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ПАМЕТНА ЗАПИСКА 

 

 

На 05.11.2013 г., от 14.00 часа, Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) 

като бенефициент по проект „Теренни проучвания на разпространение на 

видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I 

фаза”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, организира 

партньорска информационна среща по дейност 6 на проекта:„Теренни проучвания за 

разпространение и численост на китоподобните Tursiops truncates, Phocoena 

phocoena и Delphis в българската изключителна икономическа зона (ИИЗ) на 

Черно море”. 

В мероприятието взеха участие представители от: 

ИАОС: д-р инж. Ваня Григорова – изпълнителен директор на ИАОС, Красимира 

Аврамова - директор на дирекция „Мониторинг и оценка на околна среда“ и 

ръководител на проекта, Мадлена Станимирова - началник на отдел „Мониторинг на 

биологичното разнообразие, горските екосистеми и почвите“ (МБРГЕП), експерт 

мониторинг и докладване и изпълняващ длъжността координатор на проекта, Невена 

Иванова - експерт в отдел „МБРГЕП“ и ръководител на експертна група и Радослав 

Станчев - експерт в отдел „МБРГЕП“ и експерт Национална система по мониторинг на 

биологичното разнообразие и база данни по проекта; 

МОСВ, дирекция „Национална служба за защита на природата”: Росица 

Димова, Кръстьо Попов; 

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания: проф. д-р Вълко 

Бисерков – Директор на института; 

Институт по океанология: проф. д-р Атанас Палазов – Директор на института; 

Институт по рибни ресурси: Константин Михайлов - член на НК на 

ACCOBAMS, Елица Петрова - гл. ас. д-р Елица Петрова - Павлова - Зам. директор на 

института 

СУ –Биологически факултет: доц. д-р Галерида Райкова 

Сдружение „Зелени Балкани“: Димитър Попов- координатор проекти;  

Партия Политически клуб ”Екогласност”г-н Емил Георгиев – председател на 

УС; 

РЕЦ – България: Венцислав Василев- Директор за България;  

СДП „Балкани“: Андрей Ковачев – представител 

Национална асоциация „Българско Черноморие“: Димитър Канариев – 

председател на УС 
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В началото г-жа В. Григорова изясни, че срещата има за цел да представи пред 

потенциалните заинтересовани страни основните параметри на дейността. 

 Г-жа Кр. Аврамова изложи накратко развитието на процедурата за обявяване на 

обществената поръчка и за избора на изпълнител: 

В периода м.март-м.септември 2013г. са обявени три процедури по дейност 6, 

които по различни причини са приключили без избор на изпълнител. При последната 

процедура на договаряне е получен сигнал от Гражданско сдружение за борба с 

корупцията за процедурни нередности и работата на комисията за разглеждане и 

оценяване на офертата е спряна. Изпратено е писмо до Агенцията за обществени 

поръчки (АОП) с искане на становище за законосъобразност на процедурата за 

договаряне без обявление с ДЗЗД „Делфин”. Становището е получено на 30.09.2013 г. 

Констатациите в становището на АОП дават основание на комисията да продължи 

работата си. В хода на договарянето двете страни – комисията на ИАОС и 

представителят на ДЗЗД „Делфин” констатират, че поради изключителното забавяне в 

процедурата реално не е възможно изпълнението на техническото предложение на 

участника в заложения обхват и посочените срокове. Подписан е индивидуален 

протокол за постигнати договорености и с Решение на Възложителя от 07.10.2013 г. 

процедурата на договаряне е прекратена. Поради това, че дейност 6 е една от най-

важните дейности по проекта, са предприети мерки за спешна подготовка на нова 

процедура за избор на изпълнител - изготвена е пълна документация за нова открита 

процедура и е изпратена изискваната информация за осъществяване на предварителен 

контрол в АОП.  

 

Г-жа В.Григорова допълни, че са предприети и стъпки за удължаване на срока на 

изпълнение на дейност 6, което ще стане с  изменение на заповедта на министъра на 

околната среда и водите за одобряване на проектното предложение. 

