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О П Е Р А Т И В Н А      П Р О Г Р А М А 
„ О К О Л Н А   С Р Е Д А   2 0 0 7 – 2 0 1 3 г.” 

 

                                                             
 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ                                                                                                                                                                                      РЕШЕНИЯ ЗА                                                                                                       
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД            ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ  

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ    

КОХЕЗИОНЕН ФОНД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

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 

 
 
 
УТВЪРДИЛ:______________________ 

Веселина Кавръкова 
(програмен ръководител на  
ВВФ - Световен фонд за дивата  
природа, Дунавско-Карпатска  
програма България)  

 
 
 

П У Б Л И Ч Н А   П О К А Н А 
 
 
по реда на чл. 7, т. 1 от ПМС № 69 1 за определяне на Изпълнител за извършване на услуга с 
предмет: 
 
 
„Производство и разселване на поне 50 000 личинки от застрашени видове есетрови риби с 
доказан дунавски произход" по дейност 3 от 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”.  
 
 
 

2013 г. 

 Национална  
             Стратегическа 
     Референтна рамка 
                   2007 - 2013

                                                
1 Постановление № 69 от 11 март 2013 година за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова 
помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, 
Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007 - 2013 г.", Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и 
Норвежкия финансов механизъм 
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Документацията за участие в настоящата процедура чрез публична покана е публикувана на 
Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и 
Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България - http://www.eufunds.bg , също и на 
интернет страницата на ВВФ - Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма 
България - http://wwf.bg. 
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РАЗДЕЛ І 
ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА 
 
1. Официално наименование  
ВВФ - Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма България  
 
2. Седалище и адрес на управление 
гр. София 1000, ул.“Иван Вазов” No.38 ет.2, ап. 3-4 
 
3. Адрес за кореспонденция 
гр. София 1000, ул.“Иван Вазов” No.38 ет.2, ап. 3-4 
 
4. Телефон и факс 
02/950 50 40; 0887796187 
02/981 66 40  
 
5.  Лице, представляващо бенефициента 
Веселина Кавръкова – програмен ръководител 
 
6. Лице за контакт 
Стоян Добрев Михов - на длъжност биолог - ихтиолог по проекта 
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РАЗДЕЛ ІI 
ОБЕКТ И ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТA НА ПРОЦЕДУРАТА, ИЗИСКВАНИЯ 
КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
 
1. ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА 
Обектът на настоящата процедура за избор на изпълнител е предоставяне на услуга с предмет: 
"Производство и разселване на поне 50 000 личинки от застрашени видове есетрови риби с доказан 
дунавски произход". 
 
2. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПРОЦЕДУРАТА 
I. Базисна информация 
Настоящата процедура е във връзка с реализацията на 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”. 
 
II. Цел на процедурата 
Производство на поне 50 000 личинки от застрашени видове есетрови риби с доказан дунавски 
произход от някои от следните видове: моруна (Huso huso), руска есетра (Acipenser gueldenstaedti), 
пъструга (Acipenser stellatus), чига (Acipenser ruthenus) и разселване на рибките на поне 4 места по 
течението на р. Дунав съгласно Програма за получаване, маркиране и разселване на хетерогенни 
потомства от автохтонни за Дунав застрашени есетрови видове с доказан произход, РАЗДЕЛ 
IX  на настоящата документация. 
 
III. Обхват на процедурата 
В изпълнение на поставената цел, изпълнителят на услугата следва да извърши дейностите 
включени в процедурата  в следните етапи: 
A. Подготовка 
• Да направи детайлен преглед на предоставената от бенефициента Програма за получаване, 
маркиране и разселване на хетерогенни потомства от автохтонни за Дунав застрашени 
есетрови видове с доказан произход; 
• Да се запознае с досегашния зарибителен опит по р. Дунав с есетрови риби; 
• Изхождайки от поставената цел - произведени поне 50 000 рибки, да направи необходимите 
разчети за броя родителски индивиди (производители) - по вид и пол, които следва да бъдат 
осигурени, с цел да се избегне загубата на генетично разнообразие.  
B. Осигуряване на необходимите производители с доказан произход 
В случай на улов на производители от природните популации 
• Да се сдобие с разрешително за улов на допустимият брой екземпляри от двата  пола за 
получаване на потомства при изкуствени условия от съответните видове; 
• Съгласно разчетите и спазвайки правилата описани в Програмата, да извърши улов на 
производители от природните местообитания в р. Дунав; Уловът на отделните видове се извършва 
в различни участъци на реката с оглед гарантиране хетерогенност на потомството; 
• Да води стриктна  документация за всички уловени от природата екземпляри по видова 
принадлежност  и местоулов в съответен протокол; 
• Да осигури безопасен транспорт на уловените екземпляри от природата до репродукционната 
база следвайки правилата заложени в Програмата; 
В случай на налични производители с доказан дунавски произход и генетична чистота 
• Да докаже генетичната чистота и произхода на производителите чрез генетичен анализ в 
посочена от бенефициента лаборатория. Анализът е за сметка на изпълнителя. 
C. Получаване на потомства 
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• Като част от репродукционния процес да предприеме необходимите мерки и да приложи 
необходимите техники за осигуряване на генетичното разнообразие на потомствата, съгласно 
насоките на Програмата; 
• Да предприеме необходимите действия за гарантиране оцеляването на производителите; 
• Да произведе минимум 50,000 личинки до размер позволяващ безопасното маркиране на 
рибките от указаните видове, използвайки размножителен материал добит от съответните 
производители – дивоуловени, или с доказан Дунавски и нехибриден произход. В случай на 
съмнение, доказването на генетичната чистота и произхода на рибата се доказва чрез генетичен 
анализ в посочена от бенефициента лаборатория, за сметка на изпълнителя; 
• Да води и съхранява детайлна документацията по параметрите на производството на всички 
едновъзрастови потомства в т.ч. документиране на цялата информация, свързана с 
репродуктивността на женските, като  общото количество хайвер, брой хайверни зърна в 1 гр., 
процент на оплодяемост и люпимост, също записване на номера на марките на мъжките с които е 
оплоден хайвера; 
D. Маркиране и разселване на потомствата в р.Дунав и връщане на производителите в природата 
• Да осигури достатъчно количество марки от вида Coded Wire Tags (CWT), за всички 
произведени личинки и размножавани екземпляри подходящи за използване с инжектор, който ще 
бъде осигурен от Бенефициента.;  
• Използвайки техниките и средствата описани в Програмата, да извърши задължително 
индивидуално маркиране на уловените от природата производители и ако са в необходимото 
здравословно състояние да осигури връщането им в естествените местообитания след 
приключване на размножителните дейности в подходящите сезон и места за това; 
• Използвайки методите и средствата описани в Програмата, да извършва задължително 
индивидуално маркиране на всички екземпляри от потомствата, които ще бъдат разселвани; 
• Да регистрира цялата информация на всяка използвана марка в база данни (във формат 
съгласуван с бенефициента) в т.ч. пълно име на вида (местно и латинско), пол, стадии на зрялост; 
за производителите - дата и място на улова, тегло, обща дължина, мостра (част) от перка 
(съхранена подходящо за генетичен анализ), време (период, сезон) на миграция на производителя, 
дата и място на връщане в природата; за потомствата - дата и място на разселване; 
• Съвместно с биолога-ихтиолог да уточни местата (мин. 4) и конкретните дати за разселване 
(обвързано е и с други дейности по проекта); 
• Да осигури транспорт на произведените рибки до местата за разселване, следвайки 
изискванията заложени в Програмата;  
• Да осигури разселване на произведените рибки в предварително определените места. 
 
3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО  
I. Срокове за изпълнение 
Заданието следва да бъде изпълнено в периода 01.11.2013– 16.03.2015. Началото за изпълнение на 
услугата е условно и зависи от датата на сключване на договора с изпълнителя.  
 
II . Очаквани резултати/ продукти от услугата 
• Произведени минимум 50 000 личинки от застрашени видове есетрови риби с доказан дунавски 
произход от някои от следните видове: моруна (Huso huso), руска есетра (Acipenser gueldenstaedti), 
пъструга (Acipenser stellatus), чига (Acipenser ruthenus); 
• Разселване на рибките на поне 4 места по течението на р. Дунав; 
• Детайлна документация по параметрите на производството на всички едновъзрастови 
потомства; 
• База данни с информация за всяка използвана марка. 
 
III. Други условия 
Кандидат за изпълнител по смисъла на постановлението може да бъде всяко българско или 
чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. 
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Изпълнителят се отчита пред Биолога-ихтиолог. Биологът-ихтиолог ще даде допълнителни 
разяснения по изпълнение на заданието в т.ч. местата за улов на производителите и ще определи 
местата за разселване на получените потомства. 
Бенефициентът предоставя на изпълнителя изготвената Програма за получаване, маркиране и 
разселване на хетерогенни потомства от автохтонни за Дунав застрашени есетрови видове с 
доказан произход. 
Бенефициентът ще осъществява контрол върху изпълнителя на всички етапи от изпълнение на 
услугата чрез свои представители. 
Изпълнителят ще сключи договор с бенефициента „ВВФ - Световен фонд за дивата природа, 
Дунавско-Карпатска програма България”. 
Изпълнителят следва организира и финансира всички дейности, необходими за успешното 
изпълнение на заданието. 
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РАЗДЕЛ III 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 
 
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ, КАКТО И 
ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ 
 
1. Кандидатите следва да имат оборот през последните 3 години (2010, 2011 и 2012 г.), в 
зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си в размер на 
минимум 250 000 лева от услуги, сходни с настоящата процедура. Под сходни с настоящата 
процедура ще се приемат услуги по производство и/или отглеждане на  риби, с подобна на 
предвидената в настоящата процедура технология на отглеждане. 
2. Кандидатите следва да разполагат най-малко с един експерт с образование или квалификация в 
някоя от следните области: ихтиология, рибовъдство, аквакултури или еквивалентна дисциплина с 
поне 3 години опит в развъждането на есетрови риби. 
3. Техническото описание на рибностопанския обект, технологичната схема и лимита на 
производство следва да съответстват на предмета и обема на настоящата процедура – 
производство на минимум 50,000 личинки от указаните есетрови видове. Кандидатите следва да 
разполагат с (лично или наето) мин. 1 специализирано превозно средство за превоз на зарибителен 
материал.  
4. Кандидатите трябва да имат минимум два успешно изпълнени договора за последните 3 години 
до датата на подаване на офертата, с предмет развъждане и отглеждане на риби, с подобни на 
предвидените в настоящата процедура обеми и препоръки за добро изпълнение към тях и/или 
минималното количество произведена и продадена риба от кандидата през последните три години 
да е в обем на предвидения в настоящата процедура, а именно 50 000 личинки. 
5. Кандидатите трябва да бъдат вписани в съставения и поддържан от Изпълнителна агенция по 
рибарство и аквакултури Регистър на лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни 
организми или еквивалентен регистър. 
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РАЗДЕЛ IV 
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 
 
Критерият за оценка на офертите в настоящата процедура е най-ниска цена. Кандидатите посочват 
цена за производство и разселване на един брой есетрова риба с тегло 5-10 г. с доказан дунавски 
произход. Избраният за изпълнител следва да произведе количество риби, съобразно 
предложената от него единична цена до достигане на общия бюджет, предвиден за дейността, а 
именно – 629 750.00 без включен ДДС. Минималното количество, което следва да бъде 
произведено е 50 000 личинки от застрашени видове есетрови риби с доказан дунавски произход 
от някои от следните видове: моруна (Huso huso), руска есетра (Acipenser gueldenstaedti), пъструга 
(Acipenser stellatus), чига (Acipenser ruthenus) и разселване на рибките на поне 4 места по 
течението на р. Дунав. 
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РАЗДЕЛ V 
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ 
 
