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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Техническа спецификация

за възлагане на услуга

„Пилотно адаптиране на системата за оценка на
екологичен потенциал при язовири”



I. Обосновка на необходимостта от извършване на услугата.
Дейностите, които са включени в услугата имат приложен научно-изследователски

характер и представляват пилотно за България прилагане на разработената в
Европейския съюз методология за определяне на екологичен потенциал при
силномодифицирани водни тела (СМВТ). Методологията е свързана с прилагане на
т.нар. „Прага подход” или „Подход на смекчаващите мерки” и обект на нейното
прилагане е определяне на екологичния потенциал при язовири с различно стопанско
предназначение: енергетика, напояване, рибовъдство. Дейността представлява
планирана мярка с код GO_4_3 от Програмата от мерки в Плана за управление на
речните басейни в Източнобеломорски район (2016-2021), приет с Решение № 1106
от 29.12.2016 от Министерски съвет на основание чл. 151, ал. 2, т. 1, буква "к" от
Закона за водите.

Пилотното прилагане на мярката има за цел в избрани типове СМВТ (язовири) да
се тества подхода на РГ "ЕКОСТАТ" към ЕК и подготвяното Ръководство за
определяне на Добър екологичен потенциал (ДЕП) по подхода на "смекчаващите"
мерки. Пилотното изследване ще послужи като база при адаптирането на
класификационната система за определяне на ДЕП в България, планирано за периода
2018-2020 г. Резултатите от услугата са предназначени както за дейността на
структурите в системата на МОСВ (4-те БД и дирекция „Управление на водите” в
процеса на прилагане на Рамковата директива за водите), така и за структурите към
Министерство на енергетиката и Министерство на земеделието при планиране и
изпълнение на техните задачи, свързани с язовирите, използвани за енергетика,
напояване и аквакултури. За целта е предвидено да се извършат проучвания и
използват осигурени данни от изследвани язовири на територията на БД ИБР в
периода 2015-2017 г.

Осъществяването на мярката е важно за постигане на набелязаните цели в ПУРБ за
подобряване на екологичното състояние/потенциал на водите и предотвратяване на
влошаването му. Изпълнението на научно-изследователските дейности изисква
доказан капацитет в няколко насоки:

 Експертен и технически капацитет при извършване на мониторинг на язовири
– екип от експерти с опит в пробонабирането и анализа на биологични
елементи за качество и оборудване, необходимо за вземане на представителни
проби от различни дълбочинни хоризоти и матрици, гарантиращо спазването
на действащите европейски стандарти;

 Методологичен опит в оценка на натиска и въздействията, предизвикани от
стопанската дейност в язовирите (водовземане с цел производство на енергия и
напояване, аквакултури) – подготовка/адаптиране и успешно прилагане на
методологии за оценка на натиска и въздействията върху водните тела от
посочените стопански дейности;

 Технологичен опит в областта на сладководното рибовъдство като една от
стопанските дейности, във връзка с която е необходимо да се определи ДЕП
отчитайки капацитета на водните тела за осъществяване на сладководно
рибовъдство.

ІI. Място и обхват на изпълнение на услугата:
Мястото на изпълнение на услугата е определено от територията на

Източнобеломорски район за басейново управление. Обхватът на дейностите включва
следните водни обекти:

1. Язовир Кърджали – водно тяло към тип L11 Големи дълбоки язовири с цел на
стопанско ползване - енергетика и садково рибовъдство;

2. Язовир Жребчево - водно тяло към тип L11 Големи дълбоки язовири с цел на
стопанско ползване напояване, енергетика и садково рибовъдство;



3. Язовир Пясъчник - водно тяло към тип от Тип L15 Големи равнинни язовири с
цел на стопанско ползване напояване.

ІІІ. Описание на дейностите:
1. Избор на представителни пунктове за мониторинг на биологични и физикохимични

елементи за качество - най-малко по два пункта за всяко от водните тела, посочени в
т.II от настоящата документация.

2. Полево обследване в избраните от изпълнителя пунктове за мониторинг. Полевото
обследване включва

2.1. Описание на характеристиките на мониторинговия пункт, необходими за
включване в програмите за мониторинг на водите.

