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Проект „Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за 
местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 

бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 

 

Изх.№   11750-3171 
Гр. София, 14.11.2017 г. 
 
 

ДО ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ 

в обществена поръчка с предмет: 

„Избор на изпълнители за извършване на анализи 

и проучвания на видовете и природните 

местообитания в България, предмет на докладване  

съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията 

и чл. 12 от Директивата за птиците”, по три обособени позиции 

 

 
Относно: Постъпило искане за разяснение по чл.33 от ЗОП, по Обособена позиция 3 
 
 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

 Във връзка с постъпили запитвания от потенциални участници за обособена 

позиция 3 по процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет с 

вх. № 11750-15070/10.11.2017 г., на основание чл.33 от ЗОП, възложителят в 

законоустановения срок предоставя на вниманието на потенциалните участници следните 

разяснения: 

 

Въпрос 1: В Техническата спецификация по Обособена позиция 3, т. III Ключови експерти 

Възложителят поставя изисквания, на които следва да отговарят ключовите експерти. В 

т.ч. изискването за специфичен опит на експертите е да се участвали, като експерт по 

съответната позиция в екип при изпълнението на услуги за изготвяне на: доклад и/или 

отделни дейности свързани с докладването по чл. 17 на Директивата за местооботанията 

и/или разработване на планове и програми за опазване на видове/местообитания и/или 

изпълнение на консервационни дейности/програми за опазване на видове/местообитания в 

обхвата на Директивата и/или Закона за защитените територии или еквивалентен 

национален закон на друга държава. 

Моля, възложителят да разяси ще приеме ли опит на експерт като член на Главна 

редакционна колегия на Червената книга на България и автор на статии, включени в нея, 

за защитени видове (съответстващи на позицията, за която кандидатства), като опит, 

отговарящ на поставените изисквания. 

Моля, възложителят да разясни ще приеме ли опит на експерт, придобит при участието му 

в разработването на Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие в 

България – раздел, съответстващ на позицията, за която се кандидатства, като опит, 

отговарящ на поставените изисквания. 



2 

 

В случай, на положителен отговор, ще приеме ли Възложителят доказателство за 

посочения специфичен опит копия на части от цитираните издания, където е виден 

авторският колектив и частите на документите, в които има принос? 

Отговор: Възложителят ще приеме опит на експерт като член на Главна редакционна 

колегия на Червена книга на България за съответната позиция, за която се предлага 

експерта в случай, че е участвал на съответната позиция в екипа съгласно изискванията в 

Техническата спецификация по Обособена позиция 3, т. III Ключови експерти.  

 

Възложителя ще приеме опит на експерт, придобит при участието му в разработването на 

Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие в България – раздел, 

съответстващ на позицията, за която се кандидатства, като опит, отговарящ на поставените 

изисквания в Техническата спецификация по Обособена позиция 3, т. III Ключови 

експерти. 

 

Съгласно изискванията на Възложителя, документите, с които се доказва специфичния 

опит са референции и/или удостоверения и/или заповеди и/или еквивалентни документи. 

При представяне на копия на части от цитираните издания от тях следва да е възможно да 

се извлече информация, която безспорно и еднозначно да доказва изискванията на 

Възложителя. 

 

 

 

 

С УВАЖЕНИЕ, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  П (заличено на осн. чл. 42, ал. 5 ЗОП, вр.чл. 2 ЗЗЛД) 

КАМЕЛИЯ РАДЕВА  

 

 