 

Г-жа М.Станимирова представи целите, основните етапи в изпълнението на 

дейност 6 и очакваните резултати. Предметът на обществената поръчка e провеждане 

на теренни наблюдения в дълбоководната част на българската ИИЗ на Черно море, като 

целта е да се отговори на заключенията на Европейската комисия  за „научна резерва“ и 

„крайно незадоволителна информация“ по отношение на двата вида морски бозайника - 

Tursiops truncatus и Phocoena phocoena, т.е. картиране и оценка на природозащитното 

им състояние,(ПС) и при мотивирана необходимост, изготвяне на предложение за 

определяне на защитена зона/и., съгласно чл.8 от Закона за биологичното разнообразие. 

По отношение на вида Delphinus delphis целта на теренните наблюдения в 

дълбоководната част на ИИЗ е да осигурят достатъчно информация за определяне на 

състоянието и за изготвяне на методика за мониторинг на вида. Наблюденията в 

крайбрежната зона трябва да осигурят достатъчно информация за определяне на 

антропогенните фактори и на заплахите, влияещи върху състоянието на китоподобните.  

За постигане на гореописаните цели са планирани следните дейности: 

1. Разработване на методика за картиране на разпространението на трите вида в 

българската ИИЗ част на Черно море. Методиката за картиране трябва да се 

базира на комплексен подход и да включва изследване с плавателен/и съдове 

и изследване с летателни средства и други методи; 

2. Разработване на методика за оценка на ПС за Tursiops truncatus, Phocoena 

phocoena и Delphinus delphis; 
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3. Оценка на въздействието на факторите на околната среда (антропогенни и 

природни фактори) върху популацията на китоподобните; 

4. Провеждане на теренни наблюдения съгласно разработените методики по т.1 

и 2 за набиране на данни, включително апробиране на методиките  и теренни 

наблюдения в 2 полеви сезона 2014 и 2015 г.; 

5. Оценка на ПС за Tursiops truncatus, Phocoena phocoena и Delphinus delphis. 

При мотивирана необходимост предложение за определяне на ЗЗ. 

Подготовка на необходимата документация за обявяване на ЗЗ съгласно чл.8 

от ЗБР. ; 

6. Предложение за програма за мониторинг на състоянието и численост на 

китоподобните в българската ИИЗ на Черно море в съответствие с Наредба 

№2 от 18.12.2006 г. за условията и реда за създаването и функционирането на 

националната система за мониторинг на състоянието на биологичното 

разнообразие (обн. ДВ.бр.3 от 12.01.2007 г.). 

Теренните наблюдения трябва да осигурят достатъчна информация за 

картирането им, определяне на ПС, и най- вече за обявяване на защитени зони, 

съгласно изискванията на Европейската комисия. При изпълнение на поръчката ще се 

използват всички налични разработки и проучвания в тази област. Всички получени 

резултати, вкл. и методиките, ще са публично достъпни. 

В предстоящата нова открита процедура за възлагане на обществената поръчка 

са прецизирани техническите изисквания в документацията, съобразно предложения 

нов времеви обхват на поръчката и сезонната специфика на наблюденията на 

китоподобните; определен е нов срок за изпълнение на поръчката до 01.06.2015 г.; 

конкретизирани са подходящите периоди и честотата на наблюдение – минималния 

брой на облитания със самолет и минималния брой обследвания с кораб при обхващане 

на цялата изключителна икономическа зона на Черно море. По този начин ще бъде 

гарантирано прилагането на методиката за наблюдение през най-подходящия период за 

наблюдения (м.април-м.октомври), ще се съберат достатъчно данни за оценка и анализ, 

ще има възможност за верификация на резултатите и увереност за тяхната 

представителност и качество. 

Запазени са обхвата и бюджета на дейността, изискването за прилагане на 

комбиниран подход (наблюдения по море и въздух) при теренните наблюдения през 

двата полеви сезона през 2014г. и 2015г., както и минималните изисквания  и 

доказателства за икономическо и финансово състояние, технически възможности и 

квалификация на участниците, състав и професионална квалификация и опит на екипа 

от ключови експерти. 

В хода на срещата бяха обсъдени следните въпроси: 

 

 Въпроси на външните участници Отговори на ИАОС 

В. Василев – Не познавам подробно Вашия 

проект, но предвид фактът, че остава един 

полеви сезон, той достатъчен ли е за 

изпълнение на задачите и предвижда ли се 

удължаване на срока на целия проект? Къде 

минава разделителната нишка на този 

М. Станимирова – Проектът „Картиране“ 

на дирекция „Национална служба за 

защита на природата“, МОСВ, е насочен 

само за картиране на сухоземната част на 

територията. Дирекция „НСЗП“ не успя 

да включи тази дейност в техния проект. 
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проект и проекта „Картиране“ на дирекция 

„Национална служба за защита на 

природата“, МОСВ? 