2.2. Вземане и анализ на водни извадка за:
 Фитопланктон – най-малко 3 пъти в периода на изпълнение на услугата за

определяне на състоянието на водното тяло по индекс на Каталан и Унгарски
индекс за фитопланктон в езера (HLPI) с попълване на протокол, представен в
посочените методики;

 макрозообентос – 1 път в периода на изпълнение на услугата за определяне на
Унгарски мултиметричен индекс за макрозообентос в езера (HMMI_lakes) с
попълване на протокол, представен в посочената методика и приложимостта му за
определяне на ДЕП на язовири;

 физикохимични показатели– успоредно с пробонабирането за фитопланктон да
се извърши измерване и анализ на следните показатели:
- повърхностнен слой (литорал) -температура, активна реакция (рН),

електропроводимост, разтворен кислород (mg/l), амониев азот, нитратен
азот,ортофосфати като фосфор, общ фосфор като фосфор, БПК;

- междинен слой (10-15 м) - температура, активна реакция (рН),
електропроводимост, разтворен кислород (mg/l), амониев азот, общ фосфор
като фосфор;

- придънен слой (в пунктовете за мониторинг с дълбочина >20м)-
температура, активна реакция (рН), електропроводимост, разтворен кислород
(mg/l), амониев азот, общ фосфор като фосфор.

2.3. Изисквания при вземане и анализ на водни извадки:
 Водните извадки за биологичните елементи за качество да се извършват с

лабораторно оборудване съгласно методиките, посочени в т.2.2.
 За физикохимичните показатели, които се измерват на място (температура,

активна реакция (рН), електропроводимост, разтворен кислород) да се използва
лабораторно оборудване, което отговаря на действащите в България стандарти
за извършване на мониторинг на повърхностни води;

 За физикохимичните показатели, подлежащи на лабораторен анализи да се
представят протоколи от акредитирана лаборатория;

 Пробонабирането да се извърши с плавателен съд с валидна регистрация,
управляван от правоспособно за тази цел лице при спазване на всички
изисквания за безопасност и платена застраховка.

2.4. Да се представи фитоценологичен и ихтиоценологичен анализ и характеристика на
изследваните водни обекти, като се определят параметрите за добър екологичен
потенциал за БЕК риби и макрофити. Да се извърши оценка на съответствието на ДЕП за
посочените биологични елементи.
2.5. Описание на хидроморфологичните характеристики на изследваните водни обекти с
определящо значение при дефиниране на ДЕП по подхода на „смекчаващите” мерки
данни:
3. Оценка на антропогенния натиск от стопанското ползване в избраните



силномодифицирани водни тела и въздействието върху БЕК.
4. На база на направените пробовземания и анализ на биологични и физикохимични
елементи за качество и оценката на антропогенния натиск и въздействие да се извърши
определяне на ДЕП и оценка на екологичния потенциал на водните тела, като се използва
опита и ръководните документи от дейността на РГ ЕКОСТАТ към ЕК:

4.1. Да се направи предложение за адаптиране на класификационната система за оценка
на екологичен потенциал по БЕК и ФХ елементи за качество за трите изследвани водни
тела;
4.2. Да се предложат „смекчаващи” мерки за максимално ограничаване на негативния
ефект от стопанското ползване на силномодифицираните водни тела, без да се нанасят
значими щети върху стопанската дейност;
4.3. Да се дефинира ДЕП за трите СМВТ;
4.4. Да се определи екологичният потенциал на наблюдаваните водни тела и се
предложат мерки за постигане/запазване на ДЕП, които е необходимо да се включат в
Програмата от мерки в ПУРБ 2022-2027 г. на БДИБР.

