
BG-Сливен 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК "СИНИТЕ КАМЪНИ", гр. Сливен, пл. 

"Александър Стамболийски" № 1, сграда "Печ", ет. 5, За: Даниела Цанева Иванова-

Ръководител на проект, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 624632, E-mail: 

dppsinite_kamani@abv.bg, Факс: 044 662961 

Място/места за контакт: 044 662961 

Интернет адрес/и: 

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dppsk.org. 

Адрес на профила на купувача: www.dppsk.org. 

 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: 

Услуги 

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ: 

„Поставяне на специализирани цифрови камери за наблюдение по установени 

животински пътеки, с цел обобщаване на информацията за бозайници, обект на 

опазване в природния парк (численост, миграция, хранене, размножаване): вълк (Canis 

lupus), лисица (Vulpes vulpes), дива котка (Felis silvestris), дива свиня (Sus scrofa), 

благороден елен (Cervus elaphus), сърна (Capreolus capreolus), златка (Martes martes), 

белка (Martes foina), пъстър пор (Vormela peregusna), видра (Lutra lutra)“, по проект № 

DIR- 5113326-3-95 „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Сините 

камъни”, финансиран с договор № DIR- 5113326-С-009 по Оперативна програма 

„Околна среда 2007-2013 г.”. 

 

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV): 

38651600 

Описание:  

Цифрови камери  
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КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: 

Поставяне на специализирани цифрови камери за наблюдение по установени 

животински пътеки, с цел обобщаване на информацията за бозайници, обект на 

опазване в природния парк (численост, миграция, хранене, размножаване): вълк (Canis 

lupus), лисица (Vulpes vulpes), дива котка (Felis silvestris), дива свиня (Sus scrofa), 

благороден елен (Cervus elaphus), сърна (Capreolus capreolus), златка (Martes martes), 

белка (Martes foina), пъстър пор (Vormela peregusna), видра (Lutra lutra)“, като за целта 

следва да се извършат следните дейности: 1.Организиране и провеждане на полеви 

проучвания, анализи и поставяне на специализирани цифрови камери / фотокапани/ на 

цялата територия на ПП ,,Сините камъни“ гр. Сливен - обща площ на изследвана 

територия - (11380,1 ха );1.1. Идентифициране на приоритетните райони за поставяне 

на специализираните цифрови камери според биологията и екологията на целевите 

видове; 1.2. Набелязване на приоритетните местообитания. 2.Физическо поставяне на 

специализираните цифрови камери в определените през първия етап по приоритетни 

райони и последващи проверки, което включва и Анализ и визуализиране на теренните 

проучвания,чрез 2.1. Изработване на карта с 10 райони на парка, всеки по около 1200 ха 

, в които ще бъдат поставени специализираните цифрови камери; 2.2 Анализ на 

информацията от поставените специализирани цифрови камери и визуализация в 

подходяща среда и картен носител; 2.3 Изработване на карта с разположение на 

видовете, тяхната миграция и хранене. 3. Изготвяне на доклад от полевите проучвания 

за наличието на видове вълк (Canis lupus), лисица (Vulpes vulpes), дива котка (Felis 

silvestris), дива свиня (Sus scrofa), благороден елен (Cervus elaphus), сърна (Capreolus 

capreolus), златка (Martes martes), белка (Martes foina), пъстър пор (Vormela peregusna), 

видра (Lutra lutra) - обекти на проучването 3.1. При възможност се съставя картотека за 

фотоидентификация по отличителни белези на всеки регистриран индивид от даден 

вид. 3.2 Изработване на междинен доклад на шестият месец след стартиране на 

дейността, относно текущи дейности, свързани с напредъка на работата, постигната до 

момента. 3.3. Изготвяне на 10 /десет/ броя финални доклади / по един за всеки от 

целевите видове/ въз основа на получените теренни данни, като всеки доклад да 

включва най-малко следната информация: - опис на приоритетната зона за вида - обект 

на проучването - картирани животински пътеки характерни за вида. - изработване на 

насоки и предложения за намаляване безпокойството и смъртността на животни, в 

зависимост от степента на опасност за конкретния вид. - статистика за относителната 

численост, миграция, хранене и размножаване на целевия вид, на базата на теренните 

изследвания от различните зони. - Отпечатване и предаване на всички доклади и 

анализи в подходящ формат (електронен и хартиен вариант). 3.4 Във финалните 

доклади да бъдат описани най-малко 10 броя животински пътеки , по един за всеки вид. 

Конкретните дейности са посочени в Приложение № 4 "Технически предложение за 

изпълнение на поръчката", което е неразделна част от поканата и е побликувано в 

профила на Възложителя. 

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 

27722 BGN 

 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 



Територията на Природен парк "Сините камъни" гр.Сливен 

 

NUTS: 

BG342 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

А. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: 1. Списък на документите съдържащи се в 

офертата, подписан и подпечатан от участника.Когато участникът е физическо лице, 

списъка на документите може да бъде само подписан, без да е подпечатван. 2. 

Административни данни за участника /Приложение № 2/; 3.1. Копие на документа за 

регистрация или Декларация за ЕИК /единен идентификационен код/ /Приложение № 

3/ и/или Удостоверение за актуално състояние;3.2. Копие от документа за самоличност 

- когато участникът е физическо лице; 3.3. Еквивалентен документ на съдебен или 

административен орган от държавата, в която са установени - когато участникът е 

чуждестранно юридическо лице.;4.Ако участникът е обединение, следва да представи 

документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва 

представляващия.Участниците представят с офертата си и следните документи: 1. 

Попълнен образец на "Техническо предложение”/Приложение № 4/; 2. Декларации за 

отсъствие на обстоятелства по ал.1 и 5 на чл.47 от ЗОП /Приложения № 5 и 6/.;3. 

