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/препис/ 

Приложение 1 

 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

към Договор за услуга №84/27.11.2020 г. сключен между СИДП ДП – Шумен и Рибарско 
сдружение „Балканка 2009“ 

Анализ, оценка и прогнозиране на състоянието на целевите горски местообитания  

по проект LIFE19 NAT/BG/001133 

 

I. Цели и обхват на заданието 

Настоящото задание е част от изпълнението на проект „Премахване на инвазивни чужди видове, 
възстановяване и опазване на приоритетни горски местообитания от мрежата Натура 2000 в 
Североизточна България“ - LIFE19 NAT/BG/001133 - LIFE IASHAB, финансиран от Програма LIFE 
Nature 2019 на Европейската комисия.  

Дейност А.1 на проекта включва изготвяне на експертен анализ относно влиянието на фактори 
като разпространението на инвазивни чужди видове (ИЧВ), природни нарушения, земеделски 
практики, горскостопански мероприятия и климатичните промени върху състоянието, 
разпространението и покритието на горските местообитания в североизточна България. 

Основната цел на анализа е да осигури необходимата информация за оценка на изходното 
положение и тенденциите за бъдещо въздействие на ключови фактори върху горските 
местообитания в целевите райони по проекта, като основа за адекватно планиране на 
предвидените консервационни дейности. 

Разпределението на индикативните площи за работа по проекта - по териториални 
подразделения на СИДП ДП - е представено в таблицата по-долу: 

 

ТП на СИДП ДП Целева площ, ха

ДЛС Шерба 618

ДЛС Тервел 80

ДГС Варна 102

ДГС Генерал Тошево 406

ДЛС Балчик 166

ДЛС Черни Лом 233

ДГС Нови пазар 297

Общо по проект LIFE IASHAB 1902  
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Подробна информация за местоположението и спецификата на всеки целеви обект (отдел, 
подотдел, таксационни характеристики и др.) ще бъде представена на ангажирания изпълнител 
от СИДП ДП и екипа на проекта след стартиране на работата по изпълнение на заданието. 

 

II. Срокове за изпълнение 

Срокът за изпълнение на предвидената работа по настоящото задание е 3 месеца. Изпълнителят 
следва да представи резултатите от работата си на два етапа както следва: 

1. Проект на експертен доклад, включващ всички резултати от извършената работа – не по-
късно от 15.01.2021 г. 

2. Финален вариант на експертния доклад, включващ всички резултати от изпълнение на 
заданието и отразяващ направените коментари и препоръки от екипа на проекта – не по-
късно от 30.01.2021 г. 

 

III. Задължения на изпълнителя  

Изпълнителят следва да извърши следните дейности: 

1. Ангажиране и координиране работата на експертен екип за изпълнение на заданието. 

2. Осъществяване на комуникация и контакти с екипа на проекта и подразделенията на 
СИДП ДП с цел осигуряване на информация за целевите обекти по проекта. 

3. Събиране и анализ на информация за оценка на състоянието и бъдещите тенденции в 
развитието на горските местообитания в Североизточна България, включително от 
следните източници: горскостопански планове и програми; стратегически и нормативни 
документи на национално и европейско ниво; проучвания и сценарии за промените в 
климата и въздействието им върху условията за развитие и възобновяване на горските 
екосистеми; сателитни данни относно климатични и др. параметри въздействащи върху 
състоянието и покритието на горите; научни проучвания, публикации и разработки; 
резултати от изпълнени сходни проекти и др. 

4. При необходимост, извършване на посещения на терен в целевите обекти/горски 
територии за събиране на информация и извършване на експертна оценка на 
състоянието им. 

5. Оценка на текущото и прогнозиране на бъдещото влияние на фактори като 
разпространението на инвазивни чужди видове (ИЧВ), природни нарушения, 
земеделски практики, горскостопански мероприятия и климатичните промени върху 
състоянието, разпространението и покритието на горските местообитания в целевите 
обекти в Североизточна България. 

6. Изготвяне на препоръки за бъдещото стопанисване и възобновяване на горските 
местообитания в целевите обекти по проекта по начин, гарантиращ тяхната устойчивост 
и запазване на екосистемите им функции и услуги в дългосрочен план – включително 
препоръки за оптимален бъдещ видов състав и структура на горите, методи и подходи за 
стопанисване и възобновяване, и др. 
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7. Изготвяне и представяне на проект на експертен доклад, включващ описание и анализ 
на събраните данни и информация, направените препоръки за стопанисване и 
възобновяване на горите, както и всички свързани приложения (карти, ГИС анализи и 
бази данни, климатични данни и др.). 

8. Участие в срещи с екипа по проекта и отразяване на всички препоръки и изисквания за 
подобрение на представения проект на експертен доклад. 

9. Изготвяне и представяне пред екипа на проект LIFE16 NAT/BG/001133 на финален 
вариант на доклада, отразяващ всички получени препоръки за подобрение и включващ 
всички необходими приложения (карти, анализи, източници на информация и др.) 

 

IV. Очаквани резултати 

Експертен доклад с анализ и препоръки за бъдещото стопанисване и възобновяване на горските 
местообитания в целевите обекти по проекта, окомплектован с всички необходими приложения 
на цифров и хартиен носител. 

 

V. Условия за предоставяне на услугата и заплащане 

Ангажираният изпълнител работи под наблюдението на Директора и Мениджъра на проекта и 
се отчита директно пред тях. Заплащането за извършената работа ще се извърши на базата на 
сключен договор за услуги, описващ обема и характера на работата, както и съответното 
възнаграждение. Заплащането ще се извърши на два етапа, както следва: 

- Авансово плащане – в размер на 30% от общата стойност на възложените услуги – в срок 
от 5 работни след сключване на договор и предоставяне на фактура от Изпълнителя; 

- Окончателно плащане – в размер на 70% от общата стойност на възложените услуги – в 
срок от 5 работни след подписване на протокол за приемане на работата и предоставяне 
на фактура от Изпълнителя. 

Всички плащания се извършват по банков път по посочена банкова сметка на Изпълнителя на 
база издадени фактури. 

 

 

Изготвил: 

Инж. Теодор Тодоров – Мениджър проект в ЦУ на СИДП ДП  

Дата: 19.10.2020 г. 


