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ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ 

ПО ПРОЕКТ „БИОПРОСПЕКТ“, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА „БАЛКАНИ-

СРЕДИЗЕМНО МОРЕ 2014-2020 г.“ 

Агробиоинститутът /АБИ/, ССА е партньор по проект „Консервиране и 
устойчива капитализация на биологичното разнообразие в залесени 
територии (БИОПРОСПЕКТ), финансиран по програма „Балкани-
Средиземно море 2014 – 2021 г. (“Conservation and sustainable capitalization 
of biodiversity in forested areas (BIOPROSPECT)”, Contract no. 
BMP1/Z1/2336/2017, 20.10.2017; Programme INTERREG V-B "Balkan-
Mediterranean 2014-2020"). За изпълнение на специфични дейности по 
проекта, АБИ отправя покана до заинтересованите страни да представят 
оферти за извършване на проучване относно „Operational models for the 
economic valuation of biodiversity services in forest ecosystems“, планирано в 
рамките на Работен пакет 3 (WP3) на проекта.  Обект на проучването е 
района на Община Велинград, включително и две защитени зони по 
Директива 92/43/ЕЕС (НАТУРА 2000): Родопи - Западни (BG0001030) и 
Яденица (BG0001386). Организацията провеждаща проучването трябва да 
изготви доклад на английски представящ резултатите от проучването. Срок 
за провеждане на проучването и представяне на доклада, до 3 месеца от 
датата на подписване на договор за изпълнение. 

Срок за предоставяне на оферти: до 16:00 ч., 12.10.2018 г. Офертите следва 
да съдържат: информация, брошури или други материали показващи че 
организацията подала офертата е изпълнявала сходни проучвания през 
последните 5 години; изготвяне на доклад или други информационни 
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материали сходни с тези на посоченото проучване на английски; единична 
цена без ДДС и обща стойност с ДДС за извършване на проучването.  

Оферти да бъдат подадени на хартиен носител в запечатан плик на адреса 
на АБИ (отдел Счетоводство, Агробиоинститут, бул. Драган Цанков 8, 
София, 1164). Върху плика да бъде посочена организацията подаваща 
офертата. В офертата да бъде посочен адрес, е-майл, телефон и лице за 
кореспонденция. Всички подадени оферти ще бъдат отворени в залата на 
АБИ, в 11:00 на 15.10.2018 г. Подалите оферти ще бъдат информирани по 
е-майла на 15.10.2018 г. относно резултатите от оценката на офертите. 

За въпроси и допълнителна информация – проф. Иван Атанасов 
(Агробиоинститут, 02/9635407, abi@abi.bg ). 
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