1. Общи условия при подготовка и представяне на офертите 
1.1. Кандидатите са длъжни да съблюдават сроковете и условията за подаване на оферта, 
посочени в настоящата публична покана. 
1.2. Всеки кандидат има право да представи само една оферта. Не се допуска представяне на 
варианти в офертите.  
1.3. Настоящата публична покана не съдържа обособени позиции, поради което кандидатите 
задължително представят оферта, която е за пълния обем на работите обект на поръчката. Всеки 
кандидат има право да подаде една оферта. 
1.4. При подготовката на офертите всеки кандидат трябва да се придържа точно към условията, 
обявени от Бенефициента. Представянето на оферта означава, че кандидатът приема изцяло всички 
общи и специални правила, определени в настоящата документация. Поставянето на различни 
условия и изисквания, които не отговарят на обявените от Бенефициента, води до отстраняване на 
този кандидат от участие в процедурата. 
1.5. Всеки кандидат може да поиска писмено от Бенефициента разяснения по поканата до 4 дни 
преди изтичането на срока за подаване на офертите. Разясненията се предоставят на управляващия 
орган на Оперативна програма „Околна среда” за публикуване на Единния информационен портал 
за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на 
Европейския съюз на Република България и се публикуват на интернет страницата на 
Бенефициента - http://wwf.bg, в срок до два дни преди изтичането на срока за подаване на офертите 
и стават неразделна част от поканата. 
1.6. Представената оферта трябва да има срок на валидност поне 90 дни от крайния срок за 
получаване на офертите. Бенефициентът може да поиска от кандидатите да удължат срока на 
валидност на офертите до сключване на договор. Кандидатът ще бъде отстранен от участие в 
публичната покана, ако представи оферта с по-кратък срок на валидност и откаже да го удължи 
или ако макар да е подал оферта с коректен срок на валидност, откаже да го удължи при поискване 
от Бенефициента.  
1.7. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертите са изцяло за сметка на 
кандидата. Бенефициентът при никакви условия няма да участва в тези разходи, независимо от 
начина на провеждане или изхода на процедурата. 
1.8. Офертата трябва да бъде изготвена и представена на български език. Ако кандидатът 
представя документи на чужд език, същите трябва да бъдат придружени с превод на български 
език. При несъответствие с това изискване се счита, че съответният документ не е представен.  
Ако кандидатите в процедурата представят документи на език различен от българския и същите са 
представени и в превод на български език, при несъответствие в записите при различните езици, за 
валидни се считат записите на български език.  
1.9. Всеки кандидат преди изготвяне на офертата и ценовото предложение задължително се 
запознава с изходните данни предоставени от Бенефициента. Непознаване на условията на 
техническото задание или документите за участие в процедурата не може да бъде причина за отказ 
от сключване на договор от страна на спечелилия кандидат. 
2. Изискуеми документи и окомплектоване на предложенията.  
Общи изисквания към представяните документи. 
Всички документи, които кандидатът представя като копия трябва да са заверени с гриф „Вярно с 
оригинала”, собственоръчен подпис със син цвят на лицето/та, представляващи кандидата и свеж 
печат. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, 
посочени в документа за регистрация или изрично упълномощени за това лица. При подписване от 
изрично упълномощени лица е необходимо представянето на пълномощно за изпълнение на такива 
функции. Пълномощното трябва да е оригинал с подпис на упълномощителя. 
Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни 
за кандидатите. Ако офертата не е представена по представените образци, Бенефициентът има 
право да отстрани кандидата от процедура, поради несъответствие на офертата с изискванията на 
документацията за участие. 
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Разпределение и съдържание на офертите. 
Офертата следва да бъде представена в непрозрачен запечатан плик с ненарушена цялост. 
Върху плика се посочва наименование на кандидата, адрес за кореспонденция, телефон и по 
възможност факс и електронен адрес. Информацията има следният вид: 
 
ДО  
ВВФ - Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма България  
гр. София 1000, ул.“Иван Вазов” No.38 ет.2, ап. 3-4 
 
 
ОФЕРТА 
за участие в процедура „публична покана” по реда на ПМС № 69 
 
ОБЕКТ: УСЛУГА 
ПРЕДМЕТ: "Производство и разселване на поне 50 000 личинки от застрашени видове есетрови 
риби с доказан дунавски произход" по дейност 3 от 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”  
 
Офертата е подадена от:______________________________________________ 
      наименование на кандидата 
С адрес за кореспонденция:_________________________________________________ 
Телефон: _______________________________________ 
Факс: __________________________________________ 
електронен адрес:________________________________ 
 
2.1.      Офертата следва да съдържа следните документи: 
2.1.1 Оферта за участие изготвена по образец (приложение № 1), съдържаща данни за кандидата, 
предложение за изпълнение на услугата, ценово предложение, срок на валидност на офертите, 
подизпълнителите ( в случай, че се предвиждат такива), информация за оборота на услугите, които 
са обект на процедурата през последните 3 години (2010, 2011 и 2012 г.), в зависимост от датата, на 
която кандидатът е учреден или е започнал дейността си,  списък на техническите лица 
(експертите) които ще участват в изпълнение на услугата, списък на техническото оборудване – 
следва да съдържа детайлно и подробно описание на рибностопанския обект, технологичната 
схема и лимита на производство и на специализираното превозно средство за превоз на 
зарибителен материал, списък на основните договори за услуги, изпълнени през последните 3 
години, до датата на подаване на офертата, включително стойностите, датите и получателите. 
2.1.2 Копие, заверено с подпис и печат на кандидата, на документа за регистрация или единен 
идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато кандидатът е 
юридическо лице или едноличен търговец. Чуждестранните юридически лица прилагат 
еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са 
установени /копие заверено с подпис и печат на кандидата. Кандидатите физически лица 
представят копие на документ за самоличност /копието се заверява с подпис на кандидата /. Тези 
документи се представят и от подизпълнителите, а при кандидат обединение - за всеки един член 
на обединението. При кандидати обединения – договор за създаване на обединение, подписан от 
лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият обединението; 
2.1.3 Доказателства за икономическо и финансово състояние и за технически възможности 
и/или квалификация на кандидата, както следва: 
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1. Автобиография по образец (приложение № 2) с приложени документи, удостоверяващи 
образованието и професионалната квалификация на експертите, които ще участват в изпълнение 
на услугата. 
2. Препоръки за добро изпълнение  и/или копие от подадените към ИАРА или еквивалентна 
организация данни за произведената и продадена от кандидата през последните три години риба и 
други водни организми по възраст, видове и количества. 
3. Копие от Удостоверение за регистрация в съставения и поддържан от ИАРА Регистър на 
лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми или еквивалентен регистър 
или документ. 
 
При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към 
обединението кандидат, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна 
регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на 
услугата, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно 
разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за 
създаване на обединението. 
 
2.1.4. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 22, ал. 1 и ал. 5 от ПМС 69 – по образец 
(приложение № 3). Декларацията се представя от кандидата, включително и от подизпълнителите, 
ако има такива, и от лицата по смисъла на чл. 22, ал. 3 от ПМС № 69, в случаите, в които 
кандидатът е юридическо лице. Когато кандидатът е обединение, декларацията се представя от 
представляващите всеки един член на обединението. Когато декларацията е на чужд език се 
представя и в превод. 
2.1.5. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал с подпис на упълномощителя) – 
представя се когато офертата или някой документ от нея не е подписан от управляващия и 
представляващ кандидата, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов 
представител в случаите, когато това е допустимо. Пълномощното следва да съдържа всички данни 
на лицата – упълномощител и упълномощен, както изявление, че упълномощеното лице има право 
да подпише офертата и да представлява кандидата в процедурата. 
 
3. Място, дата и час, до който могат да се подават оферти: оферти се подават на адрес: гр. София 
1000, ул.“Иван Вазов” No.38 ет.2, ап. 3-4 до 16:00 ч. на 03.10.2013 г.  
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РАЗДЕЛ VI 
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 
 
1. Предаване и получаване на офертите: 
1.1. Офертите се приемат на адреса посочен от Бенефициента в настоящата публична покана. 
1.2. Офертите се представят от кандидата или упълномощен от него представител, лично или по 
пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. 
1.3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, дата, час на 
получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се 
издава входящ номер. 
1.4. Оферти, представени след посочения в публичната покана краен срок за получаване, не се 
приемат. Не се приемат и оферти в незапечатан или с нарушена цялост плик. Такава оферта 
незабавно се връща на кандидата и това се отбелязва в регистъра. 
2. Разглеждане и оценка на офертите 
2.1. Разглеждането и оценката на офертите се извършва от нечетен брой оценители, определени 
от Бенефициента. 
2.2. Бенефициентът определя и резервни оценители, които да участват в получаването, 
разглеждането и оценката на офертите, в случай че някой от определените оценители не е в 
състояние да изпълнява задълженията си или възникне някое от обстоятелствата по смисъла на чл. 
17 ал. 3 от ПМС № 69. 
2.3. Оценителите и резервните оценители по смисъла на постановлението трябва да отговарят на 
следните условия: 

i. да нямат материален интерес от определянето на даден кандидат за изпълнител; 
ii.  да не са „свързани лица" по смисъла на Търговския закон с кандидат в процедурата или с 
посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни 
органи. 

2.4. Оценителите и резервните оценители са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са 
им станали известни при или по повод на работата им. 
2.5. Оценителите подписват декларации за безпристрастност и поверителност, включително 
относно обстоятелствата по т. 2.3., незабавно след като научат имената на кандидатите в процедура 
за определяне на изпълнител, както и при промяна на някое от обстоятелствата по т. 2.3. в хода на 
провеждане на процедурата. 
2.6. Критериите по чл. 13, ал. 1, т. 2 от ПМС № 69 се прилагат само по отношение на офертите на 
кандидатите, които отговарят на обявените изисквания за икономическо и финансово състояние, 
професионална квалификация и технически възможности. 
2.7. Бенефициентът може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, да иска 
разяснения относно офертата и представените към нея документи, както и да изисква писмено 
представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в 
офертата. 
2.8. Бенефициентът писмено уведомява кандидатите за липсващи документи или за 
констатираните нередовности, посочва точно вида на документа или документите, които следва да 
се представят допълнително, и определя срок за представянето им. Срокът е еднакъв за всички 
кандидати. 
2.9. Оценителите съставят протокол за резултатите от работата си, който се представя на 
Бенефициента за утвърждаване. 
2.10. Бенефициентът писмено уведомява всички кандидати в 3-дневен срок от утвърждаването на 
протокола, като на първия класиран кандидат едновременно се изпраща и покана за сключване на 
договор. 
2.11. Процедурата за определяне на изпълнител се прекратява, когато: 

i. не е подадена нито една оферта или няма допуснат нито един кандидат; 
ii.  всички оферти не отговарят на предварително обявените условия; 

