Министерство на финансите
Образец на пояснителен документ по чл. 15, ал. 1 по т. I (1) от Заповед № ЗМФ- – 249/13.03.2009

ПОЯСНИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ ПО ЧЛ. 15, АЛ.
РАЗДЕЛ І: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт
Официално наименование: Клуб „Приятели на Народен парк Русенски Лом”
Адрес: бул. Скобелев 7
Град: Русе
За контакти: КПНП Русенски Лом
Лице/а за контакт: Ц. Христова
Електронна поща:hristova@lomea.org
Интернет адрес www.lomea.org

Пощенски код: Държава: България
7000
Телефон: 082 828730
Факс: 082 828730

Допълнителна информация може да бъде получена на:
Съгласно І.1)
Друго: моля, попълнете Приложение А.I
Пояснителен документ и документация за участие (спецификации и допълнителни
документи) могат да бъдат получени на:
Съгласно І.1)
Друго: моля, попълнете Приложение А.ІІ
Оферти или заявления трябва да бъдат изпратени на:
Съгласно І.1)
Друго: моля, попълнете Приложение А.ІІІ
I.2) Вид на бенефициента и основна дейност/и
търговско дружество
юридическо лице с нестопанска цел
друго (моля, уточнете):
__________________________________

обществени услуги
околна среда
икономическа и финансова дейност
здравеопазване
настаняване/жилищно строителство
и места за отдих и култура
социална закрила
отдих, култура и религия
образование
търговска дейност
друго (моля, уточнете):
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РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Обект на процедурата:
Планиране управлението на защитени зони и територии в трансграничния
район Русе-Гюргево
ІІ.1.2) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството,
доставката или услугата
(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който
съответства на конкретния предмет на вашата процедура)
(а)

Строителство (б)Доставки

Изграждане

Проектиране
и
изпълнение

Рехабилитация,
реконструкция

Строително-монтажни
работи

Място на изпълнение на
строителството
_______________________

Покупка

Лизинг

Наем

Покупка на изплащане 
Комбинация от изброените

Други (моля, пояснете) 

(в)

Услуги

Категория услуга:№ 
(вж. приложение № 3
към чл. 5, ал. 1, т. 2 от
Закона за обществените
поръчки,
съгласно
чл.47, т.4 от ПМС № 55
от 2007 г.)

Място на изпълнение на Място на изпълнение на
доставка
услугата
______________________
Област Русе

код NUTS:     
код NUTS:     
код NUTS: BG 323
ІІ.1.3) Описание на предмета на процедурата:
Изработване План за управлението на защитена зона „Ломовете” BG0000608 и
актуализиране Плана за управление на Природен парк Русенски Лом с планиране
на дейности в горите при прилагане на природозащитното законодателство.
Изработване на Съвместен план за управление на защитените зони и територии в
регион Русе – Гюргево.
ІІ.1.4) Обособени позиции

да

не

(за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят
на обособените позиции)

Ако да, офертите трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):
само за една обособена за една или повече за
всички
позиция
обособени позиции
позиции

обособени
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ІІ.1.5) Ще бъдат приемани варианти

да

не

ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата
Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е
приложимо)
1. Изготвяне План за управление на защитена зона Ломовете съгласно
Наредба за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове
за управление на защитени зони в сила от 27.01.2009 г. Приета с ПМС №
349 от 30.12.2008 г. Обн. ДВ. бр.7 от 27 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24
Ноември 2009г.
2. Актуализиране Плана за управление на ПП Русенски Лом; Планиране на
горско-стопанските дейности, съгласно Наредба за разработване на
планове за управление на защитени територии, Обн. ДВ. бр.13 от 15
Февруари 2000г.
3. Изготвяне Предложение за съвместен план за управление на териториите
между Защитените зони и Природни паркове в трансграничния регион Русе
- Гюргево
__________________________________________________________________
Прогнозна стойност в лева, с ДДС (когато е приложимо)
(в цифри) :_____________________________________
или от 140 000 до 162 000
от сто и единадесет хиляди лева до сто двадесет и девет хиляди и петстотин лева
без ДДС: от 112000 до 129600 лв.
Клуб „Приятели на Народен парк Русенски Лом” не е регистриран по ЗДДС
ІІ.3) Срок на договора
Срок за изпълнение в месеци  или дни:  (от сключване на договора)
или
начална дата
: с подписване на договора
крайна дата на изпълнението : не по-късно от 01.04.2012
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия свързани с изпълнението на обекта на процедурата
ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо)
1.1.а Гаранация за участие: неприложимо
1.1.б Гаранция за добро изпълнение: неприложимо
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към
съответните разпоредби, които ги уреждат
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Финансирането е осигурено по проект „Транс-граничен екологичен коридор РусеГюргево”, финансиран от ПТС България – Румъния 2007-2013 и ще се извърши както
следва:
• авансово плащане по обособените позиции 10% след сключване на договор,
• междинни плащания поетапно до 10% от стойността на договора, при
представена фактура и етап на приключила работа,
• окончателно плащане след приемане на работата с приемо-предавателен
протокол – остатъчната стойност по договора.
Плащанията се осъществяват по банков път срещу представена фактура, която
съдържа всички необходими реквизити съгласно Наръчника за изпълнение на
одобрените проекти: http://www.cbcromaniabulgaria.eu/index.php?page=documentepublicatii.
ІІІ.1.3) Други особени условия (когато е приложимо)
Ако да, опишете ги:

