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I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

1.1. Предметът на обществената поръчка е "Подготовка на тръжни
документации за избор на изпълнители, съгласно план за външно възлагане на
обществени поръчки по проект BG16M1OP002-3.007-0006 "Възстановяване и
опазване на природните местообитания и видове в Национален парк
„Централен Балкан” по
процедура чрез директно предоставяне
№BG16M1OP002-3.007 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г. "
1.2. Предвижда се проектът да се осъществи с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020, приоритетна ос „Натура 2000
и биоразнообразие”, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG16M1OP002- 3.007 „Подобряване на природозащитното
състояние на видове и типове природни местообитания на територията на
мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и
поддържани резервати“.
1.3. Описание на съществуващото положение:
Институционална рамка:
Тази обществена поръчка се провежда в изпълнение на Закона за обществените
поръчки по проект BG16M1OP002-3.007-0006 "Възстановяване и опазване на
природните местообитания и видове в Национален парк „Централен Балкан” с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020”,
приоритетна ос „Натура 2000 и биоразнообразие”, процедура чрез директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002- 3.007
„Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни
местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в
национални паркове, природни паркове и поддържани резервати“.
1.4. Цел на проект BG16M1OP002-3.007-0006 "Възстановяване и опазване на
природните местообитания и видове в Национален парк „Централен
Балкан” , процедура чрез директно предоставяне №BG16M1OP002-3.007 на
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г. "
1.4.1.Общата цел на проекта:
Проектното
предложение
предвижда
преки
мерки
с
цел
поддържане/възстановяване на благоприятния природозащитен статус на
следните природни местообитания: 9110, 9130, 9150, 9170, 9410, *9530, 7140,
6230, 6170, 62D0, 6210, 6150, белоглав лешояд (A078 Gyps fulvus) и главоч
(1163 Cottus gobio). За природни местообитания: 91BA, 95A0, 3260 и 6520 са
планирани косвени мерки за поддържане/възстановяване на благоприятния им
природозащитен статус.
1.4.2. Специфични цели на проекта:
Основната цел на проектното предложение е подобряване състоянието на
животински видове и природни местообитания, предмет на опазване в
защитените зони от мрежата „Натура 2000“: BG0000494 „Централен Балкан“НПЦБ и BG0001493 „Централен Балкан – буфер“ – ПР „Чамджа“.По мярка 43 в
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проектното предложение е предвидено изпълнението на дейности, с които да се
подкрепи подобряването на природозащитното състояние на следните
природни местообитания: 9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum, 9130
Букови гори от типа Asperulo-Fagetum, 9170 Дъбово-габърови гори от типа
Galio-Carpinetum 9150 Термофилни букови гори, както и да се подкрепи
изпълнението
на
мерки
за
природно
местообитание
*9530
Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор в ПР
„Чамджа“.
По мярка 98 в проектното предложение са предвидени инвестиции в
консервационни инфраструктурни дейности с пряк принос, насочени към
подобряване на природозащитното състояние на следните природни
местообитания: 7140 Преходни блата и плаващи подвижни торфища, 6170
Алпийски и субалпийски варовикови тревни съобщества, 62D0 Оро-мизийски
ацидофилни тревни съобщества, 6230* Богати на видове картълови съобщества
върху силикатен терен в планините, 6210 Полуестествени сухи тревни и
храстови
съобщества
върху
варовик
(Festuco-brometalia)
(*важни
местообитания на орхидеи), 6150 Силикатни алпийски и бореални тревни
съобщества, 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum, 9410 Ацедофилни
гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceеtea) и видове:
главоч (1163 Cottus gobio) и белоглав лешояд (A078 Gyps fulvus).
1.5. Място на изпълнение
гр. Габрово с код по NUTS: BG322
II. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА НАСТОЯЩАТА