iii.  всички класирани кандидати, чиито оферти не надвишават предвидения финансов ресурс, 
последователно откажат да сключат договор; 
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iv. всички оферти надвишават предвидения финансов ресурс или възникне невъзможност за 
осигуряването му; 
v. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат 
отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата. 
3. Отстраняване от участие. 
Оценителите предлагат за отстраняване кандидат, който след прилагане на разпоредбата на чл. 18, 
ал. 4 от ПМС № 69/2013 г.: 
3.1. не е представил някой от документите, посочени в документацията за участие в публичната 
покана, в указания вид и форма; 
3.2. не може да участва в процедурата за възлагане на публична покана поради наличие на 
обстоятелствата по чл. 22, ал.1 от ПМС № 69; 
3.3 е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия 
на Бенефициента. 
4. Окончателна оценка и класиране на офертите. 
Оценителите разглеждат допуснатите оферти като ги оценяват и класират в съответствие с 
критериите за оценка от настоящата документация. На първо място се класира кандидатът 
предложил най-ниска цена за производство и разселване на един брой есетрова риба с тегло 5-10 г. 
с доказан дунавски произход. 
5. Сключване на договор по реда на ПМС № 69 
5.1. Бенефициентът сключва писмен договор за изпълнение с определения за изпълнител 
кандидат в срок, не по-дълъг от 30 дни от утвърждаването на протокола по чл. 18, ал. 5 от ПМС 69, 
който включва всички предложения от офертата на определения изпълнител. 
5.2. Бенефициентът е длъжен да сключи договор, който съответства на приложения в 
документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на кандидата, въз основа на 
които е избран за изпълнител.  
5.3. Договорът за изпълнение може да бъде изменен или допълнен само след писмено 
съгласуване с програмните оператори по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство и Норвежкия финансов механизъм, съответно с управляващия орган на Оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.” 
5.4. Договорът за изпълнение по изключение може да бъде изменен или допълнен без писмено 
съгласуване по реда на т.5.3., при хипотезата на чл. 20, ал. 4 от ПМС № 69. 
5.5. Не се сключва договор с кандидат, спечелил процедура за определяне на изпълнител, който:  

i. не отговаря на изискванията на чл. 22 от ПМС № 69; 
ii.  откаже да сключи договора; 
iii.  при подписване на договора не предостави изискуемата гаранция за изпълнение, в размер на 3 

% от стойността на договора. 
5.6. За отказ да сключи договора, се счита и неявяването на спечелилия кандидат в посочения 
срок. 
5.7. В случаите по т. 5.5, Бенефициентът може да избере следващия в класирането кандидат или 
да прекрати процедурата за определяне на изпълнител. 
5.8. Бенефициентът не сключва договор с кандидат, който е: 

i. осъждан, освен ако е реабилитиран, за някое от следните престъпления:  
а) престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 
изпиране на пари; 
б) подкуп; 
в) участие в организирана престъпна група; 
г) престъпления против собствеността; 
д) престъпления против стопанството; 

ii.  обявен в несъстоятелност; 
iii.  в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 

законодателството на страната, в която лицето е установено или регистрирано. 
 Липсата на горепосочените обстоятелствата се доказва от кандидатите : 

i. при сключване на договора със: 
а) документи, издадени от съответните компетентни органи преди сключването на договора, и/или 
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б) извлечение от електронен регистър, заверено от кандидата, и/или 
в) декларация съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен. 
6. Изчисляване на срокове 
Сроковете, посочени в тази документация, са в календарни дни и се изчисляват както следва: 
- когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период; 
- когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на който 
трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия работен ден, 
следващ почивния; 
- когато срокът е в работни дни, това е изрично указано при посочването на съответния срок. 
7. Етични клаузи 
Всеки опит на кандидат да се сдобие с поверителна информация, да сключи незаконно 
споразумение с конкуренти или да окаже влияние върху оценителите или Бенефициента по време 
на процеса на разглеждане, изясняване и оценка на офертите може да доведе до отстраняване на 
кандидата от процедурата или до административни наказания. 
Когато предлага оферта, кандидатът трябва да не е повлиян от възможен конфликт на интереси и 
да няма равностойни взаимоотношения в тази връзка с други кандидати в процедурата за възлагане 
на публичната покана или страни, ангажирани в проекта. Ако по време на изпълнение на договора 
възникне такава ситуация, изпълнителят трябва незабавно да уведоми Бенефициента. 
Изпълнителят трябва да действа във всеки един момент професионално, безпристрастно и в 
съответствие с кодекса за етично поведение на професията си. Той трябва да се въздържа от 
всякакви публични изявления във връзка с публичната покана, проекта като цяло или услугите, 
направени без предварителното одобрение на Бенефициента. 
Изпълнителят и неговите служители не трябва да упражняват каквато и да било дейност или да 
получават облага, която е в разрез с техните задължения към Бенефициента. 
Изпълнителят и неговите служители са задължени да запазят професионална тайна за целия срок 
на договора, както и след неговото завършване. Всички доклади и документи, изготвени или 
получени от изпълнителя, са конфиденциални. 
Изпълнителят ще се въздържа от всички взаимоотношения, които могат да компрометират 
неговата независимост или независимостта на служителите му.  
 
8. Комуникация между бенефициента и кандидатите 
Всички комуникации и действия на Бенефициента и на кандидатите, свързани с настоящата 
процедура, са в писмен вид. Обменът на информация между Бенефициента и кандидатите се 
извършва по един от следните начини:  
� Лично -  срещу подпис; 
� По пощата – чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от кандидата 
адрес; 
� Чрез куриерска служба с обратна разписка; 
� По факс; 
� По електронен път при условията и реда на Закона за електронния документ и електронния 
подпис; 
� Чрез комбинация от тези средства. 
За получено уведомление по време на процедурата се счита това, което е достигнало до адресата, 
на посочения от него адрес/факс номер или получено на ръка лично или от законният представител 
на юридическото лице или от лицето, посочено за контакти в офертата на кандидата. Когато 
кандидатът е променил своя адрес или факс номер и не е информирал своевременно за това 
ответната страна, или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това 
уведомление, което е достигнало до адреса/факса, известен на изпращача. 
Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на 
публичната покана се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и 
поверителността на офертите. 
Решенията на бенефициента, за които той е длъжен да уведоми кандидатите, се връчват лично 
срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по 
електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. 
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РАЗДЕЛ VII 
 
ПРОЕКТО – ДОГОВОР 

ДОГОВОР ЗА УСЛУГА (проект) 
 
№ 
 

CONTRACT OF SERVICES (Draft) 
 
№ 
 

 
1. СТРАНИ ПО ДОГОВОРА  
 
Сдружение: ВВФ - Световен фонд 

за дивата природа, 
Дунавско- Карпатска 
програма България  

Седалище и адрес 
на управление: 

гр. София 1000 
ул.“Иван Вазов” No.38 
ет.2, ап.3-4 

БУЛСТАТ:  175054080 
Представлявано 
от:  

Веселина Кавръкова 

Наричано:  Бенефициент 
и  
Фирма:  
Седалище и адрес 
на управление: 

 

БУЛСТАТ:  

Представлявано 
от:  

 

Наричано:  Изпълнител  

 
1. CONTRACTING PARTIES  
 
Association: WWF - World Wide 

 Fund for Nature,  
Danube-Carpathian  
Program Bulgaria 

Headquarters and 
address of 
management: 

1000 Sofia 
38, Ivan Vazov Str. 
fl.2, ap.3-4 

BULSTAT:  175054080 
Represented by:  Vesselina Kavrakova 
Acting as:  Beneficiary 

and  
 
Company:   

 

Headquarters and 
address of management: 

 

BULSTAT:   
 
Represented by:  

 

Acting as:  Contractee 

 
 
На основание чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от ПМС № 
69/2013 г. за условията и реда за определяне на 
изпълнител от страна на кандидати за 
безвъзмездна финансова помощ и 
бенефициенти на договорена безвъзмездна 
финансова помощ от Структурните фондове и  
Кохезионния фонд на Европейския съюз, 
Съвместната оперативна програма 
„Черноморски Басейн 2007-2013 г.”, 
финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство и Норвежкия 
финансов механизъм, и на утвърден протокол от 
БЕНЕФИЦИЕНТА, изготвен от оценители, 
назначени от БЕНЕФИЦИЕНТА за 
разглеждане, оценка и класиране на получените 
оферти за определяне на изпълнител на услуга с 
предмет: "Производство и разселване на поне 50 
000 личинки от застрашени видове есетрови 
риби с доказан дунавски произход" по дейност 3 
„Осигуряване на минимална популационна 
численост за оцеляване на видовете до 

 
On the basis of art. 20, para 1 and 2 of the Council 
of Ministers Decree № 69/2013 for the conditions 
and contract award procedure conducted by 
beneficiaries of agreed grant from the Structural 
Funds and the Cohesion fund of the European 
Union,  the Joint operational programme “Black 
sea 2007- 2013", the Financial mechanism of the 
European economic area and The Norwegian 
Financial Mechanism, and protocol approved by 
the beneficiary, prepared by assessors, appointed 
by the beneficiary for reviewing, evaluating and 
rating the received quotes, and decision no. …… 
dated …. for determining acontractee of the 
service “Breeding and resettlement of minimum 
50 000 larvae of endangered sturgeon species of 
proven Danubian origin” under Acticity 3 
“Ensuring minimum population numbers for 
species survival until the natural reproduction 
capacity is restored through resettlement of 
heterogeneous population of larvae of endangered 
sturgeon species of proven Danubian origin” 
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възстановяване на естественото 
възпроизводство чрез разселване на 
хетерогенно потомство личинки на застрашени 
видове есетри с доказан произход от дунавските 
популации” от проект „Прилагане на дейности 
от Националния план за действие за есетровите 
риби с цел подобряване състоянието и опазване 
на есетрите в България”, финансиран с договор 
№ 5103020–С-012 по приоритетна ос 3 на 
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 
г.” се сключи настоящият договор между 
горепосочените страни. 
 

under project „Implementation of activities from 
the National Action plan on Sturgeons for 
enhancing the status and protection of Sturgeons 
in Bulgaria”, financed with contract № 5103020 – 
С-012 under priority axis 3 of Operational 
Programme “Environment 2007-2013” the current 
contract was signed between the parties above. 

2. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  
 
Изпълнителят приема да извърши услуга с 
предмет: "Производство и разселване на поне 50 
000 личинки от застрашени видове есетрови 
риби с доказан дунавски произход" по проект 
„Прилагане на дейности от Националния план 
за действие за есетровите риби с цел 
подобряване състоянието и опазване на 
есетрите в България”, финансиран с договор № 
5103020 – С-012 по приоритетна ос 3 на 
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 
г.”; проект 9Е0701.01, донор 3011. 
 

2. CONTRACT OBJECT  
 
2.1. The Contractee undertakes to perform the 
following service: “Breeding and resettlement of 
minimum 50 000 larvae of endangered sturgeon 
species of proven Danubian origin” under project 
„Implementation of activities from the National 
Action plan on Sturgeons for enhancing the status 
and protection of Sturgeons in Bulgaria”, financed 
with contract № 5103020 – С-012 under priority 
axis 3 of Operational Programme “Environment 
2007-2013”; project 9Е0701.01, donor 3011. 

3. СРОК НА ДОГОВОРА  
 
Настоящият договор влиза в сила при 
подписването му от двете страни и е валиден до 
………… г. (в съответствие с посоченото в 
офертата), но не по-късно от 16.03.2015 г. 

