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BG-Габрово:
Решение за откриване на процедура
Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
59. Екология
Решение номер РД МВ 22 от дата 19.09.2019 г.
І: Възложител
Публичен
I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 107061359
BG322, Директорът на Дирекция Национален парк Централен Балкан, ул. Бодра смяна № 3, За: Ирена
Цонева, България 5300, Габрово, Тел.: 066 801277, E-mail: ircon@centralbalkan.bg, Факс: 000 000000
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): www.centralbalkan.bg.
Адрес

на

профила

на

купувача

(URL):

https://visitcentralbalkan.net/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0-1.html.
I.2) Вид на възложителя
Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.3) Основна дейност
Околна среда
ІI: Откриване
Откривам процедура
за възлагане на обществена поръчка
Поръчката е в областите отбрана и сигурност:
НЕ
ІI.1) Вид на процедурата
Публично състезание
IІI: Правно основание
Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
IV: Поръчка
IV.1) Наименование
Възстановяване и опазване на главоч в Национален парк "Централен Балкан" (НПЦБ)
IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Дейността „Възстановяване и опазване на главоч в НПЦБ“ предвижда реинтродукция на главоч в
реките Костина (видът се среща в участък от реката, разположен извън НПЦБ), Заводна и Стара
Рибарица на територията на НПЦБ. В рамките на дейността е предвидено изкуствено размножаване на
вида, като полученото потомство ще бъде разселено в посочените по-горе речни участъци на
територията на НПЦБ, както и улов от донорна популация извън НПЦБ и директна реинтродукция на
възрастни екземпляри в подбрани участъци от реките Стара Рибарица, Костина и Заводна в НПЦБ.
Главочът е един от видовете риби, чийто популации са обект на мониторинг в районите с
консервационно значение по смисъла на Европейската “Директива за местообитанията” (92/43/ЕЕС).
Главочът е включен и в Резолюция 6/1998 на Бернската конвенция. Българското законодателство е
включило C. gobio в “Приложение № 2” към ЗБР. В актуализираната Червена книга на България,
главоча е определен като критично застрашен. Поръчката включва изпълнението на следните
дейности: Дейност 1 Проучване на състоянието на локалните популации на главоча в басейна на р. Вит
по отношение на численост, биомаса и размерна структура за избор на локална донорна популация.
Дейност 2 Проучване на състоянието на речни местообитания, по набор от ключови парараметри
(скорост на течението, дълбочина на водата, тип на дънния субстрат), наличие на замърсяване,
състояние на хранителната база в реките Стара Рибарица, Заводна и Костина в НПЦБ, с цел избор на
участъци за извършване на реинтродукция на главоча. Дейност 3 Оценка на съществуващата
информация и адаптиране на методика за изкуствено размножаване на вида. Дейност 4 Създаване на
експерименталната лабораторна установка за изкуствено размножаване и отглеждане на главоч.
Дейност 5 Размножаване на вида в изкуствени условия и отглеждане на размножените in-situ
екземпляри до достигане на възраст, подходяща за реинтродукция. Дейност 6 Улов, маркиране и
директна реинтродукция на възрастни екземпляри в подбрани участъци от реките Стара Рибарица,
Костина и Заводна. Дейност 7 Реинтродукция на ювенилни екземпляри главоч от изкуствено
размножените в лабораторни условия. Дейност 8 Пост-реинтродукционен мониторинг, с цел оценка на
резултатите по отношение на оцеляемост, жизненост, нарастване, миграция от първоначалните места
на освобождаване на екземплярите.
ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда
НЕ
IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
ервопейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
№ BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в
Национален парк "Централен Балкан"
IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
НЕ
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции
Организацията на работния процес и качественото изпълнение на поръчката обуславя необходимостта
дейностите да се извършат от един изпълнител. В противен случай, координирането на различни
изпълнители за обособените позиции би могло сериозно да застраши качественото и своевременното
изпълнение на поръчката. Всички дейности, които следва да се реализират в рамките на изпълнение на
договора, са от такова естество и са взаимосвързани по начин и в степен, които при разделяне на
обособени позиции биха довели до съществени затруднения за постигане на желания краен резултат –

срочно и качествено изпълнение на проекта. Разделянето на обществената поръчка на обособени
позиции би причинило значително забавяне и затруднения за възложителя при изпълнение на
предмета на договора. Това крие сериозни рискове от забавяне реализацията на проекта. Възлагането
на поръчката, без тя да бъде разделяна на обособени позиции, гарантира постигане на оптимален
резултат, тъй като отговорността за координиране и контролиране качеството на работа на експертите
ще бъде на избрания Изпълнител. В противен случай Възложителят трябва да отдели допълнителни
ресурси, каквито не е предвиждал, за да осъществява контрол върху изпълнението на повече от един
изпълнител. Нецелесъобразно е разделянето на обществената поръчка на обособени позиции, тъй като
това ще доведе до значителни трудности при изпълнението , до неефективност и неикономичност.
IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 88494.17 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури
НЕ
V: Мотиви
V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка
или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: -VI: Одобрявам
обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията
VII: Допълнителна информация
VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02
9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg.
VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
Съгласно разпоредбата на чл.197, ал. 1 от ЗОП.
VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение
19.09.2019 г.
VIII: Възложител
VIII.1) Трите имена
Генчо Иванов Илиев
VIII.2) Длъжност
Директор