ПОРЪЧКА

2.1. В обхвата на обществената поръчка се включват дейности по
подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки по проект
BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни
местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан" с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020”. В съответствие с
разписаните дейности по проекта, се предвижда да бъдат разработени
документации за обществени поръчки със следните предмети:
 Възстановяване и опазване на горски природни местообитания,
засегнати от антропогенни процеси по Дейност 2, Възстановяване и опазване на
природно местообитание 9530* Субсредиземноморски борови гори с
ендемични подвидове черен бор в ПР „Чамджа“ по Дейност 4, Възстановяване
на природни местообитания, граничещи с туристически маршрути по Дейност
8;
 Ограничаване на негативното влияние на домашни животни върху
горски природни местообитания по Дейност 3 и Опазване на природно
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местообитание 7140 Преходни блата и плаващи подвижни торфища по Дейност
5;
 Строителен надзор на ремонт и възстановяване на път „Беклемето“ хижа „Дерменка“ по Дейност 6 и Изграждане и поддържане на площадка за
подхранване и адаптационна волиера за едри грабливи птици в НПЦБ по
дейност 14;
 Опазване на безлесни природни местообитания чрез ремонт и
възстановяване на път „Беклемето“ - хижа „Дерменка“ по Дейност 6;
 Възстановяване на природни местообитания в НПЦБ чрез
изпълнение на противоерозионни мерки по Дейност 7;
 Изпълнение на мерки за рехабилитация на естествените
извори/съществуващи чешми по Дейност 9 Опазване на природни
местообитания предмет на паша на домашни животни ;
 Доставка на необходимата техника и оборудване за изпълнение на
Дейност 10 Превенция и борба с пожари и бракониерство;
 Отлагане границите на НПЦБ в горските и безлесни райони от
геодезическа фирма по Дейност 12 Обозначаване на границите на НПЦБ и
резерватите в него ;
 Възстановяване и опазване на главоча (Cottus gobio) в НПЦБ по
Дейност 13;
 Изграждане и поддържане на площадка за подхранване и
адаптационна волиера за едри грабливи птици в НПЦБ по Дейност 14;
 Изпълнение на мерки за Информация и комуникация по дейност 16 и
Табели (информационни, обозначителни, ограничителни и забранителни) по
дейности 3, 5 и 12.
2.2. Изпълнението на предмета на поръчката включва:
2.2.1. Изготвяне и съгласуване с Възложителя на пълния пакет от
документи за горе упоменатите процедури, по смисъла на чл. 31 от ЗОП и
Технически спецификации в приложимите случаи - образци, предварителния
контрол с АОП, обявления за ОВ на ЕС, решения като административен акт,
обявление за изменение и др.;
2.2.2. Оказване на съдействие на възложителя при предоставяне на
разяснения, свързани с подготвените документации и при необходимост от
промяна в публикувана документация;
2.2.3. Оказване на съдействие на Възложителя за изпълнение на
Задълженията на възложителите, свързани с осъществяване на контрол от
Агенцията по обществени поръчки – отразяване на забележки и коментари,
описани в Становището на АОП към изготвените документации;
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2.2.4. Изготвяне и предоставяне на становище на възложителя в случай на
подадена жалба срещу решение за откриване на процедура или решение за
одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация пред
КЗК и ВАС. В дейността не се включва процесуално представителство пред
съответната съдебна институция;
2.2.5. Изготвяне и предоставяне на становище на възложителя в случай на
постъпили въпроси от УО на ОПОС, одитиращи органи, сигнал за нередност
или налагане на финансова корекция във връзка с изготвените документации
(относно евентуални нарушения на законодателството в областта на
обществените поръчки);
2.2.6. Оказване на съдействие и консултации при възникнали казуси и
евентуални усложнения при провеждане на процедурата за обществена поръчка
за всяка една от разработените документации.
2.2.7. При необходимост от провеждане на нова процедура по ЗОП или в
случай, че някои от планираните процедури следва да се възложат по друг ред
на Закона, то Изпълнителят следва да изготви необходимата документация,
съобразно нормативните изисквания, след получаване на писмено искане от
Възложителя;
2.3. От изпълнителя се очаква разработването на следните документации
за предвидените по проекта процедури за възлагане на обществени
поръчки:
2.3.1. Възстановяване и опазване на горски природни местообитания,
засегнати от антропогенни процеси по Дейност 2, Възстановяване и
опазване на природно местообитание 9530* Субсредиземноморски борови
гори с ендемични подвидове черен бор в ПР „Чамджа“ по Дейност 4,
Възстановяване на природни местообитания, граничещи с туристически
маршрути по Дейност 8 в обхвата на проект BG16M1OP002-3.007-0006.
Обект на поръчката:Услуга
Приложим нормативен акт: ЗОП
Тип на процедурата:Публично състезание
Стойност:182 790.33
Планирана дата на обявяване: 30.06.2019
2.3.2. Ограничаване на негативното влияние на домашни животни върху
горски природни местообитания по Дейност 3 и Опазване на природно
местообитание 7140 Преходни блата и плаващи подвижни торфища по
Дейност 5 в обхвата на проект BG16M1OP002-3.007-0006.
Обект на поръчката: Услуга
Приложим нормативен акт: ЗОП
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Тип на процедурата: Публично състезание
Стойност: 154 369.34
Планирана дата на обявяване: 30.09.2019
2.3.3. Строителен надзор на ремонт и възстановяване на път „Беклемето“ хижа „Дерменка“ по Дейност 6 и Изграждане и поддържане на площадка за
подхранване и адаптационна волиера за едри грабливи птици в НПЦБ по
дейност 14 в обхвата на проект BG16M1OP002-3.007-0006.
Обект на поръчката: Услуга
Приложим нормативен акт: ЗОП
Тип на процедурата: Събиране на оферти с обява
Стойност: 41 520.00
Планирана дата на обявяване: 31.12.2018
2.3.4. Опазване на безлесни природни местообитания чрез ремонт и
възстановяване на път „Беклемето“ - хижа „Дерменка“ по Дейност 6 в
обхвата на проект BG16M1OP002-3.007-0006.
Обект на поръчката: Строителство
Приложим нормативен акт: ЗОП
Тип на процедурата: Публично състезание
Стойност: 3 411 277.80
Планирана дата на обявяване: 29.03.2019
2.3.5. Възстановяване на природни местообитания в НПЦБ чрез
изпълнение на противоерозионни мерки по Дейност 7 в обхвата на проект
BG16M1OP002-3.007-0006.
Обект на поръчката: Услуга
Приложим нормативен акт: ЗОП
Тип на процедурата: Открита процедура
Стойност: 1 823 769.27
Планирана дата на обявяване: 30.12.2019.
2.3.6. Изпълнение на мерки за рехабилитация на естествените
извори/съществуващи чешми по Дейност 9 Опазване на природни
местообитания предмет на паша на домашни животни в обхвата на проект
BG16M1OP002-3.007-0006.
Обект на поръчката: Строителство
Приложим нормативен акт: ЗОП
Тип на процедурата: Публично състезание
Стойност: 371 340.00
Планирана дата на обявяване: 30.07.2019
2.3.7. Доставка на необходимата техника и оборудване за изпълнение на
Дейност 10 Превенция и борба с пожари и бракониерство в обхвата на
проект BG16M1OP002-3.007-0006.
6