да

не

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Правен статус
Изискуеми документи:
1. Документи за регистрация/документ за самоличност
2. Документ за ЕИК по чл. 23 от ЗТР, или удостоверение за актуално
състояние, заверено с „Вярно с оригинала”
3. Оригинал на Декларации по чл. 31, ал. 4, т. 1 и чл. 35, ал. 1 от
Постановление № 55 на Министерския съвет от 12 март 2007 г.;
4. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на
предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът
предвижда, че ще ползва подизпълнители), както и Декларация от всеки от
подизпълнителите, че е съгласен с условията и да участва в изпълнението
на поръчката.
5. Нотариално заверено пълномощно за лицето, което подписва от името на
фирмата. Този документ се представя в случай, че документите не са
подписани от управителя на фирмата. В случай на консорциум – нотариално
заверено копие от договора за консорциум или нотариално заверено
пълномощно на лицето, което има право да подписва от името на
консорциума.
6. Образец на техническа оферта за участие в процедура за определяне на
изпълнител
7. Образец на ценова оферта за участие в процедура за определяне на
изпълнител
8. Декларация за срока на валидност на офертата
Когато кандидатът предвижда участие на подизпълнители, документите по т.
1, 2, 3, 5 се представят за всеки от тях.

4

Министерство на финансите
Образец на пояснителен документ по чл. 15, ал. 1 по т. I (1) от Заповед № ЗМФ- – 249/13.03.2009

9. Други документи (по преценка на изпълнителя)
ІІІ.2.2) Обстоятелства, водещи до отстраняване на кандидата (по чл. 31, ал. 3)
Комисията предлага на Бенефициента да отстрани от участие в процедура за
определяне на изпълнител кандидат: 1. за когото са налице обстоятелствата по чл.
31, ал. 1, 2 от Постановление № 55 на Министерския съвет от 12 март 2007 г ; 2.
кандидат, който е представил непълна оферта/заявление;
3. който е представил оферта, неотговаряща на предварително обявените условия
от бенефициента.
ІІІ.2.3) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация
Минимални
изисквания
(когато
е
1. Заверени копия от баланс и ОПР приложимо):
за предходните три години – 1. Кандидатът да има общ оборот за
2007, 2008, 2009 г.
предходните три години 2007, 2008, 2009
за
изпълнени г. в размер на не по-малко от 600 000 лв.
2. Справка
договори/услуги
сходни
с 2. Кандидатът да има оборот от услуги
предмета
на
поръчката
за сходни с предмета на поръчката за
предходните
три години
с предходните три години 2007, 2008, 2009
посочен Възложител, сума по г. в размер на не по-малко от 300 000 лв.
договорите.(Образец N1)
_________________________________
3. ___________________________
ІІІ.2.4) Технически възможности и квалификация
Изискуеми документи и информация
1. Препоръки за добро изпълнение
на договорите, за предоставяне
на услуги за разработване на
поне 2 плана за управление на
защитени територии;
2. Доказване на опит в планиране
управлението на защитени зони и
територии в чужбина, вкл. в
Румъния
3. CV на ключови експерти: експерт
управление
на
защитени
територии; експерт управление
на горите, Доказване на опита и
професионалната квалификация
на експертите ще бъде с копие
от референции и/или договори
и/или сертификати (дипломи)