5. Изготвяне на доклад за изпълнението на услугата със следното съдържание:
 описание на използваните методики за провеждане на мониторинг и анализ на БЕК и

ФХ елементи за качество и тяхната приложимост при определяне на ДЕП и оценката
на екологичния потенциал;

 описание на пунктовете за мониторинг и елементите за качество, които е необходимо
да се наблюдават за оценка на екологичен потенциал в наблюдаваните СМВТ със
снимков материал от мониторираните пунктове;

 резултати от пробонабирането и анализа на изследваните БЕК и ФХ с попълнени
протоколи за мониторинг на повърхностни води - за всеки пункт за мониторинг за
БЕК фитоплантон и макрозообентос, както и за физикохимични елементи за
качество;

 изготвена оценка на екологичен потенциал на повърхностните водни тела по
данните от проведения мониторинг;

 фитоценологичен и ихтиоценологичен анализ и характеристика на изследваните
водни обекти, като се определят параметрите за добър екологичен потенциал за БЕК
риби и макрофити;

 изготвена оценка на екологичен потенциал на повърхностните водни тела по данните
от проведения мониторинг на БЕК Макрозообентос в мониторираните пунктове и
предложените програми от „смекчаващи” мерки;

 предложение за адаптиране на класификационната система за оценка на екологичен
потенциал по БЕК и ФХ елементи за качество за трите изследвани водни тела;

 предлагане на „смекчаващи” мерки за максимално ограничаване на негативния
ефект от стопанското ползване на силномодифицираните водни тела, без да се
нанасят значими щети върху стопанската дейност;

 дефиниране на ДЕП за трите СМВТ;
 определяне на екологичния потенциал по биологични и физикохимични показатели в

изследваните повърхностниводни тела, посочени в Таблица 1;
 предложение на мерки за трите водни тела за постигане/запазване на ДЕП, които е

необходимо да се включат в Програмата от мерки в ПУРБ 2022-2027 г. на БДИБР.

IV. Изисквания при изпълнението на основнитедейности и задачи и представяне на
окончателнитерезултати от изпълнението:

При изпълнение на дейностите трябва да се спазватследните изисквания:
1. Пробонабиране и анализ на биологичените елементи за качество фитопланктон,

макрозообентос, ФХ елементи и оценка на натиск и хидроморфологични



характеристики в язовири в избраните водни тела на територията на Източнобеломорски
район.

1.1. Изборът на методите и стандартите за пробовземане, метриките и методиките за
анализ на БЕК и физикохимични елементи за качество да съответстват на посочените в
Приложение 6 на Наредба Н-4/14.09.2012г. за характеризиране на повърхностните води и
разработени и одобрени методи в процеса на интеркалибрация.

1.2. Таксономичното ниво на определените групи от биоиндикаторни таксони трябва
да осигурява необходимата информация за изчисляване с достатъчна точност на
индикативините стойности по избраните индекси и метрики за определяне на
екологичното състояние/потенциал по обследваните БЕК в съответствие с Наредба Н-
4/14.09.2012г за характеризиране на повърхностните води и одобрените методи в процеса
на интеркалибрация;

1.3. Попълнените протоколи за хидробиологичен анализ на повърхностни води
(езера) да съдържат необходимата информация за извършване на оценка на екологичното
състояние/потенциал.

1.4. Описанието на характеристиките на водните тела с определящо значение при
дефиниране на ДЕП да съдържат необходимата информация за оценка на антропогенния
натиск и въздействие от модификациите и стопанското ползване на избраните СМВТ и
определяне на ДЕП и оценка на ЕП по подхода на „смекчаващите” мерки.

2. Определянето на ДЕП и оценка на ЕП да бъде извършено по подхода на
„смекчаващите” мерки като се използват най-добрите примери и ръководните документи
от дейността на РГ ЕКОСТАТ към ЕК.

3. Определените цели и програми от мерки за избраните водни тела да бъдат в
съответствие с формата за директно включване в ПУРБ 2022-2027 на ИБР.

Изпълнението на услугата следва да бъде оформено като Финален доклад, който
съдържа обобщена информация от дейностите. Към доклада от изпълнението на услугата
следва да се приложат изискванията, посочени в т.III.5.

V. Основни резултати.
1. Проведено пробовземане и анализ на посочените БЕКи ФХ елементи за качество.
2. Оценка на натиска от стопанска дейност и предложение за „смекчаващи” мерки,

които максимално ограничават негативното въздействие без да се нанасят
значими щети върху стопанската дейност;

3. Анализ на резултатите от проведените изследвания на БЕК иизготвяне на оценка за
екологичния потенциал и дефиниране на ДЕП на избраните силномодифицирани водни
тела.