Декларация за ползване или не ползване на подизпълнители /Приложение № 7/; 4. 

Списък-декларация на експертите на участника /Приложение №9/, придружен с 

доказателства, че експертите отговарят на минималните изисквания на Възложителя, 

включително професионални автобиографии /Приложение № 10/, както и Декларация 

от членовете на екипа, че са съгласни да участват в поръчката /Приложение № 11/; 5. 

Декларация за собствена и/или наета техника и оборудване /Приложение № 12/; 6. 

Подписан и подпечатан от участника проект на договор /Приложение № 8/; 7.Попълнен 

образец на Ценово предложение /Приложение № 1/. Ценовото предложение следва да 

бъде представено на хартиен носител и на електронен носител , с подпис и печат на 

участника.Когато участникът е физическо лице, ценовото предложение може да бъде 

само подписано, без да е подпечатвано. Б. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ: Участникът 

трябва да разполага с необходимите експертен потенциал и институционален 

капацитет, нужни за качественото изпълнение на поръчката, както следва : 1. 

Ръководител Екип - който да осъществява цялостното ръководство и отчетността при 

изпълнението на обществената поръчка – изисквания: 1.1.Висше образование, 

образователно-квалификационна степен най-малко магистър в областта на 

биологичното разнообразие, екологията и/ или зоология на гръбначните животни, 

придобита в страната или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в 

еквивалентни на посочената област; 1.2. Минимум 3 (три) години общ професионален 

опит по специалността;1.3. Опит в работата по опазване и/или проучването на редки и 

защитени животински видове ;1.4.Опит в работата по проекти финансирани от 

Европейски фондове и програми;1.5.Опит в обработване на данните със 

специализирани програми за работа с картографски изображения и данни; 

1.6.Познаване на територия на ПП "Сините камъни" гр. Сливен;1.7.Познаване на 

екологични и биологични особености на целевите видове;1.8.Умения за работа с GPS 

устройство, полеви карти и друга теренна екипировка;1.9. Опит в поставянето на 

фотокапани и теренни проучвания на бозайниците. 2. Полеви сътрудник - обхожда 



специализираните цифрови камери и сваля данните – изисквания: 2.1. Практически 

опит в полеви проучвания свързани с гръбначни животни. Това изискване се доказва 

чрез референции;2.2.Опит в обработване на данните със специализирани програми за 

работа с картографски изображения и данни; 2.3.Познаване на територия на ПП 

"Сините камъни" гр. Сливен;2.4.Познаване на екологични и биологични особености на 

целевите видове;2.5. Умения за работа с GPS устройство, полеви карти и друга теренна 

екипировка. В. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА:1. Срок на изпълнение на поръчката - до 30.11.2014 г.; 2. Начин и 

условия за плащане: виж в Раздел "Допълнителна информация". 

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: 

Най-ниска цена 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 

25/09/2013 16:00 

 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: 

ДА 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

1. Офертата се представя в непрозрачен плик, с посочен върху него адрес за 

кореспонденция и телефон, по възможност факс и електронен адрес и надпис: "Оферта 

по публична покана за /изписва се наименованието на услугата8; 2. Офертата се подава 

в деловодството на Дирекция на Приороден парк "Сините камъни" : гр. Сливен, пл. 

"Александър Стамболийски" № 1, сграда "Печ", ет. 5, всеки работен ден от 09.00 часа 

до 16.00 часа; 3.При сключване на договор изпълнителя представя изискуемите 

документи по чл. 101е от ЗОП; 4. Всички изискуеми документи се представят в 

оригинал или заверени от участника/подпис, гриф "Вярно с оригинала" и мокър печат 

на участника/. Образеца на ценовата оферта и всички приложения и образци, 

включително и проект на договор /Приложение № 8/ са публикувани и достъпни на 

профила на купувача: www.dppsk.org. Всички специфични изисквания на Възложителя 

към Изпълнителя, неговия екип и техника и оборудване са изрично и изчерпателно 

посочени в "Техническото предложение за изпълнение на поръчката" /Приложение № 

4/, което е неразделна част от настоящата публична покана. Плащанията по договора 

ще се извършват, както следва: - по 8 % от стойността по чл.3, ал. 1 на всеки финален 

доклад, в размер на 80 % (осемдесет процента) от предложената цена за изпълнение в 

срок до 30 (тридесет) работни дни от представяне на:1. 1 /един/ брой финален доклад за 

целеви вид / въз основа на получените теренни данни, като доклада да включва най-



малко следната информация: - опис на приоритетната зона за вида - обект на 

проучването - картирани животински пътеки характерни за вида. - изработване на 

насоки и предложения за намаляване безпокойството и смъртността на животни, в 

зависимост от степента на опасност за конкретния вид. - статистика за относителната 

численост, миграция, хранене и размножаване на целевия вид, на базата на теренните 

изследвания от различните зони. - Отпечатване и предаване на всички доклади и 

анализи в подходящ формат (електронен и хартиен вариант).2. доклада по точка 1 се 

предава едновременно с подписването на приемо-предавателен протокол. 3. фактура. 4. 

документ, приложен към фактурата, удостоверяващ начина на образуване на общата 

стойност на разходите, предвидени в тези документи, въз основа на посочени вид, 

единични цени и количества . - 20 % /двадесет процента/ от стойността по чл.3, ал. 1 

при приемане на общо 10 /десет/ броя финални доклади в срок до 30 (тридесет) работни 

дни.. За допълнителна информация: тел. 044 624632 - Даниела Цанева Иванова-

Ръководител на проект. 

 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 

25/09/2013  
 