3. CONTRACT DURATION  
 
The Contract herein is effective on its signing date 
by both parties and it is valid until …………… (in 
conformity with the offer) though not later than 
16.03.2015. 
 

4. ДОГОВОРНА ЦЕНА  
 
4.1. Общата стойност по настоящия договор е в 
размер на 629 750.00 лв. без включен ДДС 
(шестстотин двадесет и девет хиляди 
седемстотин и петдесет лева без включен ДДС). 
4.2. Единичната цена по настоящия договор е в 
размер на ………… (…………..) лв. без ДДС за 
един брой произведена и разселена есетрова 
риба.  
4.3. В общата стойност са включени всички 
разходи на Изпълнителя по изпълнение на 
услугата в описания в техническото задание вид 
и обхват. 
4.4. Изпълнителят следва да произведе 
количество риби, съобразно предложената от 
него единична цена до достигане на общия 
бюджет, предвиден за дейността, а именно – 
629 750.00 лв. без включен ДДС. 
 

4. CONTRACT PRICE  
 
4.1. The total value of this contract is 629 750.00 
 BGN, VAT excluded (six hundred twenty-five 
thousand BGN, VAT excluded).  
 
4.2. The unit price under the current contract is 
………… (…………..) BGN per one sturgeon 
bred and resettled. 
 
4.3 The total price includes all costs of the 
Contractee in performance of the service 
described in the TOR. 
 
4.4. The Contractee shall breed the quantity of fish 
as per the offered unit price amounting to the total 
budget proposed for the activity, that is 
629 750.00 лв.  BGN, VAT excluded. 
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5. УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ  
 
5.1. Изпълнителят се задължава да извърши в 
срок ………… г. (в съответствие с посоченото в 
офертата), но не по-късно от 16.03.2015 г.: 
5.1.1. Подготовка 
• Да направи детайлен преглед на 
предоставената от бенефициента Програма за 
получаване, маркиране и разселване на 
хетерогенни потомства от автохтонни за 
Дунав застрашени есетрови видове с доказан 
произход; 
• Да се запознае с досегашния зарибителен 
опит по р. Дунав с есетрови риби; 
• Изхождайки от поставената цел - 
произведени поне 50 000 рибки, да направи 
необходимите разчети за броя родителски 
индивиди (производители) - по вид и пол, които 
следва да бъдат осигурени, с цел да се избегне 
загубата на генетично разнообразие. 
5.1.2. В случай на улов на производители от 
природните популации: 
• Да се сдобие с разрешително за улов на 
допустимият брой екземпляри от двата  пола за 
получаване на потомства при изкуствени 
условия от съответните видове; 
• Съгласно разчетите и спазвайки правилата 
описани в Програмата, да извърши улов на 
производители от природните местообитания в 
р. Дунав; Уловът на отделните видове се 
извършва в различни участъци на реката с оглед 
гарантиране хетерогенност на потомството; 
• Да води стриктна  документация за всички 
уловени от природата екземпляри по видова 
принадлежност  и местоулов в съответен 
протокол; 
• Да осигури безопасен транспорт на 
уловените екземпляри от природата до 
репродукционната база следвайки правилата 
заложени в Програмата; 
В случай на налични производители с доказан 
дунавски произход и генетична чистота: 
• Да докаже генетичната чистота и произхода 
на производителите чрез генетичен анализ в 
посочена от Бенефициента лаборатория. 
Анализът е за сметка на изпълнителя. 
5.1.3. Получаване на потомства 
• Като част от репродукционния процес да 
предприеме необходимите мерки и да приложи 
необходимите техники за осигуряване на 
генетичното разнообразие на потомствата, 
съгласно насоките на Програмата; 

5. DELIVERY TERMS AND CONDITIONS  
 
 
5.1. The Contractee agrees to complete until 
……………. (in conformity with the offer) 
though not later than 16.03.2015: 
5.1.1. Preparatory phase 
• To review in details the Programme for 
retrieving, marking and restocking of 
heterogeneous offspring of endangered sturgeon 
species indigenous for Danube and of proven 
origin submitted by the Beneficiary;  
 
• To get acknowledged with former experience 
in restocking sturgeon in the Danube; 
• Considering the goal to be achieved – 
minimum 50 000 fish produced – to make the 
appropriate calculations about the number of 
parent fish (breeders) by species and gender, 
which shall be secured to prevent genetical 
diversity loss;  
5.1.2. In case of catch of breeders from natural 
populations 
• To get a permit for catch of admissible number 
of fish from both genders in order to produce 
offspring in artificial conditions by each of the 
target species; 
• In line with the calculations and following the 
rules detailed in the Programme, to catch breeders 
from natural habitats in the Danube; The catch of 
different species will be in different sections of the 
river to ensure heterogeneity of offspring; 
 
• To maintain strict documentation for all 
specimens caught in the wild by species and place 
of catch in appropriate recording form; 
 
• To ensure safe transport for the specimens 
caught in the wild to the reproduction facility 
observing the rules set out in the Programme; 
In case of already present breeders with proven 
Danube origin and genetic purity: 
 
• To prove the origin of the breeders and that 
they are genetically pure by carrying out genetic 
analysis in a laboratory, named by the 
Beneficiary, at his own expense.  
5.1.3. Getting offspring 
• To take the necessary measures and to apply 
the techniques required for ensuring the genetic 
diversity of offspring as part of the reproduction 
process, in line with the Programme guidelines; 
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• Да предприеме необходимите действия за 
гарантиране оцеляването на производителите; 
• Да произведе минимум 50,000 личинки до 
размер позволяващ безопасното маркиране на 
рибките от указаните видове, използвайки 
размножителен материал добит от съответните 
производители – дивоуловени, или с доказан 
Дунавски и нехибриден произход. В случай на 
съмнение, доказването на генетичната чистота и 
произхода на рибата се доказва чрез генетичен 
анализ в посочена от Бенефициента 
лаборатория, за сметка на изпълнителя; 
• Да води и съхранява детайлна 
документацията по параметрите на 
производството на всички едновъзрастови 
потомства в т.ч. документиране на цялата 
информация, свързана с репродуктивността на 
женските, като  общото количество хайвер, 
брой хайверни зърна в 1 гр., процент на 
оплодяемост и люпимост, също записване на 
номера на марките на мъжките с които е 
оплоден хайвера; 
5.1.4. Маркиране и разселване на потомствата в 
р.Дунав и връщане на производителите в 
природата 
• Да осигури достатъчно количество марки от 
вида Coded Wire Tags (CWT), за всички 
произведени личинки и размножавани 
екземпляри подходящи за използване с 
инжектор, който ще бъде осигурен от 
Бенефициента.;  
• Използвайки техниките и средствата 
описани в Програмата, да извърши 
задължително индивидуално маркиране на 
уловените от природата производители и ако са 
в необходимото здравословно състояние да 
осигури връщането им в естествените 
местообитания след приключване на 
размножителните дейности в подходящите 
сезон и места за това. 
• Използвайки методите и средствата описани 
в Програмата, да извършва задължително 
индивидуално маркиране на всички екземпляри 
от потомствата, които ще бъдат разселвани. 
• Да регистрира цялата информация на всяка 
използвана марка в база данни (във формат 
съгласуван с бенефициента) в т.ч. пълно име на 
вида (местно и латинско), пол, стадии на 
зрялост; за производителите - дата и място на 
улова, тегло, обща дължина, мостра (част) от 
перка (съхранена подходящо за генетичен 
анализ), време (период, сезон) на миграция на 
производителя, дата и място на връщане в 

• To undertake the actions required for ensuring 
the survival of breeders; 
• To produce a minimum of 50 000 larvae of 
size allowing for safe marking of the target 
species using reproduction stock derived from the 
breeders caught or with proven Danube and non-
hybrid origin. In case of doubt, the genetic purity 
and origin of the fish is to be confirmed by genetic 
analysis in a laboratory, identified by the 
Beneficiary, at the cost of the Contractee; 
 
 
• To keep records and maintain detailed 
documentation on the breeding parameters of all 
even-aged offspring, including documentation of 
all the information related to the reproduction 
capacity of females, such as total quantity of 
spawn, number of eggs in 1 g, percentage of 
fertility and hatchability, as well as recordings of 
the marker IDs of males that have fertilized the 
spawn; 
 
5.1.4. Marking and restocking of offspring in the 
Danube River and releasing the breeders back to 
the wild; 
• To provide sufficient amount of markers of the 
type Coded Wire Tags (CWT) for all produced 
fish offspring and breeders suitable to be applied 
with an injection device, which will be provided 
by the Beneficiary; 
 
• Using the techniques and means specified in 
the Programme, to mandatorily mark each of the 
breeders caught in the wild and in case of the 
necessary good health condition, to ensure their 
release back to their natural habitats after 
completion of the reproduction activities in the 
appropriate places and season; 

 
 
• Using the techniques and means specified in 
the Programme, to mandatorily mark each fish 
from the offspring which will be resettled; 
 
• To register all the information for each marker 
used (in a database format agreed with the 
Beneficiary), including full name of the species 
(local and Latin), gender, stage of maturity; for 
breeders – date and place of catching, weight, total 
length, sample (part) of fin (properly preserved for 
genetic analysis), time (period, season) of 
migration of the breeder, date and place of release 
back to the wild; for offspring – data and place of 
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природата; за потомствата - дата и място на 
разселване; 
• Съвместно с биолога-ихтиолог да уточни 
местата (мин. 4) и конкретните дати за 
разселване (обвързано е и с други дейности по 
проекта); 
• Да осигури транспорт на произведените 
рибки до местата за разселване, следвайки 
изискванията заложени в Програмата;  
• Да осигури разселване на произведените 
рибки в предварително определените места. 
 
5.2.Срокове за изпълнението на заданието 
Заданието следва да бъде изпълнено в периода 
01.11.2013 – 16.03.2015.  
 

resettlement; 
 

• Together with the biologist – ichthyologist to 
determine the places (minimum 4) and the specific 
dates for resettlement (also related with other 
activities under the Project); 
• To provide transport for the fish produced to 
the places of resettlement, following the 
requirements set out in the Programme; 
• To ensure the resettlement of fish produced in 
the pre-determined locations. 
 
5.2.Terms for implementation of the ToR  
The ToR shall be completed in the period 
01.11.2013 – 16.03.2015.  

6. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА И 
ВЪЗРАЖЕНИЯ  
 
6.1. Бенефициентът определя Стоян Михов – 
биолог-ихтиолог по проекта за свой 
представител, който да приеме изпълнението на 
услугата. 
6.2. Приемането на услугата се удостоверява с 
двустранен приемо-предавателен протокол, 
подписан от съответните представители на 
бенефициента и Изпълнителя, след проверка на  
услугата. 
6.3. В случаите, когато при приемането на 
услугата бъдат констатирани липси и/или явни 
недостатъци, констатациите се отразяват в 
приемо-предавателния протокол. В него се 
посочва срокът, в който Изпълнителят се 
задължава да достави, изправи и/или отстрани 
явните недостатъци. 
 

6. ACCEPTANCE OF THE WORKS AND 
CLAIMS  
 
6.1. The Beneficiary assigns Stoyan Mihov - 
Biologist-Ichthyologist, as a representative to 
perform the acceptance of the performance of the 
service.   
6.2. The acceptance of the service is certified by 
bilateral protocol, signed by the representatives of 
the Beneficiary and the Contractee, after checking 
the service. 
 