Обект на поръчката: Доставка
Приложим нормативен акт: ЗОП
Тип на процедурата: Открита процедура
Стойност: 850 164.83
Планирана дата на обявяване: 30.01.2020
2.3.8. Отлагане границите на НПЦБ в горските и безлесни райони от
геодезическа фирма по Дейност 12 Обозначаване на границите на НПЦБ и
резерватите в него в обхвата на проект BG16M1OP002-3.007-0006.
Обект на поръчката: Услуга
Приложим нормативен акт: ЗОП
Тип на процедурата: Публично състезание
Стойност: 164 230.00
Планирана дата на обявяване: 30.09.2019.
2.3.9. Възстановяване и опазване на главоча (Cottus gobio) в НПЦБ по
Дейност 13 в обхвата на проект BG16M1OP002-3.007-0006.
Обект на поръчката: Услуга
Приложим нормативен акт: ЗОП
Тип на процедурата: Публично състезание
Стойност: 89 494.17
Планирана дата на обявяване: 29.03.2019.
2.3.10. Изграждане и поддържане на площадка за подхранване и
адаптационна волиера за едри грабливи птици в НПЦБ по Дейност 14 в
обхвата на проект BG16M1OP002-3.007-0006.
Обект на поръчката: Услуга
Приложим нормативен акт: ЗОП
Тип на процедурата: Публично състезание
Стойност: 170 560.42
Планирана дата на обявяване: 30.03.2019.
2.3.11. Изпълнение на мерки за Информация и комуникация по дейност
16 и Табели (информационни, обозначителни, ограничителни и
забранителни) по дейности 3, 5 и 12 в обхвата на проект BG16M1OP0023.007-0006.
Обект на поръчката: Услуга
Приложим нормативен акт: ЗОП
Тип на процедурата: Открита процедура
Стойност: 283 154.76
Планирана дата на обявяване: 30.01.2019.
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III. ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РАЗУЛТАТИ