4. Определяне на цели и мерки за водните тела, които да се включат в ПРУБ 2022-
2027 за Източнобеломорски район.

1. Отчет и срокове на докладване:

№ Доклад Срок Изисквания (съдържание)

1. Работнапрограма за
изпълнението на услугата

до 15 дни след
сключване на

договора

Детайлен график за изпълнение на
дейностите в услугата и постигане
на предвидените резултати.

1.

Междинен доклад с
резултатите от
извършените дейности от
теренна работа.

не по-късно от
01.10.2018 г.

Описание на междинните резултати
от извършения мониторинг в
избран333ите водни тела



№ Доклад Срок Изисквания (съдържание)

2. Финален доклад за
изпълнението на услугата

не по-късно от
26.11.2018 г.

Представяне на окончателни
резултати и експертен доклад с
обхват и съдържание, посочени в т.
III.5 от техническото задание за
услугата.

VI. Изисквания към изпълнителя:

1. Участникът трябва да е изпълнил успешно най–малко един договор/проект в
рамките на последните 3 години (считано от датата, определена като краен срок за
подаване на офертите), по които е бил бенефициент или партньор, с предмет, сходен на
предмета на поръчката.

Договори/проекти със сходен предмет на поръчката са всички договори/проекти,
включващи подготовка и изпълнение на програми за мониторинг, разработване и
прилагане на технологии или методологии за оценка на антропогенния натиск и
екологичното състояние/екологичния потенциал на водните тела и съобществата в стоящи
водни екосистеми (язовири, езера и др.).

За доказване на техническия си опит участникът трябва да представи
препоръки/референции и/или приети финални доклади за изпълнените договори/проекти,
с предмет сходен на предмета на поръчката, изпълнени през последните три години,
считани от крайния срок за подаване на оферти.

2. Участникът трябва да предложи екип от експерти за изпълнението на описаните в
Техническото задание задачи и задължително да посочи като минимум следните
ключови експерти:

Ключов експерт № 1: Ръководител на екипа
• да притежава висше образованиев областта на биологичните науки (биология,

хидробиология, екология, аквакултури) с минимална образователна степен
„магистър”,

• Общ професионален опит - минимум 10 години общ опит по специалността;

• Специфичен професионален опит: минимум 5 години опитс предмет, сходен
на предмета на поръчката или да е участвал като член на екип, успешно
изпълнил поне един договор/проект с предмет, сходен на предмета на
поръчката.

Ключов експерт № 2 – експерт алголог
• Да притежава висше образование, в областта на биологичните науки

(специалност биология, хидробиология, екология) с минимална образователна
степен „магистър”;

• Общ професионален опит: минимум 5 години професионален опит по
специалността;

• Специфичен професионален опит - най-малко 3 години опит в дейности,
свързани с изследване и оценка на сладководен езерен фитоплантктон или
участие в най-малко един проект, в който е изпълнявал дейности, свързани с



оценка на изследване и сладководен езерен фитоплантктон съгласно
Директива 2000/60/ЕС.

Ключов експерт № 3 – експерт по зообентос
• Да притежава висше образование, в областта на биологичните науки

(специалност биология, хидробиология, екология) с минимална образователна
степен „магистър”;

• Общ професионален опит: минимум 5 години професионален опит по
специалността;

• Специфичен професионален опит - най-малко 3 години опит в дейности,
свързани с изследване и оценка на сладководен езерен макро- и
мезозообентос или участие в най-малко един проект, в който е изпълнявал
дейности, свързани с изследване и оценка на сладководен езерен макро- и
мезозообентос съгласно Директива 2000/60/ЕС

Ключов експерт № 4– експерт по ихтиофауна
• Да притежава висше образование, в областта на биологичните науки

(специалност биология, хидробиология, екология или аквакултури) с
минимална образователна степен „магистър”;

• Общ професионален опит: минимум 5 години професионален опит по
специалността;

• Специфичен професионален опит - най-малко 3 години опит в дейности,
свързани с изследване и оценка на рибна фауна или участие в най-малко един
проект, в който е изпълнявал дейности, свързани изследване и оценка на
рибна фауна.

