерт „Горско стопанство”; „Лесовъдство” 
Висше образование – научна образователна степен магистър по една от специалностите горско 
стопанство, екология или биология. 
Стаж по специалността минимум 3 години. 
2. Експерт „Екология или биология“ 
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Висше образование – научна образователна степен магистър по една от специалностите 
екология или биология. 
Стаж по специалността минимум 3 години. 
3.Експерт „Географски информационни системи”; 
Висше образование – научна образователна степен магистър по една от специалностите 
геодезия и картография, екология или опит в работата с географски информационни системи, 
съставяне на тематични карти, управление и актуализиране на бази данни.  
Стаж по специалността минимум 3 години. 
За обособена позиция № 4: 
1.Експерт „Зоология“ 
Висше образование – научна образователна степен магистър по една от специалностите 
екология или биология. 
Стаж по специалността минимум 3 години. 
2.Експерт „Екология или биология“ 
Висше образование – научна образователна степен магистър по една от специалностите 
екология или биология. 
Стаж по специалността минимум 3 години. 
3.Експерт „Географски информационни системи”; 
Висше образование – научна образователна степен магистър по една от специалностите 
геодезия и картография, екология или опит в работата с географски информационни системи, 
съставяне на тематични карти, управление и актуализиране на бази данни.  
Стаж по специалността минимум 3 години. 
 
4.2.2. Участникът трябва да има минимум 1 (един) сключен/изпълнен през последните три 
години /към датата на подаване на офертата/ договор с предмет, сходен с предмета на 
настоящата поръчка. 
Под договор „сходен” с предмета на поръчката следва да се разбира договор за проучвания в 
сферата на биоразнообразието (изискването се прилага общо и за четирите обособени позиции, 
независимо дали участникът подава оферта за една или повече обособени позиции).  
 
 
V. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 
 
Методиката за оценка е еднаква и се прилага при оценка на предложенията за всяка една от 
четирите обособени позиции поотделно. 
 
Оценяването се извършва по критерия „икономически най-изгодна оферта” при следните 
показатели за определяне на комплексната оценка:  
 
Показатели за оценка и относителната им тежест 
(П1): Предложена от участника цена - максимална оценка - 20 точки;  
(П2): Обосновка и стратегия на участника, като част от техническата оферта за изпълнение на 
договора (под формата на резюме/концепция) - максимална оценка 80 точки. 
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Определяне на оценките по всеки показател 
(П1): оценката по показателя ще се изчислява на база предложена от участниците цена за 
изпълнение, по следната формула: 
                     Минималната предложена цена 
(П1) =   ---------------------------------------------------------------- х 20 
               Цената, предложена от оценявания участник 
 
(П2): показателят „Обосновка и стратегия на участника, като част от техническата оферта за 
изпълнение на договора” се формира като сбор от оценките на два подпоказателя: 
(П2) = (П2о) + (П2с). Максимален брой точки – 80. 
1. Обосновка (П2о) с максимален брой точки 40 
2. Стратегия (П2с) – с максимален брой точки 40. 
Оценява се представеното от участниците резюме/концепция, съгласно техническата 
спецификация и посочените по-долу изисквания. 
 

Показател  Максимален 
брой точки 

2. Обосновка и стратегия на участника (П2) = (П2о) + (П2с). 80 
2.1. Обосновка на участника (П2о) 40 
2.1.1. Степен на разбиране на участника на изискванията на 
Възложителя, заложени в Техническата спецификация 

Максимум 
20 

Участникът е предложил резюме/концепция, при която е налице ясно 
обосновано разбиране на изискванията на Възложителя и предлага 
адекватна интерпретация по обхвата на техническата спецификация. 

20 

Участникът добре разбира изискванията на Възложителя, но не 
предлага адекватна интерпретация по обхвата на техническата 
спецификация, което да надгради на база опит и познания 

15 

Участникът е предложил резюме/концепция, при която е налице не 
добро разбиране на изискванията на Възложителя, заложени в 
Техническата спецификация и не предлага адекватна интерпретация 
по обхвата на техническата спецификация. 
 