Минимални
изисквания
(когато
е
приложимо):
1. Да има не по-малко от 2 изработени
Плана за управление на защитени
територии
2. Да има не по-малко от 1 изработен
План за управление на защитена зона.
Опит в Румъния ще се счита за
предимство.
3. Участникът трябва да разполага
минимум
със
следните
ключови
експерти: ключов експерт 1 - експерт
управление на защитени територии със
стаж не по-малко от 10 г.; ключов
експерт 2 - експерт управление на
горите, с опит в идентификация,
планиране и управление на гори с
висока консервационна стойност (ГВКС)
не по-малко от 3 г.
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ІІІ.3)
Специфични условия при
изпълнител с обект предоставяне на услуги

процедура

за

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия
да
Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

определяне

на

не

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната
квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата
не
да
РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1) Вид процедура
Открит избор
Договаряне с пояснителен документ

ІV.2) Критерий за оценка на офертите
Критерий за оценка на офертите
(моля, отбележете приложимото)
най-ниска цена
или
икономически най-изгодна оферта при
посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната
относителна тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването
на относителната тежест не е възможно поради очевидни причини)
показатели, посочени в документацията
Показатели

Тежест

Показатели

Тежест

1. Цена
30%
2.
Организация
и 60%
методология:
обосновка, стратегия,
дейности;
3. Срок на изпълнение. 10%
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ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Договор за безвъзмездна финансова помощ с ARDF No 69185/12.10.2010, Проект
No: 2(2i)-2.1-1; MIS ETC Code 662 име „Транс-граничен екологичен коридор РусеГюргево”
ІV.3.2) Условия за получаване на пояснителния документ и документацията за
участие - спецификации и допълнителни документи
Предвижда ли се закупуване на документацията
за участие в процедурата (не се попълва при провеждане на процедура на
договаряне)
да
не
Ако да, цена (в цифри):____________________ __________ валута: _____________
Условия и начин за плащане:______________________________________________
_______________________________________________________________________
ІV.3.3) Срок за подаване на оферти или заявления
Дата: 20/12/2010 (дд/мм/гггг)

Час: 12.00

ІV.3.4) Интернет адрес/адреси, на който/които може да бъде намерен
пояснителният документ. www.lomea.org
ІV.3.5) Срок на валидност на офертите/заявленията
До // (дд/мм/гггг)
или в месеци:  или дни: 90 (от крайния срок за получаване на оферти)
ІV.3.6) Условия при отваряне на офертите/заявленията
Дата: 20/12/2010(дд/мм/гггг)
Час: 14.30
Място (когато е приложимо): Природозащитен център бул. Скобелев 7, Русе
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите
(когато е приложимо)
да
не
Кандидатите в процедурата или с нотариално заверено пълномощно - техни
представители могат да присъстват при отварянето на пликовете.
Представители на Изпълнителната агенция по Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство, съответно Управляващия орган на
Оперативната програма.
РАЗДЕЛ V ОРГАН (УО/ИА ФАР), ПРЕД КОЙТО РЕШЕНИЯТА/ЗАПОВЕДИТЕ ПОДЛЕЖАТ НА
КОНТРОЛ:
Съвместен технически секретариат
Представители на МРРБ, България
Представители на Министерство на регионалното развитие и туризма, Румъния
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РАЗДЕЛ VІ: СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖАТ ОФЕРТИТЕ И
ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА УЧАСТИЕ
А. Документи, удостоверяващи правния статус на кандидата по т.ІІІ.2.1. от настоящия
пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази точка трябва да
съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.1.):
1. Документ за регистрация/документ за самоличност;
2. Документ за ЕИК по чл. 23 от ЗТР или удостоверение за актуално състояние – заверено
копие „Вярно с оригинала”
3. Документ за регистрация по ЗДДС /ако е регистрирано/ – заверено копие „Вярно с
оригинала”
4. Декларации по чл. 31, ал. 4, т. 1 и чл. 35, ал. 1 от Постановление № 55 на
Министерския съвет от12 март 2007 г. – при подаване на оферти;
5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на
процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва
подизпълнители); както и Декларация от всеки от подизпълнителите, че е съгласен с
условията и да участва в изпълнението на поръчката
6. Нотариално заверено пълномощно за лицето, което подписва от името на фирмата.
Този документ се представя в случай, че документите не са подписани от управителя на
фирмата. В случай на консорциум – нотариално заверено копие от договора за консорциум
или нотариално заверено пълномощно на лицето, което има право да подписва от името
на консорциума.
Образец на техническа оферта за участие в процедура за определяне на изпълнител
8. Образец на ценова оферта за участие в процедура за определяне на изпълнител
9. Декларация за срока на валидност на офертата
Когато кандидатът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 1, 2,
3, 4, 6 се представят за всеки от тях.
Декларация по чл. 31, ал. 4, т. 1 от Постановление № 55 на Министерския съвет от 12
март 2007 г. – при подаване на заявления.
Б. Документи, доказващи икономически и финансови възможности на кандидата по т.
ІІІ.2.3 от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази
точка трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.3.):
1. Заверени копия от баланс и ОПР за предходните три години – 2007, 2008, 2009 г.
2. Справка за изпълнени договори/услуги сходни с предмета на поръчката за предходните
три години с посочен Възложител, сума по договорите. (Образец N1)
В. Документи, доказващи, техническите възможности на кандидата по т.ІІІ.2.4 от
настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази точка
трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.4.):
1. Препоръки за добро изпълнение на договорите, за предоставяне на услуги за
разработване на поне 2 плана за управление на защитени територии;
2. Доказване на опит в планиране управлението на защитени зони и територии в
чужбина, вкл. в Румъния;
3. CV на ключови експерти: експерт управление на защитени територии; експерт
управление на горите, Доказване на опита и професионалната квалификация на
експертите ще бъде с копие от референции и/или договори и/или сертификати
(дипломи)
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Г. Други изискуеми от кандидата документи:
1. Оферта/Заявление;
2. Ценова оферта;
3. Техническа оферта;
4. Концепция за изпълнение на дейността;
5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на
процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва
подизпълнители);
6. Документи по т.А.1.а; т.А.1.б; А.2; Б; В и Г.3 за всеки от подизпълнителите в
съответствие с Постановление № 55 на Министерския съвет от 12 март 2007 г.;
7. Други документи и доказателства (посочват се от бенефициента):
а) ..................................;
б) ...................................;
в) ...................................;
8. Списък – опис на документите, съдържащи се в офертата.
РАЗДЕЛ VІІ: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация
Официално наименование: Клуб „Приятели на Народен парк Русенски Лом”
Адрес: бул. Скобелев 7
Град: Русе
За контакти:зам.председател
Лице/а за контакт: Милко Белберов
Електронна поща: belberov@lomea.org
Интернет адрес (URL):