Ключов експерт № 5 – експерт по оценка на физикохимични елементи за качество
• Да притежава висше образование, в областта на химичните науки с

минимална образователна степен „магистър”;
• Общ професионален опит: минимум 5 години професионален опит по

специалността;

• Специфичен професионален опит - най-малко 3 години опит в дейности,
свързани с изследване на физикохимични елементи за качество и оценка
екологично състояние/ екологичен потенциал на СМВТ (язовири) или участие
в най-малко един проект, в който е изпълнявал дейности, свързани с
изследване и на физикохимични елементи за качество и оценка на екологично
състояние// екологичен потенциал на СМВТ (язовири).

Ключов експерт № 6 – експерт по оценка на антропогенен натиск и оценка на
състояние/потенциал на водни тела.

• Да притежава висше образование в областта на биологичните
илихимичнитенаукис минимална образователна степен „магистър”;

• Общ професионален опит: минимум 5 години професионален опит по
специалността;

• Специфичен професионален опит - най-малко 3 години опит в дейности,
свързани с оценката на антропогенен натиск и състояние/потенциал на водни
тела или участие в най-малко един проект, в който е изпълнявал дейности,
свързани с оценката на антропогенен натиск и оценка на състояние на водни
тела.



Екипът е необходимо да познава много добре европейското и национално
законодателство в областта на водите и преди всичко:

 Директива 2000/60/ЕС/23.10.2000 г. на Европейския парламент на съвета
установяваща рамката за действията на Общността в областта на политиката на  водите;
Закона за водите (изм. ДВ. бр.28 от 5 Април 2011г.);

 Наредба Н-4/14.09.2012г. за характеризиране на повърхностните води (ДВ, бр. 22
от 5.03.2013 г);

 Наредба 1/11.04.2011г. (ДВ бр.34 от 29.04.2011г.) за мониторинг на водите;
 Общ подход за оценка на екологичното състояние и екологичния потенциал на

повърхностните водни тела в Р България
http://www.moew.government.bg/files/file/Water/PURB/Podhodi/Podhod_ekolog_status_.pdf;

 Подход за разработване на програми за мониторинг:Част Хидробиологичен
мониторинг http://www.moew.government.bg/?show=html&hid=188;

 Определяне на ДЕП по подхода на „смекчаващите” мерки и резултатите от
дейността на РГ ЕКОСТАТ към ЕК, вкл. проекта на Ръководство за определяне на ДЕП
и документите от дейността на Група ДЕП;

 План за управление наречните басейни в Източнобеломорски район за 2016-20121г.
(Раздел 2 и Раздел 4) и други свързани нормативни актове.

 Резултати от проект „FISHFARMING” (публикувани на сайта на БДИБР).

3. Участникът трябва да предложи технически екип от не по-малко от 4 лица, които
не са определени като ключови експерти:

 1 бр. бакалавър/магистър по химия за пробонабиране, първична обработка и
анализ на водните проби за физикохимичен анализ -

 1 бр. бакалавър/магистър по биология, хидробиология, екология за
пробонабиране и първична обработка на пробите за хидробиологичен анализ;

 2 бр правоспособни технически лица за извършване на наземна и водна
логистика, включително капитан на плавателен съд за пробонабиране в големи,
дълбоки язовири, регистриран в „Морска администрация“ и водач на превозно
средство с документ за правоспособност от категория, позволяваща превоз на
хора и ремарке за плавателен съд.

4. Минимално необходимо специализиранооборудване за провеждане на
мониторинг в дълбокиязовири

 Транспортно средство за превоз на екипа за вземане на водни проби и изследвания
insitu.

 Плавателен съд за вземане на водни проби в големи, дълбоки язовири, регистриран
в „Морска администрация“ и управляван от правоспособен капитан.