Резултатите от нашия проект ще 

допълнят проекта „Картиране“. 

Р. Димова – Проектът „Картиране“ е факт 

и той е приключен. Обект на дейността 

на проекта не бяха китоподобните 

бозайници. Ние сме съпричастни към 

дейност 6 на проект на ИАОС и очакваме  

след приключването му картината от 

проучванията да бъде пълна.  

В. Бисерков – Какви ще са минималните 

изисквания за наблюденията с кораба и 

самолета - колко реално ще е пробега им, 

защото когато се сметне колко пъти трябва 

да се наеме кораб и самолет, то разходите  

стават доста големи. 

М. Станимирова – Като километри не сме 

прецизирали минималния пробег. 

Изискването е да бъде покрита няколко 

пъти цялата българска ИИЗ. 

К. Михайлов – В момента тече проект, 

финансиран от Европейската комисия, 

чийто бюджет е на стойност 400 000 евро и 

са включени не само облитания, а и други 

дейности. В този смисъл сумата на вашия 

проект е голяма. Окончателните резултати 

на проекта на ЕК, чийто териториален 

обхват е Южната част на България, 

Румъния и о-в Крим ще бъдат готови през 

м.август 2014 г. В тази връзка мнението на 

ACCOBAMS и становището на Научния 

Комитет (НК) на ACCOBAMS е да се 

изчакат резултатите, да се видят 

препоръките и грешките, които са 

допуснати и това да послужи за база на 

тези изследвания, които Вие ще правите. 

Акцентираме върху мнението, че трябва да 

се изчака, за да не се прави нещо, което 

вече е направено. Основната цел на вашия 

проект е да се оцени числеността, 

разпространението и оценка на 

популацията на видовете и затова 

дублирането не може да се избегне – това е 

В. Григорова – Аз Ви благодаря за това 

изказване, то поставя открито обвинения, 

които получихме през лятото на тази 

година. Молбата ми към Вас като член на 

НК да съдействате  да получим писмено 

становището на НК на ACCOBAMS, 

който се ползва с голям международен 

престиж. Вече бяхме атакувани за т.н. 

дублиране на дейности. Искам да стане 

ясно, че дейност 6 не се дублира с 

дейности по други проекти.  В рамките на 

одобряване на проектите, финансирани 

със средства от европейските фондове,  

съществуват достатъчно механизми с 

които тези проекти се контролират с цел 

недопускане на дублирането на дейности. 

Не смятам, че е разумно и да удължаваме 

срока за да изчакаме реалните резултати 

през м. Август 2014г. Подчиняваме се на 

всички срокове и изисквания на 

Управляващия орган на Оперативна 

програма „Околна среда“ и затова 

проектът трябва да започне да се 

изпълнява от догодина, да не забравяме, 
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становището на целия научен комитет. че ни трябва и време за да получим и 

разрешения за облитания и плавания в 

Черно море. 

Кр. Аврамова -  През м. февруари 2013 г., 

чрез националния координатор в  

ACCOBAMS, Тихомира Славейкова - 

експерт в дирекция „НСЗП” на МОСВ, 

получихме запитване към Министерство 

на околната среда и водите, от страна на 

Секретариата на Споразумението 

ACCOBAMS за дейностите по нашия 

проект във връзка с припокриване с  

дейности по проекта „Неблагоприятни 

въздействия на риболова върху 

популациите на китоподобните 

бозайници в Черно море“, който 

предстоеше да бъде изпълняван през 

лятото на 2013 г.  В нашия отговор, който 

чрез координатора изпратихме до 

Секретариата на ACCOBAMS изложихме 

подробна информация за целите и 

задачите по проекта и нашето становище, 

посочва, че няма припокриване, а само 

възможност за сътрудничество и обмен 

на данни по отношение на изпълнението 

на двата проекта.  

М. Станимирова - Целта е събиране на 

данни в два полеви сезона, определяне не 

само на численост, а и на 

природозащитното състояние на 

видовете, изготвяне, при необходимост 

на мотивирано предложение за 

определяне на защитени зони за опазване 

на китоподобните и подготовка на 

пълната документация за обявяването им. 

