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!uec, .04...A.0.-..,....20tgr., B rp. Eorenrpa4, MexAy:

OEIIIIIHA EOTEB|PAfl, upegcraBJlqBaH or I,IsaH faeanrcron - Kuer na O6rurana Borenrpa4 u
Vlpuua fpuropora - .{upexrop ,{upercrlafl (CA tr E)), cbc ceAaJrr,rqe r{ aApec Ha ynpaBneHr.re: rp.
Borenrpas, ,,Ocno6ox4eHue" Ilb13, Za. Ns uo 3!,4C BG 000776089, EI,IK: 000776089, HapurraHa
no-Aony 3a KparKocr "Bb3JIOXI,ITEJI'or eAHa crpaHa,

u

,,MOPI{A KOHCyJIT", EOOA ctc ceAilJrr.rqe n a.{pec Ha ynpaBneHr.re: rp. flleneu,
x.r. ,,Cropro3u.f,", nx. X, er.2, at. 4, EIrIIVxoa no perucrbp EYJICTAT/ perncrpaqproHeH HoMep
I,Inu .{pyr u4euru$zxauploHeH ro,U (aro r.r3rrbJrHurerqr e Jrr.rue, ycraHoBeHo B Apyra lbpxaBa
TIJIeHKa sa EC unu rpera crpana) u AIC HoMep lnontnea ce npuno)rcuivo cnoped cnyvanl
175357483, rpeAcraBrssarlalo or .[uau Jlares Jla,ren, B KarrecrBoro My Ha Yupanaret luueua ua
nuqemo uJtu lu4ama, npedcmasnnsqt4u usnbtHumeJtfl/, crrracno ldorcyueum unu qKm, om rcoilmo
npousmuqam npasot4ou4uflma Ha Jtuqemo uJtu luqama, npedcma6nfl6au4u u3n'brHumetn - aKo e
npuilo)tcuMol, uapuualla/o sa KparKocr "I,I3IIbJIHIITEJI' or Apyra crpaHa,

(Bb3nOntI4TEIIflT n I43IIIbJIHI4TEJUIT HaprarraHu 3ae.qHo ,rCrpanure", z BceKV or r.r{x
noorAenHo rrCrpanatt) ;

Ha ocHoBaHrre qJI. 112 3OII, BbB Bpb3Ka c npoBeAeHara orKprara rporleAypa 3a Bb3JraraHe Ha
o6ulecrnesa nopbr{Ka c [peAMer: ,rll3nuHeHrre Ha BT[I rro [poeKT ,rllrrpaxgane Ha
KoMrIocrLIPaqa uHcraJralluq Lt uHcraJrarlrrfl 3a [peABapHTeJrHo rperr.rpane Ha Ouroru
orrlaAr,Ilrr 3a Hyx,4lrre na PCYO - peruon Eorenrpa,1oor c yHrrKaJreH HoMep n Perncrrpa Ha
o6ulecrnerurre rropbqrcn 00257-2018-0007 u Peuresue Np - 4122.0L.2019 r. na Bb3JIOXI4TEI-fl
3a onpeAeJlflHe Ha IrI3nbnHI4TEJI, ce cKJIloqrI ro3r4 Aoronop (,,[ororopafloronoprr"), sa
cJre.{HoTo:

IPEAMET HA AOTOBOPA
rLr. l. (1) BHnOXI4TEJI-flT Bb3rlara, a I,I3IIbJIHI4TEJITT nprreMa Aa rrpeAocraBz, cpeuy
Bb3HarpaxAeHl{e v [pld ycnoBr4flTa Ha ro3r4 loroeop, cneAHara yclyra/cneAHr.rre ycnyrrl:
I4snrrHeHze ua BTfl no [poeKT ,,IrlsrpaNgaHe Ha KoMrrocrr.rparqa [rHcrana\vfl Lr lrHcraJrarlpr{ 3a
npeABaplrrenHo TperllpaHe ua 6urosu ornaAbIIL 3a HyxAr{re na PCYO - pernou BoreBrpa4",
Suuauacupau ro AoroBop 3a B@II Ne BG16M1OP002-2.002-0016-CO1112.04.2018 r. ro
olepar[t BHa nporpaMa ,,Ororua cpeAa 2014 - 2020 r.oo, cr$unaucupaHa or Enponeficxus SoH.q sa
peruoHtulHo piBBurI,Ie u KoxegrroHHr4s SoHa na Eepouefrcxus. cbro3", HapurraHu 3a KparKocr
,rYclyrutlett.

Tosu doxyueum e ctsdadeu s pailKume Ha npoekm ua ,,l,lsepatcdaie ,a -or"o.nupat4a uHcmana4un u ur"*orofiiiiipdSiiii
mpemupaHe na 6umoeu omnaduqu sa uycrdume na PCVO-Peeuou Eomeezpad" no dozoeop Ns BG16M\0P002-2.002-0016-C0\ om
12.01.2018 2., xoiimo ce ocbt4ecmaflla c Quuancooama nodxpenama ua Onepamuena npoepaMa,,Oxotna cpeda" 2014-2020 z. Ilnnama
omzolopHocm 3a codt'pltcauuemo ua nldtuxaqunma ce Hocu om O6t4una Eomeozpad u npu HuKaK*u o6cmonmencmea He twotce da ce crluma,
ue motu dotgtueHm ompa3taa oQu4uaauomo cmaHoruule na Eeponeilcrua ctns u Vnpaenalat4ua opeaH ua OIIOC 201 4-2020 e.
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rl.n. 2. I43IIbnHI4TEJI-flT ce 3aAbJIxaBa Aa npeAocraBr.r Ycryrure B cborBercrBr{e c
Texuuqecrrlre crlequQuxaqna, Texuu.{ecroro rrpeAnoxeHrre ua I43IIbJIHI4TEIIfl, u I]euonoro
rlpeAnoxeHl{e Ha I43I['bIIHVITEJI-f,, qpe3 nrrlara, rrocoqeHz s Texu[qecKoro rrpernoxeHr4e,
cbcraBnrBalqu cborBerHo llpnroxeHlrf, }lb l, 2 u 3 xrrrl rosu ,[oronop (rrllpulor(eHuqra") u
rrpeAcTaBn,,{Barrlu HepBIenHa qacT oT Hero.