 Батометър за вземане на водни проби от различни дълбочинни хоризонти;
 Багер за вземане на дънни проби за макробезгръбначна фауна в язовири/езера с

дълбочина до 100 м.;
 Уреди за полево измерване на следните физикохимични параметри: активна

реакция (рН), електропроводимост, разтворен кислород и температура,
съответстващи на следните ISOи CENстандарти:
- активна реакция (рН) - БДС ISO 5667-6:2016
- електропроводимост - БДС EN 27888:2002
- разтворен кислород - БДС ENISO5814:2012
- температура - БДС 17.1.4.01:1977

 Стационарно лабораторно оборудване за анализ на биологични елементи за
качество



- фитопланктон: – микроскоп с увеличение не по-малко от 1000 пъти;
- макрозообентос – стереоскопичен бинокулярен микроскоп с увеличение не

по-малко 20 пъти;
 Стационарно лабораторно оборудване за анализ на физикохимични елементи за

качество (амониев азот, нитратен азот, ортофосфати като фосфор, общ фосфор
като фосфор, БПК) или декларация, че след сключване на договор за
изпълнение на обществената поръчка ще ползват услугите на конкратно
посочена лаборатория с акредитация за анализ на посочените физикохимични
показатели. .

В офертата за участие в обществената поръчка е необходимо:
- да бъде приложен пълният списък на оборудването, като се посочи дали то е

собственост на изпълнителя или ако не – от къде и по какъв начин ще бъде
осигурено. При осигуряване на оборудване от юридически лица, които не участват
в кандидатстването по процедурата се прилагат документи за поетите от тях
задължения;

- декларация, че след сключване на договор за изпълнение на обществената
поръчка ще бъде сключена застраховка живот за работа на терен на екипа,
извършващ пробонабирането.

VІІ. Форма на предоставяне на резултата от изпълнението:
Резултатът от изпълнението да бъдепредставен в БДИБР- на българскиезик, във вид

на доклад и приложения към него в един екземпляр - на хартиен и на електроненносител.
Електронната версия на разработката да бъде в електронен формат, който да отговаря на
наличниясофтуер при Възложителя.

VІІІ. Описание на необходиматаналична информация, коятощебъдепредоставена от
БД ИБРнаИзпълнителя, при възлагането на задачата:

Тип информация Източник
1. Резултати от провеждания хидробиологичен и физико-
химичен мониторинг на изследваните повърхностни водни
тела в периода 2009-2017г.

БД ИБР

описаната информация
се предоставя на
изпълнителя на
електронен носител.

2. Оценка на значимите видове натиск върху повърхностните водни
тела в Източнобеломорски район за целите на проекта на ПУРБ
2016-2021г. (Раздел ІI ) от проекта на ПУРБ на ИБР 2016-2021г.;
3. Оценка на екологичното състояние на повърхностните водни
тела в Източнобеломорскирайон  за целите на проекта на ПУРБ
2016-2021г. (Раздел ІV от проекта на ПУРБ на ИБР 2016-2021г.);

4. Предвидени мерки в ПУРБ2016-2021г. (Раздел VII от проекта на
ПУРБ на ИБР 2016-2021г.).;
5. Информация за водните количества (входящи и изтичащи) в
язовирите по дестдневки за периода 2010-2017 г.
6. Резултати от проектите „FISHFARMING” и „ANCHOR”,
финансирани от ЕИП и реализирани с участието на
БДИБР.



IХ. Начин на заплащане на изпълнението на услугата:

Максималната стойност на услугата възлиза на 65000 лв (шестдесет и пет хилади
лева) без включен ДДС, определена от стойността на одобрените средства от ПУДООС за
изпълнение на предвидените дейности.

Заплащането на услугата ще бъде на три етапа:
 авансово плащане в размер на 30%  от стойността на услугата, определена в

договора, което ще бъде осъществено в срок от 5 /пет/ работни дни, считано
от датата на сключване на договора за изпълнение на услугата;

 междинно плащане в размер на 30%  от стойността на услугата, определена в
договора, което ще бъде осъществено в срок от 5 /пет/ работни дни, считано
от датата на приемане на междинен докладза изпълнението на услугата,
установено с подписването на приемо-предавателен протокол без забележки;

 окончателно плащане в размер на 40% от стойността на услугата, определена
в договора,което ще бъде осъществено в срок от 5 /пет/ работни дни след
приемане на Финален доклад за изпълнението на услугата, установено с
подписването на приемо-предавателен протокол без забележки.


