Приложение № 2
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за
провеждане на процедура за избор с публична покана на основание чл. 50 - 53
ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/2016г. с предмет:
„Почистване на твърди отпадъци от крайбрежната част на морето в района на
община Несебър“
Проект „Подобряване на морската среда в акваторията на Несебърския залив“
№ BG14MFOP001-1.014-0009, Договор № МДР-ИП-01-62/26.04.2021 г.

1.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
1.1.Възложител
Възложител на настоящата поръчка е:
Сдружение „ЧАР-Черноморска асоциация за развитие-Бургас“
Адрес: България, град Бургас, п.к. 8000, бул. „Александър Батенберг“ № 8
1.2. Финансираща Програма
Настоящата обществена поръчка се финансира по „Програма за морско дело и
рибарство 2014-2020“, Приоритетна ос „Насърчаване на устойчиво в екологично
отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство,
характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите“, процедура за подбор на
проекти № BG14MFOP001-1.014 „Опазване и възстановяване на морското биологично
разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите
риболовни дейности“.
2. ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА
Целта на настоящата поръчка е избор на изпълнител, който да организира и проведе
нeобходимия бр. експедиции за извършване на реални действия по отстраняване и
почистване на морското дъно и морската повърхност от изгубени и/или изоставени
морски технически съоръжения, свързани с риболовните практики в региона, както и
други отпадъци, генерирани вследствие от човешката дейност. Изпълнението на
поръчката следва да бъде извършено посредством участие на 2-ма водолази, снабдени с
екипировка и оборудване за извършване на водолазна дейност и 3 (три) кораба в
сегмента до 10 метра, и 1 (един) кораб в сегмента до 18 метра – снабден със
съоръжение за изтегляне на борда.
За нуждите на почистването избраният изпълнител следва да осигури 2-ма водолази със
съответната квалификация и екипировка. Ползването на водолази се налага за
извършване на водолазни спускания на безопасни дълбочини (до 12 метра), при дънни
почиствания с цел откриване на места с потънали изоставени морски технически
съоръжения, свързани с риболовните практики в региона, както и други отпадъци,
генерирани вследствие от човешката дейност. Екипът от водолази има за цел
подпомагане на дейностите по изваждане на отложени на дъното отпадъци, чрез
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идентифициране, маркиране и закачане на отпадъците за съоръжения за изтегляне на
борда на кораба.
В почистването ще бъдат включени 4 (четири) кораба, включително 4 (четирима)
рибари – /3 (три) кораба в сегмента до 10 метра и 1 (един) кораб в сегмента до 18
метра/, със съответните валидни разрешителни, съгласно член 17 от Закона за
рибарството и аквакултурите, а именно Разрешително за стопански риболов в Черно
море, Удостоверение за право на извършване на стопански риболов в Черно море и
река Дунав или еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която
участникът е установен. Ще бъде направен предварителен график, по който ще се
извършват влизанията в морето, като ще бъдат използвани 4-те кораба, осигурени от
Изпълнителя. В дните, в които ще се осъществяват влизанията за почистване, същите
няма да извършват стопански риболов.
Екипът на Изпълнителя трябва да събере най-малко 5 /пет/ тона от целевите отпадъци и
в присъствието на представител на Възложителя да ги предаде на Депо за отпадъци,
находящо се в област Бургас. Изпълнителят извършва услугата в пълно съответствие с
Техническото задание на Възложителя.
След всяка експедиция се съставя двустранен приемо-предавателен протокол за
установяване изпълнението на експедицията и количеството на извадените от морето
отпадъци. Протоколите са неразделна част от отчета за изпълнение на поръчката.
В срок от 10 дни преди извършване на дейностите, Изпълнителят представя график за
изпълнение на дейностите, който се приема от Възложителя.
Целта на обществената поръчка е намаляване на замърсяването с твърди отпадъци на
морската територия в района на община Несебър и приобщаване на представители на
целевите групи към опазване на морската среда в Черно море
Дейността включва изваждане на отпадъците от морето; събиране на битови отпадъци,
струпани в прибоя; транспортиране на отпадъците с подходяща техника; предаване на
отпадъците на депо за твърди битови отпадъци.
Почистването ще обхване територията на рибарско пристанище „Северна бунаНесебър“. Географските координати на характерни точки
от акваторията на
пристанището са: Т.96, с.ш. 42°39’34.6" и.д. 27°43’58.7"; За Зоната за маневриране:
Т.59. с.ш. 42°39'37.6" и.д. 27°43'57.5"; За Зоната за подхождане: Т.164. с.ш. 42°39'36.6’’
и.д. 27°43,53.2”; За Ограден вълнолом и оградна каменно-насипна буна Т. 21. с.ш.
42°39’39.Г1 и.д. 27°43’53.4”; За Сградата за рибна борса, за която се усвоява част от
акваторията като насипно равнище: Т.1. с.ш. 42°39'35.6" и'.д. 27°43'59.6". Прилежащата
оперативна акватория на рибарско пристанище „Северна буна-Несебър“ е образувана
от бреговите гранични контурни точки на нов УПИ 1-1, 485, 486, 487 и
новообразуваните контурни гранични точки, разделящи оперативната акватория oт
зоната за маневриране. 3оната за маневриране към рибарското пристанище „Северна
буна-Несебър“ е заключена между оперативна зона на яхтено пристанище „Северно
пристанище-Несебър“ на юг, оперативна зона на рибарско пристанище „Северна бунаНесебър“ на север и изток и на запад - линията, затваряща общия залив на двете
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пристанища.
Зоната за маневриране е с площ 13 875м2. Зоната за подхождане към рибарско
пристанище „Северна буна-Несебър“ е съставена от два основни елемента: подходен
канал и обръщателен кръг. Подходният канал и външният обръщателен кръг на
рибарско пристанище „Северна буна-Несебър“ са с обща площ 8 216 м2, като
ширината на маневрения канал е ЗО м, а диаметърът на обръщателния кръг е 75 м.

Срок за изпълнение: Максималният срок за изпълнение на поръчката е 2 месеца,
считано от датата на подписване на договора.
Максимален бюджет за изпълнение на поръчката е 58 333,33 лева. без ДДС.
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