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РЕШЕНИЯ ЗА
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Инвестираме във вашето бъдеще
WWF Дунавско – Карпатска програма България
ул. Иван Вазов 38, ап. 3-4, 1000 София
Тел. (02) 950 50 40, (02) 950 50 41, Факс (02) 981 66 40
office@wwfdcp.bg, http://wwf.bg
Проект № 5103020-23-666: „Прилагане на дейности от Националния план за действие за есетровите риби с цел подобряване състоянието и
опазване на есетрите в България”
Договор № 5103020–С-012

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № 1/18.09.2014
за услуга с предмет "Анализ на мрежата Натура 2000 по р. Дунав и изготвяне на предложение за
мерки режими за опазване на есетровите риби" по дейност 4 проект “Прилагане на дейности от
Националния план за действие за есетровите риби с цел подобряване състоянието и опазване на
есетрите в България” съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма
“Околна среда 2007-2013г.” съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от
Kохезионния фонд на Европейската общност, Номер на договора: 5103020–С-012 Номер на проекта:
5103020-23-666, Приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”.
Бенефициент:
Седалище и адрес на
управление:
БУЛСТАТ:
Представлявано от:

ВВФ - Световен фонд за дивата природа, Дунавско- Карпатска
програма България
гр. София 1000
ул.“Иван Вазов” No.38
ет.2, ап.3-4
175054080
Веселина Кавръкова

На основание чл. 9, ал. 2 от ПМС № 118/2014 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
ОТ СТРАНА НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД, КОХЕЗИОННИЯ ФОНД, ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО, ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО
ПРОСТРАНСТВО И НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ оповестявам публично съобщение за ценови
предложения за услуга с предмет "Анализ на мрежата Натура 2000 по р. Дунав и изготвяне на
предложение за мерки режими за опазване на есетровите риби" по дейност 4 проект “Прилагане на
дейности от Националния план за действие за есетровите риби с цел подобряване състоянието и
опазване на есетрите в България” съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна
програма “Околна среда 2007-2013г.” съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от
Kохезионния фонд на Европейската общност, Номер на договора: 5103020–С-012 Номер на проекта:
5103020-23-666, Приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”.

Обхват на услугата
В изпълнение на целта на услугата изпълнителят следва да извърши:
Национална
Стратегическа
Референтна рамка
2007 - 2013

1. Определяне на местата със значение за опазване на есетровите риби в
река Дунав