10 

2.1.2. Идентифициране на рисковете и предпоставките, които могат 
да окажат влияние върху изпълнението на договора и адекватността 
на предложените мерки за тяхното управление 

Максимум  
20 

Участникът е предложил детайлно, подробно, задълбочено и 
издържано описание на значимите и реалните рискове и 
предпоставки, оказващи влияние върху изпълнението на договора 
(включително рискове и предпоставки, които не са посочени в 
техническата спецификация) и са предложени адекватни, точни 
мерки за избягване или намаляване на ефекта от тях. 

20 

Идентифицираните рискове и предпоставките, които могат да окажат 15 



                                                                                                                        
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ                                 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА                                        НАЦИОНАЛНА 
ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ                                 ОКОЛНА СРЕДА 2007 –2013                                       СТРАТЕГИЧЕСКА 
      Инвестираме във вашето бъдеще                           Решения за по-добър живот                                        РЕФЕРЕНТНА РАМКА2007-2013 
 
ПРОЕКТ  ИД-ПП ”Изпълнение на дейности за устройство и управление на природен парк „Златни 

пясъци”, рег. № DIR-5113326-11-113, ДБФП № DIR-5113326-С-008 

„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския 
съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма”Околна среда 2007-2013г.” 
 
ДИРЕКЦИЯ НА  ПРИРОДЕН ПАРК„ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” 
9007 Варна  п.к.20  тел 052/355 561, 052/355 591 факс. 052/355 541 www.parkzlatnipiasaci.com 
 

влияние върху изпълнението на договора, са сравнително ясни и 
обосновани, но не са предложение адекватни мерки за управление на 
рисковете (адекватни, точни мерки за избягване или намаляване на 
ефекта от тях). 
Идентифицираните рискове, както и мерките за тяхното адресиране 
са неясни и/или не добре необосновани. 
В предложеното резюме/концепция участникът не отчел значими и 
реални рискове и предпоставки, оказващи влияние върху 
изпълнението на договора, като в тази връзка не е предвидил 
съответни мерки за намаляване на ефекта от тях. 

10 

2.2. Стратегия на участника (П2с) 40 
2.2.1. Съответствие, пълнота и обхват на предложения подход – 
инструменти, методи и дейности за изпълнение на договора 

Максимум 
20 

Предложеният от участника подход (инструменти, методи и 
дейности) напълно съответства на изискванията на Възложителя, той 
е я ясно обоснован и ще гарантира постигане на целите на договора. 
Участникът е предвидил последователността, ролята и обхвата на 
всички задачи от техническото задание. Участникът предлага набор 
от достатъчни, взаимосвързани и логически последователни 
дейности, гарантиращи навременно постигане на очакваните 
резултати. Дейностите са детайлно и ясно разписани и 
кореспондират точно на предложения график, като участникът 
демонстрира отлични умения за планиране и организация. 

20 

Предложеният от участника подход (инструменти, методи и 
дейности) в голяма степен съответства на изискванията на 
Възложителя и гарантира постигане на целите на договора. 
Обхватът на предложените дейности от участника е изчерпателен и е 
налична логична последователност в предложения график. 
Дейностите са ясно, но не детайлно разписани, като участникът 
демонстрира добри умения за планиране и организация. 
Предлаганите от участника дейности са достатъчни за постигане на 
очакваните резултати, но липсва логическа последователност в 
предложения график. Дейностите са детайлно разписани, но не добре 
структурирани, като участникът демонстрира задоволителни умения 
за планиране и организация. 

10 

Предложеният от участника подход (инструменти, методи и 
дейности) съответства в незадоволителна степен на изискванията на 
Възложителя  
Предлаганите от участника дейности са накратко схематизирани и 
недетайлно разписани, но са достатъчни за постигане на очакваните 
резултати в посочения от участника времеви обхват. 
Обхватът и организацията на дейностите са неясни и съществува 

5 
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риск да не бъдат постигнати очакваните резултати. 
2.2.2. Съответствие, пълнота и обхват на очаквания продукт/резултат Максимум 

20 
Очакваните резултати и продукт са ясно дефинирани, те се създават 
от предвидените дейности и напълно съответстват на целите на 
договора 

20 

Очакваните резултати и продукт не са достатъчно ясно дефинирани 
и/или не е достатъчно ясна връзката с предвидените дейности 

10 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА 
 
Комплексната оценка (КО) се формира като сума от оценките за всички показатели в 
методиката по формулата: 
 
(КО) = (П1) + (П2), където 
 
Максималната стойност на (КО) е 100 точки. 
 