6.3. In cases where gaps and / or apparent 
shortcomings are found while accepting the 
service, the findings should be reflected in the 
protocol. It  shall specify the time within which 
the Contractee shall deliver, correct and / or 
remove the obvious shortcomings. 

7. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ  
 
7.1 Сумата по този договор ще бъде изплатена 
както следва: 
7.1.1. Авансово плащане в размер на 16 % от 
стойността по договора- до 10 /десет/ работни 
дни след подписване на договора и представена 
фактура от страна на изпълнителя; 
7.1.2. Междинни плащания в размер на 64 % от 
стойността на разселените личинки – до 10 
/десет/ работни дни след всяко разселване на 
личинки, представен доклад от страна на 
изпълнителя, съдържащ описание и резултатите 
от дейността, приемане работата на 
изпълнителя чрез подписване на двустранен 
приемо-предавателен протокол и представена 
фактура от страна на изпълнителя 
7.1.3. Окончателно плащане в размер на 20 % от 

7. PAYMENT TERMS  
 
7.1 The price of this contract will be paid, as 
follows: 
7.1.1. advance payment of 16 % of the contract 
price-  within 10 / ten/ working days after the 
signing of the contract and submission of invoice 
by the Contractee. 
7.1.2. interim payment of 64 % of the price of 
resettled larvae – within 10 /ten/ working days 
after each resettlement of larvae, submitted report 
by the Contractee describing and analyzing the 
results of the activity, acceptance of the 
Contractee’s work through signing of bilateral 
protocol , and submission of invoice by the 
Contractee; 
 
7.1.3. final payment of 20% of the contract price – 
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стойността по договора – до 20 /двадесет/ 
работни дни, след представяне на доклад от 
страна на изпълнителя, съдържащ пълно 
описание и резултатите от дейността, 
окончателно приемане работата на изпълнителя 
с окончателен приемо-предавателен протокол и 
представена фактура от страна на изпълнителя. 
7.2. Всички плащания трябва бъдат издължени 
от бенефициента на изпълнителя по банков път: 
……………………………………………………
……… 
 

within 20 /twenty/ working days after the 
submission of report by the Contractee, describing 
and analyzing the results of the activity, final 
acceptance of the Contractee’s services with final 
protocol, and submission of invoice by the 
Contractee  
 
7.2. All payments shall be made by the 
Beneficiary to the Contractee on bank account: 
…………………… 

8. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  
 
Изпълнителят се задължава: 
 
8.1. Да спазва договорения с този договор 
времеви график; 
8.2. Да предостави предмета на услугата 
навреме и с договореното качество; 
8.3 Да уведомява бенефициента своевременно 
за всички важни обстоятелства, свързани с 
успешното изпълнение на своите задължения 
по настоящия договор; 
8.4. Да извърши предмета на услугата, съгласно 
условията в чл. 5 от настоящия договор; 
8.5. Да спазва изискванията за изпълнение на 
мерките за информация и публичност, 
определени в указанията на Договарящия орган 
съобразно предмета на процедурата, които му 
се предоставят при подписване на договора; 
8.6.Да осигурява достъп за извършване на 
проверки на място и одити, включително 
задълженията по чл. 124 от Общите условия по 
договора за безвъзмездна финансова помощ, 
които му се предоставят при подписване на 
договора; 
8.7.Да изпълнява мерките и препоръките, 
съдържащи се в докладите за проверки на 
място. 
8.8.Да докладва за възникнали нередности; 
8.9.Да възстановява суми по нередности, заедно 
с дължимата лихва и други неправомерно 
получени средства; 
8.10. Да информира Бенефициента за 
възникнали проблеми при изпълнението на 
договора и за предприетите мерки за тяхното 
разрешаване; 
8.11. Да спазва изискванията на европейското и 
национално законодателството във връзка с 
предоставянето на безвъзмездната финансова 
помощ; 
8.12. Да посочва в документите, които издава 

8. CONTRACTEE'S OBLIGATIONS   
 
 
The Contractee shall undertake to: 
 
8.1 Follow the time schedule agreed in this 
contract; 
8.2. To provide the service in due time and at the 
agreed quality. 
8.3 Inform the Beneficiary in appropriate time 
about any circumstances of importance which are 
related to the successful execution of his/her 
obligations under this contract; 
8.4 To provide the service under the terms of Art. 
5 of this contract; 
8.5. To comply with the Information and Publicity 
guidelines of the Contracting body according to 
the subject of the procedure, given with the 
signing of the contract; 
 
8.6. To provide access for conducting spot checks 
and audits, incl. the responsibilities as per Art. 124 
of the Common provisions to the Grant contract, 
which are given to the Contractee at the signing of 
the contract; 
 
8.7. To comply with the measures and 
recommendations, included in the spot checks 
reports; 
8.8. To report incurred irregularities; 
8.9. To return amounts related to irregularities 
with the owed interest and other improperly 
received money; 
8.10. To inform the Beneficiary for problems 
incurred during the execution of the contract and 
for the measures for overcoming those; 
 
8.11. To comply with the European and National 
legislation in relation to the grant; 
 
 
8.12. To include in the documents created during 
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при изпълнение на договора, наименованието 
на оперативната програма, номера на Договора 
за безвъзмездна финансова помощ, както и 
номера и дата на договора, по който е 
извършено плащане; 
8.13. Да спазва изискванията за съхранение на 
документацията, свързана с изпълнението на 
договора за избор на изпълнител, приложими и 
по отношение на Бенефициента; 
8.14. Да прилага към всеки от 
разходооправдателните документи (фактури 
или документи с еквивалентна доказателствена 
стойност)/ документ, удостоверяващ начина на 
образуване на общата стойност на разходите, 
предвидени в тези документи, въз основа на 
посочените единични цени и количества; 
8.15. Изпълнителят има право да получи 
договорената сума, в случай, че изпълни 
задълженията си в срок и с необходимото 
качество; 
8.16. Да предостави на Бенефициента 
изключителните права върху всички обекти на 
интелектуална собственост (авторски и 
патентни права) върху проучвания, чертежи, 
планове, реклама и други материали, 
разработени в изпълнение на настоящия 
договор, по смисъла на чл. 36, ал. 1 от Закона за 
авторското право и сродните му права, без 
заплащане на допълнително възнаграждение от 
страна на Бенефициента. 

the execution of the contract, the name of the 
operational programme, the grant contract 
number, as well as the number and date of the 
contract, under which payment has been made;  
 
8.13. To comply with the requirements for record 
keeping of the documentation related to 
implementation of the contract for selection of 
Contractee, applied to the Beneficiary as well. 
8.14. To attach to each expense document (invoice 
or equivalent evidence value document), 
document showing the way of forming the total 
amount in these documents on the basis of given 
unit prices and quantities; 
 
 
8.15. The Contractee is entitled to receive the 
agreed contract price in case he/she fulfils his/her 
obligations on time and with required quality. 
 
8.16. To deliver to the Beneficiary the exclusive 
rights over all intellectual property (authorship 
and patent rights) – studies, drawings, plans, 
advertisements and other materials produced 
under the present contract and following art. 36 
(1) of the Authorship Law, without additional 
compensations by the Beneficiary. 

9. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА 
БЕНЕФИЦИЕНТА 
 
Бенефициентът се задължава: 
 
9.1. Да приеме извършената услуга, в случай, че 
отговаря на изискванията, посочени в 
документацията и техническата оферта на 
Изпълнителя; 
9.2. Да извърши плащане според договорените 
условия;  
9.3. Бенефициентът не носи отговорност за 
действия на трети страни, злополуки, 
заболяване или всякакви загуби (независимо от 
причините за тях), възникващи в процеса на 
или при изпълнението на настоящия договор; 
9.4. Бенефициентът не дължи плащане, в 
случай, че Изпълнителят не извърши услугата в 
срок или извършената услуга не е с 
необходимото качество.  

9. BENEFICIARY’S OBLIGATIONS, 
LIABILITY  
 
The Beneficiary shall undertake to: 
 
9.1. Accept the service provided that it meets the 
requirements specified in the documentation and 
in the technical offer of the Contractee; 
 
9.2 Pay the price according the terms agreed 
herein;  
9.3. The Beneficiary is not liable for acts of third 
parties, accidents, sickness, or loss of any kind, 
however caused, arising in the course of or from 
the performance of this agreement;  
 
9.4. The Beneficiary is not obliged to pay, if the 
Contractee fails to perform the service in term or 
if the performed service is not of appropriate 
quality.  
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10. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 
 
10.1. При забавено изпълнение на задълженията 
по договора от страна на Изпълнителя и 
Бенефициента неизправната страна дължи на 
изправната неустойка в размер на 0,5 % от 
стойността на договора за всеки просрочен ден, 
но не повече от  10 % от тази сума. 
10.2. При забавено изпълнение на задълженията 
по този договор от страна на Изпълнителя, 
продължило повече от 10 (десет) дни, 
бенефициентът може да прекрати договора с 
едностранно уведомление, отправено до 
Изпълнителя, без да дава допълнителен срок за 
изпълнение, като Изпълнителят дължи 
неустойка за пълно неизпълнение на договора в 
размер на 20 % от цената на договора и 
връщане на получената сума, представляваща 
авансово плащане. 
10.3. При пълно неизпълнение на договора 
като цяло, изпълнителят заплаща неустойка в 
размер на 20 % (двадесет процента) от цената 
на договора и връщане на получената сума, 
представляваща авансово плащане. 
10.4. При частично неизпълнение на 
задълженията си, изпълнителят дължи 
неустойка в размер на 10% от стойността на 
неизпълненото. 
10.5. Сумите на неустойките дължими от 
изпълнителя се прихващат от средствата за 
междинните и окончателното плащания или от 
представената гаранция за добро изпълнение. 
10.6. Бенефициентът може да претендира за 
претърпени вреди и пропуснати ползи.  
10.7. За да гарантира точното и качествено 
изпълнение на задълженията си по този 
договор, изпълнителят представя гаранция за 
изпълнение в размер на 3 % от стойността на 
договора.  
10.8. При гаранция за изпълнение, представена 
под формата на депозит, бенефициентът не 
дължи на изпълнителя лихви за времето, през 
което сумата по гаранцията е престояла 
законно при него. 
10.9. В случай на банкова гаранция, 
изпълнителят се задължава да поддържа 
валидността на гаранцията за изпълнение, в 
пълния й размер, до приключване на договора. 
10.10. В случай на неизпълнение от страна на 
Изпълнителя на поетите с настоящия договор 
задължения, Бенефициентът се удовлетворява 
от представената гаранция, съответна на 
неизпълнението.  
10.11. Бенефициентът освобождава гаранцията 

10. SANCTIONS AND PENALTIES  
 
10.1. In late performance of contract obligations 
by the Contractee and the Beneficiary defaulting 
party shall owe a penalty amounting to 0.5% of 
contract price for each day of delay but not more 
than 10% of this amount. 
 
10.2. In late performance of duties under this 
contract by the Contractee for over 10 (ten) days, 
the Beneficiary may terminate the contract by a 
notification addressed to the Contractee, without 
giving additional time for implementation and the 
Contractee shall pay a penalty for failure to 
comply fully the contract amounting to 20% of the 
contract price and shall return the amount received 
as an advance payment. 
 