Със значение за опазването на есетровите риби се определят местата поддържащи ключови фази от
жизнения им цикъл, както и местата от значение за стопанисването им. Такива са местата за:
• Хвърляне на хайвер
• Отхранване на личинки
• Зимуване
• Миграция. Опорни миграционни точки съгласно концепцията „stepping stones“
• Традиционни места за улов на есетрови риби.
• Други, определени от изпълнителя
Анализът на значимите места да се извърши въз онова на:
1.1. Характеристика на местообитанията със значение за опазване на есетровите риби. Характеристиката
на параметрите на местообитанията следва да се направи въз основа на най-добрата достъпна
научна информация за есетровите риби, отчитайки спецификата на дунавските популации, както и
данните от теренните проучвания събрани по проект „Прилагане на дейности от Националния план
за действие за есетровите риби с цел подобряване състоянието и опазване на есетрите в България”,
Договор № 5103020–С-012.
1.2. Картиране на местата със значение за опазване на есетровите риби.
1.2.1. Картиране въз основа на анализ на разпространението на местата по река Дунав, отговарящи на
характеристиките по точка 1.1 и експертна оценка. Допустимо е, при наличието на специфични
местни фактори, определени места да не се разглеждат като „местата със значение за опазване
на есетровите риби“, дори те отговарят на характеристиките по точка 1.1.
Източници на информация са:
• Данни от теренните изследвания по проект „Прилагане на дейности от Националния план за
действие за есетровите риби с цел подобряване състоянието и опазване на есетрите в
България”, Договор № 5103020–С-012;
• Данни за хидроморфологията на река Дунав представени на уеб сайта на АППД и
предпроектни проучвания за подобряване на плавателния път по река Дунав;
• Сателитни снимки на Гугъл;
• Научни публикации;
• Други.
1.2.2. Картиране на места, с преки данни, че имат значение за опазване на есетровите риби. Източници
на информация са:
• Национален план за действие за есетровите риби;
• Данни от теренните изследвания по проект „Прилагане на дейности от Националния план за
действие за есетровите риби с цел подобряване състоянието и опазване на есетрите в
България”, Договор № 5103020–С-012;
• Анкетни данни за традиционните места за улов на есетрови риби;
• Данни за местата, от където са извадени и иззети незаконно използвани уреди за улов на
есетрови риби;
• Научни публикации;
• Други.
1.3. Определяне на местата със значение за опазване на есетровите риби в река Дунав.
Следва да се определят общи граници на местата със значение за опазване на есетровите риби в
българския участък на река Дунав въз основа на обобщаване на данните от точки 1.2.1. и 1.2.2.
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2. Анализ на местата със значение за опазване на есетровите риби
2.1. Определяне на факторите, които обуславят местата със значение за опазване на есетровите риби
като такива.
2.2. Установяване на действащите понастоящем и потенциалните заплахи за местата със значение за
опазване на есетровите риби.
2.3. Анализ на границите на мрежата от защитени територии, екологичната мрежа Натура 2000 и местата
по Рамсарската конвенция по река Дунав в България спрямо границите на местата със значение за
опазване на есетровите определени в точка 1.3.
2.4. Приоритетизиране на местата със значение за опазване на есетровите риби.
Следва да се определят 5-те най-важни места със значение за опазване на есетровите риби.

3. Анализ на опазването на есетровите риби с инструментите на Директива 92/43
3.1. Анализ на включването на есетровите риби в директивата.
3.2. Анализ на местообитанията, включени в директивата, които имат отношение към биологията на
есетровите риби.
3.3. Анализ на видовете, включени в директивата, които имат отношение към биологията на есетровите
риби.
3.4. Анализ на представянето на местообитанията и видовете от точки 2.2. и 2.3 в мрежата от защитени
зони по река Дунав. Оценка на пълнотата на изходните данни и подхода при прилагане на
методиките за определяне на БПС по зони и национални оценки, за видовете и местообитанията,
които са представени само по Дунав. Изготвяне на препоръки за постигане на БПС на тези видове и
местообитания за съответните зони.
Източници на информация са:
• Стандартните Натура 2000 формуляри
• Данни от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природните
местообитания и видове – Фаза I”
4.

Изготвяне на препоръки за управление на местата със значение за опазване на есетровите риби
Дейността включва:
4.1. Изработване на индивидуални препоръки за всяко от 5 –те приоритетни места определени в точка
2.4., като препоръките включват слените части:
• Норми и режими
• Предложени поддържащи и възстановителни дейности
• Други
4.2. Изработване на общи хоризонтални препоръки за останалите местата със значение за опазване на
есетровите риби, като препоръките включват следните части:
• Норми и режими
• Предложени поддържащи и възстановителни дейности
• Други
4.3. Изработване на предложение с препоръки към индивидуалните заповеди на 5 защитени зони по
река Дунав, където има припокриване с местата със значение за опазване на есетровите риби.
Приоритетни са местата по точка 2.4. Предложението следва да е придружено с обосновка.
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4.4. Изработване на предложение за общи типови препоръки за останалите защитените зони по река
Дунав, които се припокриват с местата със значение за опазване на есетровите риби.
Предложението следва да е придружено с обосновка
5.

Изработване на предложение за включване на местата със значение за опазване на есетровите
риби в река Дунав като зони за защита на водите съгласно член 6 във връзка с Анекс IV от Рамковата
директива за водите (2000/60/EC) и чл. 119а от Закон за водите. Предложението следва да е
придружено с обосновка. Предложението и обосновката да се представи на български и английски
език.

6.

Изработване на предложение за включване на есетровите риби в приложение 2 и/или 4 на
Директива 92/43.
Предложението и обосновката да се представи на български и английски език.