Д. Попов – Запознат съм с целите и на 

двата проекта. Целта на първия проект е да 

направи оценка на въздействието на улова 

върху китоподобните, а целта на Дейност 6  
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е да ликвидира недостатъчната 

покриваемост на данни в морската част и 

да установи има ли нужда или не да се 

обяват защитени зони на двата вида 

китоподобни бозайници. 

А. Ковачев – Проучванията по двата 

проекта се извършват в различно време. 

Проучването, направено по проекта на  

ACCOBAMS, е за определяне на 

числеността, но в каква детайлност се 

прави оценката, има ли и хабитатна 

оценка? В дейностите по двата проекта има 

съществени разлики и те са съобразно 

целите. Следователно ще има и разлики в 

методиките на обследване, и в набраните 

данни, и  в оценките. 

 

В. Бисерков – Обхватът на работа на 

българския проект е много-по-голям, тук се 

изисква покриване на цялата акватория-

това е много тежка задача. Данните от 

международния проект ще са много ценни 

за българския, но това не може да се сметне 

за дублиране. Ще се съберат данни, ще се 

анализира динамиката в различните години 

- резултатите може да са доста различни. 

По отношение на парите – на пръв поглед 

изглеждат много, но ако се опитате да 

разпишете проекта по заложените задачи, 

ще видите, че те никак не са много и това 

не е за подценяване.   

 

К. Михайлов – Да, разбира се. Широката 

достъпност до информацията е много 

важна задача. Предварителните оценки за 

България ще бъдат готови през м.март 2014 

г., а окончателното представяне на 

резултатите от проекта е предвидено да 

стане през м. август 2014 г. 

 Въпросът ми е за дискусиите при уловите 

В. Григорова - Г-н Михайлов, бих искала 

да Ви попитам дали по проекта, в който 

участвате е предвидено представяне на 

резултатите от изпълнението на проекта 

пред обществеността.  

 

Г-жа М. Станимирова – Включването на 

приуловите в проекта беше обсъждано на 



 

 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 
и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна 

програма "Околна среда 2007 - 2013 г." 

 
Изпълнителна агенция по 

околна среда 

 

на китоподобните. Задължителни са такива 

дискусии, защото трябва да е ясно каква 

част от смъртността е от риболова. 

Приуловите няма да утежнят бюджета на 

проекта.  

работна среща в дирекция “НСЗП” при 

подготовка на проектното предложение и 

се прецени, че с тази дейност прекалено 

много се утежняват задачите, затова 

отпадна от проектното предложение. 

Това не е еднолично решение на ИАОС, а 

резултат от преценка на реалните 

възможности, съвместно с МОСВ. 

Д. Канариев – Целта на асоциацията, чийто 

представител съм е да защити обществения 

интерес на жителите на Българското 

Черноморие. Има ли яснота въвеждането на 

защитени зони, ще подлежи ли на 

обществено обсъждане и доколко ще е 

засегнат икономическия обществен интерес 

на живущите по Черноморието. 

Р. Димова – Живущите не трябва да имат 

никакви притеснения, т.к. новите зони 

при необходимост ще бъдат създадени в 

дълбоководната част на Черно море. 

Законът за биологичното разнообразие 

точно е разписал как става обявяването 

на защитени зони – приемат се от 

Национален съвет по биологично 

разнообразие и се внасят за утвърждаване 

от Министерския съвет. Ако има такива 

защитени зони, те няма да са на 

крайбрежието и не биха повлияли на 

туризма. 

 

 Г-жа В. Григорова благодари на участниците в срещата и обяви, че в средата на 

м.ноември 2013 г. ще бъде публикувана процедурата за открита обществена поръчка с 

предмет „Теренни проучвания за разпространение и численост на китоподобните в 

българската ИИЗ на Черно море“. Тя призова българските научни институти и 

организации да се сдружават и участват в процедурата.  

В заключение информира, че през м.декември 2013г. предстои организирането 

на пресконференция, на която ще бъдат обявени резултатите по другите дейности на 

проекта до момента. Ще бъдат поканени всички участници в партньорската 

информационна среща.  

 

 

 

Изготвил: 

Л. Божкова - административен сътрудник и съхранение на документацията по проекта 