Целите на обществената поръчка са:
> Да

се определи изпълнител, който да изготви необходимите
документации за провеждане на процедури за избор на изпълнители за
реализиране
на
дейностите
по
проект
BG16M1OP002-3.007-0006
"Възстановяване и опазване на природните местообитания и видове в
Национален парк „Централен Балкан” с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020”, включително образците на
АОП за обявяване на поръчка в РОП и ОВ на ЕС.
> Да се определи изпълнител, който ще съдейства на възложителя и в

процеса на провеждането на обществените поръчки, като подготвя отговори на
зададени въпроси относно изготвените документации и при необходимост
консултира Възложителя при провеждането на процедурите.
> Да се определи изпълнител, който да подпомага и съдейства на

Възложителя в съгласувателните процедури на изготвените документации с
АОП и последващия контрол от страна на органите, упражняващи контролни
функции.
Очаквани резултати:
В изпълнение на задължението си по настоящата поръчка, за всяка
документация за участие, Изпълнителят трябва да изготви и съгласува с
Възложителя пълния пакет от документи за идентифицираните предмети на
съответната процедура. Всяка една от разработените документации трябва да
съответства напълно на разпоредбите на Закона за обществените поръчки,
Правилника за прилагането му, Правилата на оперативната програма и всички
други относими нормативни актове. Всяка документация трябва да съдържа
необходимите образци на заявление за участие, техническо предложение и
ценово предложение, указания към участниците, проект на договор, методика
за оценка, обявление и решение за откриване на процедура, съобразно вида на
поръчката.
При възникнала необходимост, Изпълнителят трябва да изготви Решение
за промяна, по искане на Възложителя.
Изпълнителят трябва да изготви отговори на запитвания, постъпили в
периода на провеждане на процедурата в нормативно определените срокове.
При възникнала необходимост, Изпълнителят трябва да консултира
Възложителя в процеса на провеждане на процедурите по ЗОП.
При възникнала необходимост, при проверки и/или последващия контрол
от страна на органите, упражняващи контролни функции, Изпълнителят трябва
да изготви становища относно законосъобразността на проведените процедури
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и/или отговори на поставените въпроси от органите, упражняващи контролни
функции.
IV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 28 /двадесет и осем/
месеца от сключване на договора.
Забележка: В срок от 10 /десет/ работни дни от сключването на договора
Възложителят се задължава да предостави на Изпълнителя цялата налична
информация за съответната дейност, предмет на обществена поръчка, съгласно
проектното предложение и ЗБФП, ,включително налични инвестиционни
проекти, разрешителни документи по реда на специални закони или наредби и
Технически спецификации, когато такива са изготвени преди сключване на
договор по за изпълнение на настоящата ОП.
V. ЕКИП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