7.

Изработване на предложение за дългосрочна заповед на Министъра на земеделието и храните за
регулиране на улова на есетрови риби в България както и изработване на предложение за
реципрочни мерки за Р Румъния за общия българо-румънски участък на река Дунав.
Предложението следва да са придружени с детайлна обосновка. Предложенията и обосновката да
се представят на български и английски език.

8. Изготвяне на карти
Данните за границите на местата по точки 1.2., 1.3. и 2.3. от заданието следа да се представят в
електронни файлове, ГИС формат, в проекция WGS 84 и по преценка допълнително в друг формат.
Разпространението на местата по точка 1.3. и анализите по точка 2 да се представят с карти в цифров
вид с подходящ мащаб.

Срокове за изпълнението на услугата
Услугата следва да бъде изпълнена до 20.01.2015 г.

Очаквани резултати/ продукти от услугата
•
•
•

Обобщен доклад по всички точки от заданието в едно хартиено копие, с подписи на авторите
Обобщения доклад по всички точки от заданието на електронен носител
Карти и ГИС информация от точка 8 в електронен формат на електронен носител.

Условия за изпълнение на услугата
Изпълнителят ще работи под методическото ръководство на Експерт „Работа със заинтересованите
страни по проекта” и Биолога-ихтиолог по проекта и се отчита пред Ръководителя на проекта.
Възложителят ще предостави на изпълнителя докладите от извършените теренни проучвания на
размножителните хабитати на есетровите риби и др. релевантна информация събрана при
изпълнението на проекта.
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Териториален обхват - български участък на река Дунав.
Изпълнителят организира и финансира всички дейности, необходими за успешното изпълнение на
услугата.
Изпълнителят ще сключи договор с "ВВФ - България".

Изисквания към кандидатите
Минимални изисквания:
•

Изпълнен минимум 1 договор с предмет сходен с този на настоящата услуга (под сходни с
предмета на настоящата услуга се имат предвид поне една от следните дейности: разработване
на планове за управление на защитени територии или защитени зони от Натура 2000; картиране
на мрежата Натура 2000; ГИС анализ на природни компоненти; анализи свързани с управлението
на защитени територии и/или зони; проучвания/изследвания на абиотични и биотични фактори
и компоненти).

За доказване на горепосоченото изискване кандидатите следва да представят - Списък на основните
договори за услуги изпълнени през последните 3 години, в зависимост от датата, на която кандидатът е
учреден или е започнал дейността си, включително стойностите, датите и получателите /свободен
формат на текстово оформление/, придружен от препоръки за добро изпълнение.
Кандидатите следва да разполагат със следните експерти:
1. Магистър ихтиолог или еквивалентна образователна степен или еквивалентна специалност,
който има следния опит:
• минимум 5 години опит в областта на ихтиологията;
• участие в изпълнението на поне 1 услуга и/ или проект и/ или 1 година опит свързан с
ихтифауната в река Дунав;
2. Магистър еколог или еквивалентна образователна степен или еквивалентна специалност, който
има следния опит:
• минимум 5 години опит в изграждането и/ или управлението и/или картирането на екологичната
и/или проучването на мрежата Натура 2000.
• Успешно изпълнена поне 1 (една) услуга и/ или проект и/ или 1 година опит в една от следните
дейности: разработване на планове за управление на защитени територии или защитени зони от
Натура 2000; картиране на мрежата Натура 2000; ГИС анализ на природни компоненти; анализи
свързани с управлението на защитени територии и/или зони; проучвания/изследвания на
абиотични и биотични фактори и компоненти
Кандидатите следва да представят автобиография на експерта и документи, удостоверяващи
образованието и професионалната квалификация на експерта, който ще участва в изпълнение на
услугата.
Ценовите предложения следва да са подписани от лицето, което представлява кандидата (за
юридическите лица и подпечатана). Стойността на ценовите предложения на кандидатите не трябва да
надхвърлят 10 833 лв. без включен ДДС.
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