Пощенски код: Държава: България
7000
Телефон: 0889016808
Факс : 082 828730
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ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат пояснителния документ и
документацията за участие - спецификации и допълнителни документи
Официално наименование:
Адрес:
Град:
За контакти: Лице/а за контакт:
Електронна поща:
Интернет адрес (URL):

Пощенски код:

Държава:

Телефон:
Факс :

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/
заявление за участие.
Официално наименование: Клуб „Приятели на Народен парк Русенски Лом”
Адрес: бул. Скобелев 7
Град: Русе
За контакти:КПНП Русенски Лом
Лице/а за контакт: Ц. Христова
Електронна поща:Hristova@lomea.org
Интернет адрес (URL): www.lomea.org

Пощенски код: Държава: България
7000
Телефон: 082 872397
Факс : 082 828730
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция № 0001
Наименование План за управление на защитена зона Ломовете
1) Кратко описание
Защитени зони “Ломовете” са обявени с Решение № 122 от 2 март 2007 г. за приемане на
списък на защитените зони за опазване на дивите птици и на списък на защитените зони
за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, Обн. ДВ. бр.21 от
9 Март 2007г. В случая има частично териториално припокриване 10.49% на границите на
защитените зони, за това разработения план за управление трябва да е интегриран.
Защитена зона «Ломовете» BG0000608 обхваща каньоните и основната част от поречията
и прилежащи територии на реките Русенски Лом, Черни Лом, Бели Лом, Малки Лом и
притоците им на р. Русенски Лом и притоците й Мали, Бели и Черни Лом, суходолията и
деретата, свързани с тях. В нея попадат земеделски и горски земи, с доказано високо
биологично и ландшафтно разнообразие с обща площ 32 488,93 ха.
Предмет на плана за управление на защитената зона е:
1. типове природни местообитания, местообитания и популации на видове животни (без
птици) и растения, включени в приложения № 1 и 2 към ЗБР, които са предмет на
опазване, или
2. местообитания на видове птици, включени в приложение № 2 към ЗБР, както и
територии, в които по време на размножаване, линеене, зимуване или миграция се
струпват значителни количества птици от видове извън посочените в приложение № 2
към ЗБР, които са предмет на опазване;
3. природозащитно състояние на местообитанията и/или видовете - предмет на
опазване;
4. мерки за предотвратяване влошаването на условията в типовете природни
местообитания и в местообитанията на видовете, както и за предотвратяване
застрашаването и обезпокояването на видовете - предмет на опазване.
2) Количество или обем
Прогнозна стойност с ДДС (ако е известна)
(в цифри): ____________________________________ лева
или от 100 000 до 100 500 лева
3) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е
приложимо)
Срок за изпълнение в месеци 12 или дни:
(от сключване на договора)
или начална дата
/
/
(дд/мм/гггг)
крайна дата
/
/
(дд/мм/гггг)
4) Допълнителна информация
За защитена зона Ломовете има актуализиран Стандартен формуляр за Натура 2000 и
насоки за изготвяне на план за управление.
(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото са обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция № 0002
Наименование: Актуализация на Плана за управление на ПП Русенски Лом –
планиране на горскостопански дейности
1) Кратко описание
Природен парк „Русенски Лом” е обявен за защитена територия през 1970 г., с
последната актуализация, площта му е 3408 ха, които обхващат каньоновидната долина
на р. Русенски Лом и притоците й в общините Иваново и Ветово, област Русе.
Планът за управление на Природен парк „Русенски Лом”е приет с Решение на МС
539/06.06.2005, обнародвано в ДВ бр. 50/17.06.2005. Съгласно Наредбата за
разработване на планове за управление на защитени територии, в средата на 10
годишния период е необходимо да се направи анализ на извършеното и планиране на
дейности с цел достигане на заложените цели.
В така приетия План за управление няма част управление на горите. С възлагането на
обособената позиция, се очаква решението на този казус с изготвяне на План за
управление на горите, съгласно Закона за горите.
2) Количество или обем
Актуализация на Плана за управление – анализ на постигнатото, проблеми и набелязване
на дейности за постигане на целите
Планиране на стопанската дейност в горите.
Прогнозна стойност с ДДС (ако е известна)
(в цифри): ____________________________________ лева
или от 20 000 до 22 600 лева (от двадесет хиляди до двадесет и две хиляди и шестстотин
лева)
Без ДДС от 16 000 до 18080 лв.
3) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е
приложимо)
Срок за изпълнение в месеци
или дни:
(от сключване на договора)
или начална дата: след сключване на договора
крайна дата : 01.04.2010
4) Допълнителна информация
Дирекция на Природен парк Русенски Лом разполага с План за управление на ПП
Русенски Лом, който ще бъде предоставен за изпълнение на дейността;
Клуб „Приятели на Народен парк Русенски Лом” има изготвен доклад за гори с висока
консервационна стойност, който ще бъде предоставен на изпълнителите.
(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото са обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция № 0003
Наименование: Предложение за съвместен план за управление на териториите
между защитени зони „Ломовете” и „Комана” и природните паркове
1) Кратко описание
С цел изграждане на трансграничен екологичен коридор между защитените зони и
защитените територии, които частично препокриват площите си, е необходимо да се
направи анализ на възможностите и планиране на територии за изграждане на коридори
за миграция на видовете и препоръки за опазване на местообитания и ландшафти, които
да се съгласуват с местните общини и да залегнат в тяхното бъдещо планиране с цел
опазване на видовете, местообитанията и биологичното и ландшафтно разнообразие и
икономическото развитие на района.
2) Количество или обем
Съвместен план за управление на териториите между защитените зони Комана и
Ломовете.
Прогнозна стойност с ДДС (ако е известна)
(в цифри): ____________________________________ лева
или от 37 000 до 39 200 лева ( от тридесет и седем хиляди лева до тридесет и девет
хиляди и двеста лева)
Без ДДС от 29 600 до 31360 лв.
3) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е
приложимо)
Срок за изпълнение в месеци
или дни:
(от сключване на договора)
или начална дата: след сключване на договора с изпълнител
крайна дата: 01.04.2012
4) Допълнителна информация
В анализа, обосновката и планирането трябва да се включат както защитените зони и
защитени територии, така и възможностите за техните естествени връзки. Планирането
трябва да се основава на Плана за управление на ПП Русенски Лом и Комана и Плана за
управление на защитените зони Ломовете и Комана. С приоритет за опазване да се
планира опазване на местообитанията.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за Трансгранично сътрудничество България-Румъния
2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документите се носи от КПНП Русенски Лом и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този
документ отразява официално становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

www.cbcromaniabulgaria.eu
Инвестираме в твоето бъдеще!
Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния – България е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейският Фонд за Регионално Развитие
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.13
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