ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
“ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ЗАПОВЕД
№ 2/13.04.2022 г.
За откриване на процедура за определяне на изпълнител На основание чл. 50 - 53 ЗУСЕСИФ и
ПМС №160/2016 г.:
Откривам процедура за определяне на изпълнител, съгласно чл. 50 - 53 ЗУСЕСИФ, с предмет
Избор на експерти за извършване на дейност по проучване на три целеви вида Обикновена
блатна костенурка (Emys orbicularis) в ЗЗ BG0000247 Никополско плато - Южен гребенест
тритон (Triturus karеlinii) в ЗЗ BG0000247 Никополско плато и Червенокоремна бумка
(Bombina bombina) В ЗЗ BG0000239 Обнова - Караман дол, ЗЗ BG0000247 Никополско
плато и ЗЗ BG0000396 Персина, природни местообитния и дейност по избор на потенциални
места за въстановяване
(http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Project/BasicData?contractId=XIRZxfD%2Fkno%3D&isHistoric=
False) по проект с регистрационен номер BG16M1OP002-3.030-0003-C02, с наименование
„Подобрявне на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода
ВОМР в територията на МИГ Белене-Никопол“ по код на процедурата № BG16M1OP0023.030-003 с наименование „Подобряване на природозащитното състояние на местообитанията
на целеви видове земноводни и влечуги в защитени зони „Персина“, „Обнова-Карман дол“ и
„Никополско плато““, съгласно административен договор за безвъзмездна финансова помощ
(АДБФП) № АДБФП № Д-34-20/14.04.2021 г., Допълнително споразумение № 1/14.07.2021 г., на
бенефициент Фондация „Фондация за околна среда и земеделие“ по процедура на предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“
I. Отговорността за съдържанието на документа се носи от бенефициента и не може да се
приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия
орган.
II.
Определям избора на изпълнител да се извърши чрез публична покана.
III.
Одобрявам поканата и документацията за участие.
IV.
Публикуването на публичната покана и придружаващите документи да се осъществи по реда
на чл.52, ал.1 от ЗУСЕСИФ и чл.2, ал.1 на ПМС 160/2016 г, като определям срок за публичен достъп до
поканата не по-кратък от 7 дни.
V.
Поканата и цялата документация за участие в процедурата за определяне на изпълнител да
се предостави за публикуване в ИСУН2020 и на интернет адреса на възложителя www.fea-bg.com.
VI.
Срок за получаване на офертите - до 23:59 часа на 20 април 2022 г.
Възложител: бенефициент Фондация „Фондация за околна среда и земеделие“

Председател

(Албена Симеонова)
www.eufunds.bg
Този документ е създаден във връзка с изпълнение на проект с регистрационен номер BG16M1OP002-3.030-0003-C02, с наименование
„Подобрявне на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене-Никопол“
по код на процедурата № BG16M1OP002-3.030-003 с наименование „Подобряване на природозащитното състояние на местообитанията на
целеви видове земноводни и влечуги в защитени зони „Персина“, „Обнова-Карман дол“ и „Никополско плато““, съгласно административен
договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) № АДБФП № Д-34-20/14.04.2021 г., Допълнително споразумение № 1/14.07.2021 г., на
бенефициент Фондация „Фондация за околна среда и земеделие“ по процедура на предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“
Отговорността за съдържанието на документа се носи от бенефициента и не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