 
10.3. In complete non-performance of the contract 
as a whole, the Contractee shall pay a penalty 
amounting to 20% (twenty percent) of the contract 
price and shall return the amount received as an 
advance payment. 
10.4. In partial non-performance of the duties, the 
Contractee shall be due a penalty of 10% of the 
amount of services non-performed. 
 
10.5. The amounts of penalties due by the 
Contractee shall be deducted from the amounts of 
interim and final payment or from the submitted 
performance guarantee. 
10.6. The Beneficiary may claim for damages and 
lost profits. 
10.7. To guarantee the correct and quality 
performance of his obligations under this 
Contract, the Contractee shall submit a 
Performance Guarantee amounting to 3 % of the 
Contract Price. 
10.8. Should the Performance Guarantee be 
provided in the form of deposit, the Beneficiary 
will not owe the Contractee any interest for the 
period during which the amount under this 
Guarantee is legally staying with him. 
10.9. Should a Bank Guarantee be provided, the 
Contractee shall be obliged to maintain the 
validity of the Performance Guarantee to its full 
amount until the completion of the Contract.  
10.10. Should the Contractee fail to perform his 
obligations under this Contract, the Beneficiary 
shall be entitled to keep the Guarantee amount 
corresponding to the non-performance. 
 
10.11. The Beneficiary shall release the 
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за изпълнение по номинал, освен ако цялата 
или част от нея не са послужили за 
удовлетворяване на претенции по неустойки. 
Гаранцията се освобождава в срок до един 
месец след изпълнение на договора. 
 

Performance Guarantee at par, except if all or part 
of it has not been retained under claims for 
penalties. The Guarantee shall be released within a 
month after completion of the Contract. 
 

11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА  
 
Настоящият Договор се прекратява при 
следните случаи:  
 
11.1. Когато една от страните е обявена в 
несъстоятелност или е в процедура на 
ликвидация/ банкрут преди изпълнението на 
договора;  
11.2. При изтичане срока на договора;  
11.3. С писмено споразумение от двете страни;  
11.4. По искане на бенефициента, когато до 
изпълнителя е изпратено предварително 
уведомление със срок от 15 календарни дни; 
11.5. Когато изпълнителят или бенефициентът 
не изпълни задълженията си по договора или ги 
изпълни некоректно.  
11.6. Едностранно от изпълнителя, при 
обективна невъзможност за изпълнение на 
договора, когато до бенефициента е изпратено 
предварително уведомление със срок от 15 
календарни дни. 
 
В случаите, касаещи 11.4 и 11.5, ако е дадено 
съответното уведомление, бенефициентът не е 
длъжен да заплаща на изпълнителя 
извършената работа или възникналите разходи 
след посочената дата на прекратяване на 
договора. 

11. CONTRACT TERMINATION  
 
The Contract herein is terminated in the following 
situations:  
 
11.1 Any of the parties is declared to be insolvent, 
or a procedure of liquidation/bankruptcy has been 
initiated against it, before the execution of the 
contract;  
11.2 The contract duration expires;  
11.3 By the written agreement of both parties;  
11.4 At the Beneficiary’s request, with a previous 
notification sent to the Contractee within 15 
calendar days;  
11.5 The Contractee or the Beneficiary fails to 
perform its contract obligations or fulfills them 
inappropriately.  
11.6 At the Contractee’s request, in case of 
objective impossibility for performance of the 
contract,  with a previous notification sent to the 
Beneficiary within 15 calendar days; 
 
 
In case of 11.4 and 11.5 if such notice is given, the 
Beneficiary shall not be required to pay the 
Contractee for work performed, or expenses 
incurred after the stated termination date.  
   
 

12. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА  
 
12.1. Освен в случаите, когато не е договорено 
друго, никоя от страните по настоящия договор 
не носи отговорност за ненавременното и/или 
некоректно изпълнение, цялостно или 
частично, на своите задължения по настоящия 
договор, ако неизпълнението на съответното 
задължение се дължи на обстоятелства, които 
не биха могли да се предвидят при 
подписването на договора и чиито последици 
са непреодолими за Страната, позоваваща се на 
тях. 
12.2. Страната, позоваваща се на 
гореспоменатите обстоятелства, е длъжна 
незабавно и обстойно да уведоми другата 
страна за тяхната поява и да предприеме всички 
необходими мерки за ограничаване на 
последиците от тези обстоятелства.  

12. FORCE MAJEURE  
 
12.1. Except for the situations where it was not 
agreed otherwise, neither of the parties to the 
contract herein shall be liable for the non-
performance in due time and/or appropriately, 
totally or partially, of any of its obligations 
undertaken by it under the contract herein, if the 
non-performance of the said obligation was 
caused by an event which could not have been 
foreseen on the signing date of the contract, whose 
consequences are insurmountable for the party 
invoking it.  
12.2. The Party invoking the above mentioned 
event is bound to inform the other party, 
immediately and with full details, about the 
occurrence of the event, and to take all measures 
necessary in order to limit the consequences of the 
event.  
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12.3. Ако в рамките на 15 дни от появата им 
гореспоменатите обстоятелства все още са 
налице, всяка от страните има право да уведоми 
другата за прекратяването “де юре” на 
настоящия договор, без да може да предяви иск 
за щети от другата. 
 

12.3. If within 15 days from the occurrence date, 
the said event does not cease, each of the parties is 
entitled to notify the other party about the 
termination de iure of the contract herein, without 
any of them being able to claim damages from the 
other.  
 

13. ПРИЛОЖИМО ПРАВО, СПОРОВЕ  
 
13.1. Настоящият договор се регламентира и 
тълкува в съответствие с българското 
законодателство.  
13.2. Всички спорове или несъгласия, 
възникващи от или във връзка с настоящия 
договор, следва да бъдат решавани по 
добронамерен начин от страните. Ако не бъде 
постигнато добронамерено решение, 
горепосочените ще бъдат решавани по съдебен 
ред в българските съдилища със съответната 
компетенция. 
13.3. Ако някоя разпоредба от настоящия 
договор бъде обявена за недействителна, 
неприложима или нищожна, или бъде отменена 
от компетентна юрисдикция, тази частична 
недействителност или неприложимост, не влече 
след себе си недействителност или 
неприложимост на останалата част от договора.  
 

13. APLICABLE LAW, LITIGATIONS  
 
13.1 This Contract shall be governed by and 
construed in accordance with the Bulgarian law.  
 
13.2 Any dispute or disagreement arising out of or 
in connection with this Contract will be solved in 
an amiable way by the Parties. If an amiable 
solution is not reached, the above mentioned shall 
be settled by the ordinary courts of Bulgaria, 
which have competent jurisdiction.  
 
 
13.3. Should any of the provisions under this 
Contract be declared void, inapplicable or invalid, 
or be canceled by a competent jurisdiction, this 
partial voidance or inapplicability does not entail 
voidance or inapplicability of the rest of the 
Contract. 
 
 

14. СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА 
КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 
  
Изпълнителят е длъжен да спазва правилата за 
конфиденциалност по отношение на всичко, 
свързано с дейността на бенефициента. 
Изпълнителят не трябва да разкрива пред трети 
страни информация, която не е публично 
разгласена и която му е известна поради 
връзките му с бенефициента. Изпълнителят не 
трябва да използва подобна информация за 
лична изгода или в интерес на трета страна, 
нито в ущърб на бенефициента. Тези 
задължения не се обезсилват при прекратяване 
на възложената работа. 
 

14. NON-DISCLOSURE AGREEMENT 
  
 
The Contractee is bound by rules of discretion in 
regard to all matters of Bebeficiary's business. The 
Contractee shall not communicate to any third 
party information not already made public that is 
known to him/her because of his/her relations with 
the Beneficiary. The Contractee shall not use such 
information to personal or third party advantage, 
or to the disadvantage of Beneficiary. These 
obligations shall not cease upon termination of 
employment.  
 

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ  
 
15.1. Настоящият договор е единственият 
договор, сключен между изпълнителя и 
бенефициента, и всички други писмени или 
устни изявления/ споразумения по предмета на 
настоящия договор не са валидни, освен ако не 
са включени в него. 
15.2. Настоящият договор може да бъде 
изменян или допълван само след писмено 

15. FINAL DISPOSITIONS  
 
15.1. This contract is the unique contract 
concluded by the Contractee and the Beneficiary, 
and any other previous statements/agreement, 
written or verbal, regarding the object of the 
contract herein, shall not be enforceable, unless 
they are included in the contract herein as well.  
15.2. This contract may be amended only after 
written agreement from the Managing Authority 



 26 

съгласуване с управляващия орган на 
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 
г.” или при условията на чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от 
ПМС № 69/2013 г. 
15.3. За всички неуредени въпроси във връзка 
със сключването, изпълнението и 
прекратяването на договора за изпълнение се 
прилагат разпоредбите на Търговския закон и 
на Закона за задълженията и договорите. 
15.4. Настоящият договор е изготвен в два 
екземпляра с еднаква правна стойност, по един 
за всяка страна. Подписан от двете страни днес, 
……………………….. 
 
 
 
 
Неразделна част от настоящия договор са:   
1. Офертата на Изпълнителя;  
2. Техническа спецификация за изпълнение на 

услугата от бенефициента; 
3. Декларации по чл. 8, т. 5, 6 и 8 от настоящия 

договор. 
 
 
 
 
 

of OP “Environment 2007- 2013” or under the 
provisions of art. 20, para 3 and para 4 of Council 
of Ministers Decree № 69/2013. 
 
15.3. Any outstanding issues related to the 
conclusion, performance and termination of the 
Contract are subject to the provisions of the 
Commercial Code and the Law on Obligations and 
Contracts. 
15.4. The contract herein was concluded in two 
copies, with the same legal value, one for each 
party.  Signed by both parties today, 
………………………….. 
 
 
 
 
An integral part of this contract are: 
1. The offer of the Contractee; 
2. Technical specification for service delivery by 
the beneficiary. 
3. Declarations under art. 8, items 5, 6 and 8 of 
this contract. 

 
ИЗПЪЛНИТЕЛ/ CONTRACTEE, 

 
…………………………………………………… 

/ 
 

БЕНЕФИЦИЕНТ/ BENEFICIARY, 
 

…………………………………………………………… 
Веселина Кавръкова/ Vesselina Kavrakova 
Програмен ръководител/Program Manager 

 
БЕНЕФИЦИЕНТ/ BENEFICIARY, 

 
…………………………………………………………… 

Радостина Митова/ Radostina Mitova 
Ръководител на проект / Project Manager 
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О П Е Р А Т И В Н А      П Р О Г Р А М А 
„ О К О Л Н А   С Р Е Д А   2 0 0 7 – 2 0 1 3 г.” 

 

                                                             
 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ                                                                                                                                                                    РЕШЕНИЯ ЗА                                                         
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД            ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ  

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ    

КОХЕЗИОНЕН ФОНД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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 

APPENDIX 3 
D E C L A R A T I O N  

I, the undersigned 
.............................................................................in the quality of representing ....................................... 

Contractee under Contract .........../.............. under project 9Е0701.01, donor 3011 Implementation of 

activities from the National Action Plan on Sturgeons for enhancing the status and protection of sturgeons 

in Bulgaria”, financed with contract № 5103020 – С-012 under priority axis 3 of Operational Programme 

“Environment 2007-2013” 

Hereby declare that: 
1. I am aware of the definition of irregularity  as referred to in Article 2 of Council Regulation (EO) 

№ 1083/2006 of 11 July 2006, namely:  

‘Irregularity: any infringement of a provision of Community law resulting from an act or omission 
by an economic operator which has, or would have, the effect of prejudicing the general budget of 
the European Community by charging an unjustified item of expenditure to the Community 
budget. 