За изпълнение на поръчката участникът трябва да разполага с екип
съставен от следните експерти:
Ключов експерт 1 „Юрист“, за когото са налице следните базови изисквания да притежава висше образование, специалност „Право” или еквивалентна,
професионален опит от минимум 3 (три) години и специфичен опит в
изпълнението на услуга/дейност, свързана с разработване на документации за
възлагане на обществени поръчки;
Ключов експерт 2 „Строителен инженер“, за когото са налице следните
базови изисквания - да притежава висше строително образование, специалност
„Пътно строителство” или еквивалентна, професионален опит от минимум 3
(три) години и специфичен опит в изпълнението на услуга/дейност, свързана с
разработване на документации за възлагане на обществени поръчки;
Ключов експерт 3 „Икономист“, за когото са налице следните базови
изисквания - да притежава висше образование, специалност „Финанси”,
„Счетоводство“ или друга икономическа специалност или еквивалентна,
професионален опит от минимум 3 (три) години и специфичен опит в
изпълнението на услуга/дейност, свързана с разработване на документации за
възлагане на обществени поръчки;
Ключов експерт 4 „Координатор“, за когото са налице следните базови
изисквания - да притежава висше образование, професионален опит от
минимум 3 (три) години и специфичен опит в изпълнението на услуга/дейност,
свързана с разработване на документации за възлагане на обществени поръчки;
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Ключов експерт 5 „Инженер лесовъд“, за когото са налице следните базови
изисквания - да притежава висше образование, специалност „Горско
стопанство” или еквивалентна професионален опит от минимум 5 (пет) години
и специфичен опит в изпълнението на услуга/дейност, свързана с разработване
на документации за възлагане на обществени поръчки;
Ключов експерт 6 „Биоразнообразие“, за когото са налице следните базови
изисквания - да притежава висше образование, специалност „Биология” или
„Екология“ или еквивалентна професионален опит от минимум 3 (три) години и
специфичен опит в изпълнението на услуга/дейност, свързана с разработване на
документации за възлагане на обществени поръчки;
Ключов експерт 7 „Геодезист“, за когото са налице следните базови
изисквания - да притежава висше образование, специалност „Геодезия” или
еквивалентна професионален опит от минимум 3 (три) години и специфичен
опит в изпълнението на услуга/дейност, свързана с разработване на
документации за възлагане на обществени поръчки.
Забележка*: Едно лице не може да изпълнява дейностите на повече от един
експерт съобразно изискванията на Възложителя за съответната дейност
Забележка**: Участникът може да предложи и допълнителни експерти за
изпълнение на поръчката.
VI.ПРЕДПОСТАВКИ И РИСКОВЕ:
Към настоящият момент са идентифицирани следните рискове и
предпоставки, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора,
но не се ограничават до изброените:
6.1. Предпоставки за успешното изпълнение на договора за услуга:
- Изпълнителят има осигурен пълен достъп до наличните данни, които са
необходими за успешното изпълнение на задълженията му;
- Осъществяване на ефективно и безпроблемно сътрудничество между всички
заинтересовани страни, в рамките на проекта, а именно: възложител,
изпълнител на настоящата поръчка, Управляващ орган, изпълнителите на
строителните дейности, строителен и авторски надзор и други заинтересовани
лица;
- Предоставена подкрепа, съдействие и ангажираност от страна на Възложителя
на изпълнителя на настоящата процедура;
- Изпълнение на задачите, предвидени в рамките на настоящата Техническа
спецификация (задание);
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- Наличие на достатъчна информация, с оглед безпроблемното изпълнение на
предвидените дейности.
6.2. Идентифицирани рискове, заплашващи успешното изпълнение на
договора за услуга:
Основните рискове, които могат да доведат до затруднения при изпълнение на
задачите, съгласно настоящото техническо описание са:
- Забава при изплащане на дължимото към Изпълнителя от страна на
Възложителя възнаграждение по договора;
- Затруднения/закъснения при получаване на информация от съответните
компетентни органи/заинтересовани страни;
- Недостатъчно съдействие и ангажираност от страна на Възложителя;
- Недостатъчно съдействие и ангажираност от страна на Изпълнителя;
- Липса на информация или недостатъчна информация, необходима за
изпълнение на задачите;
- Закъснения при изготвянето и представянето на тръжните документации по
проекта.
Забележка: Навсякъде в техническата спецификация или в други части на
документацията за участие, където се съдържа посочване на конкретен
модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или
производство да се чете и разбира „или еквивалент“.
Навсякъде в документацията за участие, където се съдържа посочване на
регистър, документ за право на изпълнение на конкретна дейност или
правно основание за извършване на конкретна дейност, образователна
степен или квалификация да се чете и разбира "аналогична/и, в зависимост
от законодателството на държавата, в която чуждестранният участник
е установен".
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