Крайното класиране на участниците се извършва по средноаритметичния брой на точките 
/сумата от общите оценки на всяко длъжностно лице за всеки участник, разделена на броя на 
длъжностните лица/ за всеки участник. 
 
Офертата, получила най-голям брой точки за съответната обособена позиция, се класира на 
първо място. 
 
VІ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАTA НА ОФЕРТА 
 
За участие в обществената поръчка участникът следва да представи оферта, изготвена при 
условията и изискванията на настоящата документация, публичната покана и Закона за 
обществените поръчки. Същата се представя в срока и на адреса, посочени в поканата по реда 
описан в настоящите условия.  
 
Всеки участник може да представи само една оферта. Всеки участник има право да подаде 
оферта за една или повече обособени позиции. 
 
Оферта, за която е налице поне едно от следните обстоятелства, не се приема и се връща 
незабавно на участника: 

 представената оферта е постъпила в незапечатан, скъсан, с нарушена цялост или 
прозрачен плик; 

 представената оферта е постъпила след изтичане на крайния срок; 
 



                                                                                                                        
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ                                 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА                                        НАЦИОНАЛНА 
ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ                                 ОКОЛНА СРЕДА 2007 –2013                                       СТРАТЕГИЧЕСКА 
      Инвестираме във вашето бъдеще                           Решения за по-добър живот                                        РЕФЕРЕНТНА РАМКА2007-2013 
 
ПРОЕКТ  ИД-ПП ”Изпълнение на дейности за устройство и управление на природен парк „Златни 

пясъци”, рег. № DIR-5113326-11-113, ДБФП № DIR-5113326-С-008 

„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския 
съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма”Околна среда 2007-2013г.” 
 
ДИРЕКЦИЯ НА  ПРИРОДЕН ПАРК„ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” 
9007 Варна  п.к.20  тел 052/355 561, 052/355 591 факс. 052/355 541 www.parkzlatnipiasaci.com 
 

Офертата се подава на български език. Документите се представят в оригинал или надлежно 
заверени копия с гриф “Вярно с оригинала” от участника с подпис и печат (при наличие на 
такъв) на лицето с представителна власт. 
 
Офертата трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника или от 
упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна 
разписка. Върху плика, участникът следва да посочи предмета на поръчката, обособените 
позиции за които участва, наименование, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност 
факс и електронен адрес. Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител. В случай, че 
участник представи документи на чужд език е необходимо да бъде приложен и превод на тези 
документи.  
 
Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.00 ч. на адрес, гр. 
Варна, Дирекция на Природен парк„Златни пясъци“, КК Златни пясъци , до хотел „Зора”. 
Срокът за получаване на оферти е до 08 април, 16.00 часа. 
 
До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или да 
оттегли офертата си. Предложенията след изтичане на обявеният срок не се приемат. Всеки 
участник в обществена поръчка има право да представи само една оферта. 
 
Срок на валидност на офертите е 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване 
на офертите. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на 
валидност на офертите си до момента на сключване на договора за изпълнение на обществената 
поръчка. 
 
При изготвянето на офертата всеки участник, българско или чуждестранно физическо или 
юридическо лице, трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия и да 
представи документи и информация, както следва: 
 
1.Оферта за участие, съгласно приложен образец (Образец 1). 
 
2. Изискуеми документи и информация, удостоверяващи статута на участника. 
Когато не е посочен ЕИК, участниците прилагат към своите оферти валидно удостоверение за 
актуално състояние (оригинал или заверено от участника копие). Когато е физическо лице – 
копие от документ за самоличност. 
 
3. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация: 
3.1.Участникът трябва да докаже квалификацията и опита на експертите, които предлага да 
ръководят или да отговарят за извършването на дейностите, чрез предоставяне на документи, 
удостоверяващи тяхната квалификация и опит в изпълнението на подобни ангажименти.  
3.2. Участниците трябва да представят списък със сключени/изпълнени договори със сходен 
предмет през последните три години (към датата на подаване на офертата), придружен с 
референции/препоръки за добро изпълнение.  
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Под договор „сходен” с предмета на поръчката следва да се разбира договор за проучвания в 
сферата на биоразнообразието (изискването се прилага общо и за четирите обособени позиции, 
независимо дали участникът подава оферта за една или повече обособени позиции). Участникът 
трябва да има минимум 1 (един) сключен/изпълнен договор. 
 
Изискуеми документи и информация за доказване на минималните изисквания: 
 
1. Списък на сключените/изпълнените договори за последните три години /към датата на 
подаване на офертата/, включващ възложител/контрагент, предмет на договора, период на 
изпълнение, стойност и срок на договора, референции за минимум два изпълнени договора; 
Образец № 3. 
2. Участникът трябва да докаже, че разполага с необходимите специалисти за предоставяне на 
услугите за обособената позиция, за която кандидатства, нужни за качественото изпълнение на 
поръчката, както е описано в т. 4.2.1. от глава ІV "Изисквания към участниците" от настоящата 
документация следва да представи списък на лицата, ангажирани при изпълнение на поръчката– 
Образец 4. Ако участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, то той следва в 
списъка да посочи кои лица ще бъдат ангажирани при изпълнението на всяка обособена позиция 
поотделно. 
За доказване на квалификацията за всеки член в екипа, трябва да се представи автобиография и 
копия от дипломи, сертификати и др. еквивалентни документи. 
 
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Образец 2 /попълнен поотделно за 
всяка обособена позиция, за която кандидатства участникът/. 
 
4. Предлагана цена – Образец 3 и или 3а /попълнен съответно за всяка обособена позиция, за 
която кандидатства участникът/ 
* Важно !!! От участие в обществената поръчка се отстранява участник, който представи цена за 
изпълнение по - висока от съответните максимално допустими прогнозни стойности.   Всяка 
цена се посочва в лева със и без ДДС.    
 
VІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 
С класирания на първо място и определен за изпълнител на съответната обособена позиция 
участник Възложителят сключва писмен договор за възлагане на обществената поръчка. 
 
1. Преди подписване на договора участникът, определен за Изпълнител, следва да представи: 
1.2. Свидетелство за съдимост на лицата/представляващите дружеството. 
1.3. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 
1.4. Оригинал или заверено копие на пълномощно, ако договорът ще се подписва от 
упълномощено лице. 
 
2. Условия и начин на плащане  
Плащанията ще се извършват по следния начин: 
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Първи междинен доклад – плаща се авансово – по цената оферирана от Изпълнителя в Офертата 
за съответната обособена позиция. 
Следващи междинни доклади – след приемане с приемо-предавателен протокол на първи 
междинен доклад и приемо-предавателни протоколи за всеки следващ междинни доклади – в 
размер на оферираната от Изпълнителя в Офертата за съответната обособена позиция. 
Окончателни доклади – след приемане с приемо-предавателен протокол на окончателния доклад 
по цената оферирана от Изпълнителя в Офертата за съответната обособена позиция. 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ, ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ 
ОБРАЗЕЦ № 1- Оферта за участие в процедурата 
ОБРАЗЕЦ № 2 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката 
ОБРАЗЕЦ № 3 – Предлагана цена за обособена позиция № 1 
ОБРАЗЕЦ № 3а – Предлагана цена за обособени позиции № 2, № 3 и № 4 
ОБРАЗЕЦ № 4 – Проект на договор  
ОБРАЗЕЦ № 5 - Списък за сключените/изпълнените договори през последните 3 /три/ години 
ОБРАЗЕЦ № 6 – Списък на екипа от специалисти, ангажирани с изпълнението поръчката. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