2. I am aware of the definition of fraud  as referred to in Article 1 of the Convention for protection of 
the European Communities’ financial interests, namely:  
Fraud shall be considered to be any willful act relating to: 

o The use or presentation of false, incorrect or incomplete statements or documens, which 
has as its effect the misappropriation or wrongful retention of funds from the general 
budget of the European Communities or budgets managed by or on behalf of the European 
Comminities; 

o Non-disclosure of information in violation of a specific obligation with the same effect; 

o The misapplication of such funds for purposes other than those for which they were 
originally granted.  

3. I am aware that according to the approved Procedure for administering irregularities within the 
frame of Operational Programme “Environment 2007 – 2013” I shall signal for the occurrence of 
any irregularity and fraud or any suspected irregularity and fraud to the Beneficiary’s 
Irregularity Officer ;   
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4. I am aware that should any of the persons to be notified about irregularities is actually or 
suspected to be related with the irregularity, the information shall be submitted directly to one or 
several of the following:  

o Head of the structure administering the Operational Programme; 

o Deputy Minister or Head of Administration;  

o Chairman of the Council coordinating the fight against infringements affecting the 
financial interests of the European Union (the Council), as well as the Head of AFCOS 
Directorate (Directorate for coordination of the fight against infringements affecting the 
financial interests of the European Union) to the Ministry of Interior;  

o The European Anti-Fraud Office (OLAF) to the European Commission in Brussels. 

5. I am aware of the Ordinance setting out the procedures for administering irregularities affecting 
funds and programmes co-financed by EU, adopted with Council of Ministers’ Decree No. 285 of 
2009. 

 

This declaration is issued in two copies – one for the declarer and one for the Beneficiary’s Irregularity 
Officer.  

Date ..........2013.     Signature of declarer: ................... 
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О П Е Р А Т И В Н А      П Р О Г Р А М А 
„ О К О Л Н А   С Р Е Д А   2 0 0 7 – 2 0 1 3 г.” 

 

                                                             
 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ                                                                                                                                                                                      РЕШЕНИЯ ЗА                                                                                                     
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД            ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ  

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ    

КОХЕЗИОНЕН ФОНД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

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 

 
APPENDIX 3 

 
D E C L A R A T I O N  

I, the undersigned 
............................................................................. in the quality of representing....................................... 

Contractee under Contract .........../.............. under project 9Е0701.01, donor 3011 Implementation of 

activities from the National Action Plan on Sturgeons for enhancing the status and protection of sturgeons 

in Bulgaria”, financed with contract № 5103020 – С-012 under priority axis 3 of Operational Programme 

“Environment 2007-2013” 

Hereby declare that: 
1. I have received from the Beneficiary in soft copy the requirements for implementing the information 
and publicity measures, set out in the instructions of the Contracting Authority. 
 
2. I have received from the Beneficiary in soft copy the obligations under Article 124 of the General 
Conditions of the Grant Contract. 

 

This declaration is issued in two copies – one for the declarer and one for the Beneficiary’s Irregularity 
Officer.  

Date ...........2013.     Signature of declarer: ................... 
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О П Е Р А Т И В Н А      П Р О Г Р А М А 

„ О К О Л Н А   С Р Е Д А   2 0 0 7 – 2 0 1 3 г.” 
 
                                                             

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ                                                                                                                                                                                      РЕШЕНИЯ ЗА                                                                                                       
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД            ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ  

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ    

КОХЕЗИОНЕН ФОНД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

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 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Д ЕКЛА Р АЦИ Я  
Аз, долуподписаният/а 
.............................................................................в качеството ми на 
представляващ....................................... 

Изпълнител по договор .........../.............. по проект 9Е0701.01, донор 3011 „Прилагане на дейности 

от Националния план за действие за есетровите риби с цел подобряване състоянието и опазване на 

есетрите в България”, финансиран с Договор № 5103020 – С-012 приоритетна ос 3 на оперативна 

програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

декларирам, че: 
1. Запознат/а съм с определението за нередност, съгласно член 2 от Регламент (EO) № 

1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 година, а именно:  

„Нередност“: всяко нарушение на разпоредба на Общностното право, произтичащо от 
действие или бездействие на стопански субект, което има или би имало като последица 
нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз, като отчете неоправдан разход 
в общия бюджет. 

2. Запознат/а съм с определението за измама, съгласно чл.1 от Конвенцията за защита на 
финансовите интереси на Европейските общности, а именно:  
Под измама следва да се разбира всяко умишлено действие, свързано с: 

a. Използването или представянето на грешни, неточни или непълни декларации или 
документи, което води до злоупотреба или неоправдано използване на средства от 
общия бюджет на Европейските общности или бюджетите, управлявани от 
Европейските общности или от тяхно име; 

b. прикриване на информация в нарушение на конкретно задължение, водещо до 
резултатите, споменати в предходната подточка; 

c. разходване на такива средства за цели, различни от тези, за които са отпуснати 
първоначално. 
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3. Запознат/а съм, че съгласно одобрената Процедура за администриране на нередности в 
рамките на оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013г.”, следва да подавам сигнали 
за наличие на нередности и измами или подозрение за нередности и измами на служителя 
по нередности на бенефициента; 

 

4. Запознат/а съм, че при наличие или съмнение за връзка на някое от лицата, на които следва 
да се подават сигналите за нередности със случая на нередност, информацията се подава 
директно до един или няколко от следните органи:  

a. Ръководителя на структурата, администрираща оперативната програма; 

b. Ресорния заместник-министър или ръководител на ведомството;  

c. Председателя на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи 
финансовите интереси на Европейския съюз (Съвета) и до ръководителя на 
дирекция „Координация на борбата с измамите със средства на Европейския съюз 
(АФКОС)” в Министерството на вътрешните работи;  

d. Европейската служба за борба с измамите към Европейската комисия в Брюксел 
(ОЛАФ). 

5. Запознат/а съм с Наредбата за определяне на процедурите за администриране на 
нередности по фондове и програми, съфинансирани от ЕС, приета с Постановление № 285 
на Министерски съвет от 2009г. 

 

Настоящата декларация е изготвена в два екземпляра - по един за деклариращия и за служителя по 
нередности на бенефициента.  

Дата ..........2013 г.     Подпис на деклариращия: ................... 
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О П Е Р А Т И В Н А      П Р О Г Р А М А 
„ О К О Л Н А   С Р Е Д А   2 0 0 7 – 2 0 1 3 г.” 

 

                                                             
 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ                                                                                                                                                                                      РЕШЕНИЯ ЗА                                                                                                       
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД            ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ  

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ    

КОХЕЗИОНЕН ФОНД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

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 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
Д ЕКЛА Р АЦИ Я  

Аз, долуподписаният/а 
.............................................................................в качеството ми на 
представляващ....................................... 

Изпълнител по договор .........../.............. по проект 9Е0701.01, донор 3011 „Прилагане на дейности 

от Националния план за действие за есетровите риби с цел подобряване състоянието и опазване на 

есетрите в България”, финансиран с Договор № 5103020 – С-012 приоритетна ос 3 на оперативна 

програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

декларирам, че: 
1. Получих от бенефициента на електронен носител изискванията за изпълнение на мерките за 
информация и публичност, определени в указанията на Договарящия орган. 
 
2. Получих от бенефициента на електронен носител задълженията по чл. 124 от Общите условия 
по договора за безвъзмездна финансова помощ. 

 

Настоящата декларация е изготвена в два екземпляра - по един за деклариращия и за служителя по 
нередности на бенефициента.  

Дата ...........2013 г.     Подпис на деклариращия: ................... 
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РАЗДЕЛ VIII 
ОБРАЗЦИ 
 
Приложение № 1 Оферта за участие 
Приложение № 2 Образец на Автобиография на експертите на кандидата, които ще бъдат 

ангажирани при изпълнение на поръчката; 
Приложение № 3 Декларация за липса на обстоятелства по чл. 22, ал. 1 и ал. 5 от ПМС № 69 
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О П Е Р А Т И В Н А      П Р О Г Р А М А 
„ О К О Л Н А   С Р Е Д А   2 0 0 7 – 2 0 1 3 г.” 

 

                                                             
 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ                                                                                                                                                                                      РЕШЕНИЯ ЗА                                                                                                       
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД            ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ  

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ    

КОХЕЗИОНЕН ФОНД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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 

 
Приложение №1 

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

ОФЕРТА 
 
ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА, ЧЛ. 7, т.1 ОТ ПМС № 69 ЗА УСЛУГА С 
ПРЕДМЕТ: 
" Производство и разселване на поне 50 000 личинки от застрашени видове есетрови риби с 
доказан дунавски произход" по дейност 3 от 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”.  
 
_______________________________________________________________________________ 

(Наименование на кандидата) 
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ: 
Седалище и адрес на управление: 
• Страна, код, град, община 
• Квартал, ул., №,  
• Телефон, факс,  
• E-mail: 

 

Единен идентификационен код  
БУЛСТАТ  
Инд. № по ЗДДС  

 Национална  
             Стратегическа 
     Референтна рамка 
                 2007 - 2013 
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Банкови сметки 
Обслужваща банка 
• Град, клон, офис 
• Титуляр на сметката 
• Банкова сметка (IBAN) 
• Банков код (BIC) 

 

Данни за кандидата  /законния 
представител/ пълномощника: 
• Трите имена 
• Л.к. №, дата, изд. от, ЕГН 
• Длъжност 
• Телефон / факс / e-mail: 

 

 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
1. Заявяваме, че желаем да участваме в публична покана за възлагане на услуга с горепосочения 
предмет и сме готови да я изпълним изцяло в съответствие с изискванията на бенефициента и при 
условията, обявени в публичната покана и приети от нас. 
2. Декларираме, че сме получили документацията за участие в публичната покана и сме запознати 
с условията и указанията в обявената от Вас процедура и изискванията на ПМС № 69. Запознати 
сме и приемаме условията на проекта на договор.  
3. Декларираме, че при изпълнение на поръчката ще ползваме / няма да ползваме  (ненужното 
се зачертава или изтрива) подизпълнители:  
Подизпълнител 
избройте имената и адресите на 
подизпълнителите 

Видове работи,  
които ще изпълнява 
посочете  кои услуги ще 
изпълнява 

Дял в проценти (%) 
от общата стойност, който 
ще бъде изпълнен от 
подизпълнителя 

   
   
 
*Таблицата се попълва само в случай, че кандидатът ще ползва подизпълнители. 
Подизпълнителите са запознати с предмета на поръчката и са дали писмено съгласие за 
участие в процедурата.  
 
4. Декларирам, че през последните три години съм реализирал оборот от сходни с предмета на 
поръчката услуги в размер, както следва: 
 
Година Оборот от сходни с предмета на поръчката 

услуги  
2010 г.  
2011 г.   
2012 г.  
Общо:  
Под сходни с настоящата процедура ще се приемат услуги по производство и/или отглеждане на  
риби, с подобна на предвидената в настоящата процедура технология на отглеждане. 
 
5. Декларирам, че представляваният от мен кандидат е изпълнил през последните 3 (три) години 
следните договори за услуги/дейности, с предмет развъждане и отглеждане на риби, с подобни на 
предвидените в настоящата процедура обеми, считано до крайния срок за подаване на офертите: 

 
№  Дата на 

сключване  на 
договора 

Предмет на 
договора 

Стойност на 
договора 

Период на 
изпълнение 
 

Бенефициент, 
тел. за връзка 

Описание на  
изпълнените 
дейности 
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1.       
2.       
 
и/или декларирам, че минималното количество произведена и продадена риба от 
представляваният от мен кандидат през последните три години е в обем на предвидения в 
настоящата процедура /или по-голям/, а именно ........................ личинки, през последните 3 (три) 
години, считано до крайния срок за подаване на офертите. 
 
Опис на препоръките за добро изпълнение и/или копия от подадените към ИАРА или 
еквивалентна организация данни за произведената и продадена от кандидата през 
последните три години риба и други водни организми по възраст, видове и количества: 
1........................................................................................................................................... 
2........................................................................................................................................... 
 
6. Декларирам, че към датата на представяне на офертата разполагам с нужния екип от експерти 
и квалифицирани специалисти, които ще участват в изпълнението на договора, а именно:  
 
Име, презиме, 
фамилия 

Образование, 
квалификация специалност 
 

Общ професионален 
опит (години) 

Общ специфичен опит 
 

    
    
 
7. Декларирам, че разполагаме със следното техническо оборудване нужно за изпълнението на 
договора:..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
/следва да съдържа детайлно и подробно описание на рибностопанския обект, технологичната 
схема и лимита на производство/ 
 
7.1. Декларирам, че разполагаме със следното специализирано превозно средство за превоз на 
зарибителен материал 

Брой Описание 
(Вид/Марка/Модел) 

Мощност/ 
капацитет собствени  наети 

Година на 
производство  

Име на 
собственика 

 ТРАНСПОРТНИ 
СРЕДСТВА И 

МЕХАНИЗАЦИЯ 

     

      
      
      

 
8. Декларирам, че ще изпълним обекта на процедурата в срок до 
……………………………(попълва се от кандидата, като крайният срок не може да е по-дълъг от 
30.09.2014),  в съответствие с приложения график за изпълнение на предмета на процедурата. 
Относно допълнителните изисквания и условия, свързани с изпълнението на предмета на 
настоящата процедура, ще изпълним следното: 
 

Изисквания и условия на бенефициента 
ВВФ - Световен фонд за дивата природа, 
Дунавско-Карпатска програма България  

Предложение на кандидата 
 

Производство на поне 50 000 личинки от 
застрашени видове есетрови риби с доказан 
дунавски произход от някои от следните 
видове: моруна (Huso huso), руска есетра 
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(Acipenser gueldenstaedti), пъструга (Acipenser 
stellatus), чига (Acipenser ruthenus) и разселване 
на рибките на поне 4 места по течението на р. 
Дунав съгласно Програма за получаване, 
маркиране и разселване на хетерогенни 
потомства от автохтонни за Дунав 
застрашени есетрови видове с доказан 
произход, приложение към документацията. 

 
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата в пълно 
съответствие с гореописаната оферта. 

 
8.1. Представяме следния график за изпълнение на предмета на процедурата -  
 
9. Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени: 
 
 

№ Описание на услугата  К-во /бр./ Единична цена 
в лева без ДДС 
 

Обща цена в лева без ДДС  

1 Производство и разселване 
на един брой есетрова риба с 
тегло 5-10 г. с доказан 
дунавски произход  

  629 750.00  лв. 

 

Избраният за изпълнител следва да произведе количество риби, съобразно предложената от него 
единична цена до достигане на общия бюджет, предвиден за дейността, а именно – 629 750.00 без 
включен ДДС. Минималното количество, което следва да бъде произведено е 50 000 личинки от 
застрашени видове есетрови риби с доказан дунавски произход от някои от следните видове: 
моруна (Huso huso), руска есетра (Acipenser gueldenstaedti), пъструга (Acipenser stellatus), чига 
(Acipenser ruthenus) и разселване на рибките на поне 4 места по течението на р. Дунав. 
 

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, 
свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват.  
 
При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната 
цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да 
приведем общата цена в съответствие с единичната  цена на офертата. 
 
 
Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата, за срок от 90 
дни, считано от крайния срок за подаване на офертите. 
Заявяваме, че ако процедурата по възлагане с публичната покана бъде спечелена от нас, в 
законоустановения срок след получаване на поканата за подписване на договор ще представим 
документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по 
чл. 22, ал.1 от ПМС № 69, както и документи съгласно условията на документацията за участие в 
публичната покана. 
Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнители на публичната покана, ще сключим договор в 
законоустановения срок, а до подписването му настоящото ще представлява споразумение между 
нас и бенефициента. 
 
 
Приложения: 
1. Копие, заверено с подпис и печат на кандидата, на документа за регистрация или единен 
идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато кандидатът е 
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юридическо лице или едноличен търговец. Чуждестранните юридически лица прилагат 
еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са 
установени /копие заверено с подпис и печат на кандидата. Кандидатите физически лица 
представят копие на документ за самоличност /копието се заверява с подпис на кандидата /. Тези 
документи се представят и от подизпълнителите, а при кандидат обединение - за всеки един член 
на обединението. При кандидати обединения – договор за създаване на обединение, подписан от 
лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият обединението; 
2. Автобиография по образец (приложение № 2) с приложени документи, удостоверяващи 
образованието и професионалната квалификация на експертите, които ще участват в изпълнение 
на услугата. 
3. Препоръки за добро изпълнение  и/или копие от подадените към ИАРА или еквивалентна 
организация данни за произведената и продадена от кандидата през последните три години риба и 
други водни организми по възраст, видове и количества. 
4. Копие от Удостоверение за регистрация в съставения и поддържан от ИАРА Регистър на лицата, 
които развъждат и отглеждат риба и други водни организми или еквивалентен регистър или 
документ.  
5. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 22, ал. 1 и ал. 5 от ПМС 69 – по образец 
(приложение № 3). Декларацията се представя от кандидата, включително и от подизпълнителите, 
ако има такива, и от лицата по смисъла на чл. 22, ал. 3 от ПМС № 69, в случаите, в които 
кандидатът е юридическо лице. Когато кандидатът е обединение, декларацията се представя от 
представляващите всеки един член на обединението. Когато декларацията е на чужд език се 
представя и в превод. 
 
6. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал с подпис на упълномощителя) – 
представя се когато офертата или някой документ от нея не е подписан от управляващия и 
представляващ кандидата, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов 
представител в случаите, когато това е допустимо. Пълномощното следва да съдържа всички данни 
на лицата – упълномощител и упълномощен, както изявление, че упълномощеното лице има право 
да подпише офертата и да представлява кандидата в процедурата; 
 
Дата: _________2013 г.                       Име и фамилия:__________________________ 
               Длъжност:_________________________ 
          Подпис и печат:__________________________ 
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            Приложение № 2 
АВТОБИОГРАФИЯ 

 
1. Фамилия:  
2. Име:  
3. Дата на раждане:  
4. Националност:  
5. Образование:  
 

Учебно заведение 
(От дата – до дата) 

Получени степен(и) или 
диплома(и): 

  
  

 
6. Езикови умения: Посочете степента на владеене по скала от 1 до 5 (1 - отлично; 5 - слабо) 

Език      Четене    Говоримо       Писмено 
    
    
    
    

7. Членство в професионални организации: 
 
8. Други умения: (например компютърна грамотност и т.н.) 
  
9. Понастоящем заемана длъжност:  
 
10.  Трудов стаж:  
 
11.  Основни квалификации: (свързани с проекта) 
 
12. Професионален опит  

От дата – до 
 Дата 

   Място  Компания    Длъжност   Описание 

     

     

     

     

 
13.  Друга информация от практическо значение (доказателства за професионалните 
квалификация и опит, публикации и др.) 
 
14.  Доказателства, подкрепящи професионалния опит (изброяват се в автобиографията и се 
прилагат, като самостоятелни документи към нея): 
............…… 
15. Декларирам, че ще бъда на разположение да изпълнявам задълженията си съгласно 
настоящата публична покана, през целия срок на действие на договора.  
16.  
Дата: ………………….       Подпис:………………… 
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О П Е Р А Т И В Н А      П Р О Г Р А М А 
„ О К О Л Н А   С Р Е Д А   2 0 0 7 – 2 0 1 3 г.” 

 

                                                             
 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ                                                                                                                                                                                      РЕШЕНИЯ ЗА                                                                                                       
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД            ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ  

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ    

КОХЕЗИОНЕН ФОНД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

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 

Приложение № 3 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

По чл. 22, ал. 1 и ал. 5 от ПМС № 69 
Долуподписаният _____________________________________________________________, 
с постоянен адрес _____________________________________________________________, 
притежаващ лична карта № _________________, издадена от МВР - ...................................... 
_____________ г., ЕГН ____________________, в качеството си на .....................................  
представляващ ______________________________________ с ЕИК___________________ 
    /наименование на кандидата/ 
ДЕКЛАРИРАМ, че  
1. Не съм осъждан, /реабилитиран съм/, за някое от следните престъпления:  
а) престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, 
включително изпиране на пари; 
б) подкуп; 
в) участие в организирана престъпна група; 
г) престъпления против собствеността; 
д) престъпления против стопанството; 
ДЕКЛАРИРАМ, че  
Представляваният от мен кандидат................................................................................................ 
      /наименование на кандидата/ 
2. Не е обявен в несъстоятелност; 
3. Не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно 
законодателството на страната, в която е установено или регистрирано. 
ДЕКЛАРИРАМ, че  
4. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на 
Търговския закон с Бенефициента или с член на управителен или контролен орган на 
Бенефициента. 
 
Дата __________2013 г.,   ДЕКЛАРАТОР:_______________________ 
гр. .................................. 

 Национална  
             Стратегическа 
     Референтна рамка 
                 2007 - 2013 
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Декларацията се представя от кандидата, включително и от подизпълнителите, ако 
има такива, и от лицата по смисъла на чл. 22, ал. 3 от ПМС № 69 в случаите, в които 
кандидатът е юридическо лице: 

 1. при събирателно дружество - за всеки съдружник или друго лице, които имат право 
да управляват и/или да представляват дружеството; 

2. при командитно дружество - за неограничено отговорните съдружници; 
3. при дружество с ограничена отговорност - за управителя или управителите, а ако 

такива не са определени при еднолично дружество с ограничена отговорност - за едноличния 
собственик на капитала; 

4. при акционерно дружество - за овластените от устава, съвета на директорите, 
съответно от управителния съвет с одобрение на надзорния съвет, едно или няколко лица от 
съставите им да представляват дружеството, а при липса на изрично овластяване - за всички 
членове на съвета на директорите, съответно на управителния съвет; 

5. при командитно дружество с акции - за един или няколко изпълнителни членове, на 
които съветът на директорите е възложил управлението на дружеството; 

6. във всички останали случаи - за лицата, които представляват кандидата. 
Когато кандидатът е обединение, декларацията се представя от представляващите 

всеки един член на обединението. Когато декларацията е на чужд език се представя и в превод. 
 
 
 
 
РАЗДЕЛ IX 
Програма за получаване, маркиране и разселване на хетерогенни потомства от автохтонни за 
Дунав застрашени есетрови видове с доказан произход 
 