rfu. 3. B cpox go 3 (rpll) anu or Aarara Ha cKJrroqBaHe Ha AoroBopa, uo uafi-xrcHo npeAr.r
3anoqBaHe Ha HeroBoro r.r3rrbrrHeHile, I,I3IIbJIHITEJIflT yBeAoM.,{Ba Bb3JIOXLITEJI-fl sa
IIMero, AaHHHTe 3a KoHTaKT I,I npeAcraBr.rreJrl{Te Ha rroAr,r3nr,JrHLrreJrr.rre, flocor{eHra n oSeprara na
I43[I-hJIHI4TEJI-f,. I43IIbJIHI4TEJI.f,T yBeAoMrBa Bb3JIOXUTEJI-f, 3a BcsKaKBu npoMeHr.r B

npeAocraBeuara un$opMalll4fl B xo.qa Ha r.{3nbJrHeHr{ero B cpoK ao 2 (Ana) AHr.r or Hacrt[BaHe Ha
cborBerHoro o6crosreJrcrBo (axo e npunocrcuuo).

cPoK HA AO|OBOPA. CPOK I,I MflCTO HA TI3TIbJIHEHIIE
rlr. 4. loronoprt BJrIa3a B cvra or .4arara Ha rroAlucBaHero My r{ e cbc cpoK na Aeficrnue Ao
r{3rrbJrHeHpre Ha Bcr,rqKr.r noerLr or Crpanure 3a,(bnxeHr,rfl rro floronopa.
rll. 5. Cpoxtr 3a il3[bJIHeHLIe Ha Ycryrure e 30 (rpn4ecer) Meceqa, Ho He [o-K6cHo or
12.10.2020r.

rll. 6. Mscroro Ha u3rIbJIHeHue Ha .{oronopa e o(pucrr Ha npoeKTa B crpaAara na O6ruprHcKa
aAMr.rHr.rcrpaqu - EoreBrpaA u o(fuca/o$ucr.rre Ha r{3rrbJrHr,rreJrr Ha ycnyrara.

UEHA, PEA I,I CPOKOBE 3A IJIAIIIAHE
I{tr. 7. (1) 3a npegocraB.,IHero Ha Ycryrzre, Bb3JIOXI4TEJI-f,T ce 3aA6nxaBa ra rrrrarr.r Ha
I43|IbJIHI4TEJL o6qa ueHa B pa3Mep na 200 000,00 (lnecra xutxau) rena 6es [[C uw
240 000100 (4necra u tlerupuAecer xI4JLaAu) nn. c BKJr. AAC (uapurraHa ro-Haramx ,rlleH ara" LtrLr

,,Ctofiuoctra Ha .{oronopa"), cturacHo [enonoro [peAJroxeHr.re Ha I43IIbJIHI,ITEJIT,
cbcraB{JrrBarqo flpuloNenne J\! 3.

(2) B ueHara rlo aJI. 1 ca nrmorreHr.r Bcr{qKr{ pa3xoAu sa LI3|IbJIHI4TEJIfl 3a Lr3nbJrHeHr,re Ha
ycnyrllTe, BKJIIoqLITeJIHo 3a pa3xoAr{Te Ha flepcoHala (urruu, KoMaHAr,rpoBbrrHr.r ra gpyru), Kor{To
ue I'I3[bJIHf,Ba nopbqKara w 3a HeroBr4Te rroArz3rtbJlHvffelfi4 (arco e npu]lootcuao), Karo
Bb3JIOXUTeJITT He AbnXI,I 3ilrrnarrlaHero Ha KaKBr.rro v Ia e Apyru pil3HocKr{, HanpaBeH[r or
I43IIbJIHI4TEJUI.

(3) I-{euara, rocorleHa B aJI. 1, e (fzrcupaga/xpafiHa 3a orAeJrHr4Te AefiHocra/eranulzagauu,
cBbp3aHLI c H3rIbJIHeHLIero Ha Vclyrure, nocorreHlr n I]enonoro [pegnoxeHr.re Ha
I43IIbJIHI4TEJITI, ca $zrcrapatulxpairurr 3a BpeMero Ha r.r3rr6JrHeHr,re ua.{oronopa:a He no.qnexar
Ha [poMqHa ocBeH B cnyqalare, rr3purrHo yroBopeHr.r B To3u loronop pr B cborBercrBrre c
pasnopeg6are Ha 3OlL

9,r. 8. (l) Bb3nOXI4TEJITT rnarqa na I,I3IIbJIHI4TEJIfl I_\euara rro ro3r4 .{oronop, KaKro
cnerBa: Ha paBHI4 MeceqHLI flraruaHr4q, $opuupaur.r Karo o6ulara rreHa ce pa3Aena na 6por ua
Meceur4Te 3a rd3rrsJrHeHr,re Ha ycJryfara or Aara Ha [oAn[rcBaHe Ha AotoBopa.

Tosu doxyueum e cosdaden s pcLDtKume Ha npoeKm ro ,,
mpemupaHe na 6umoau omnad'a4u sa nyucdume ua PCYO-Peeuou Eomeazpad" no dozoeop .Nb 8G16M10P002-2.002-0016-C0\ om
12.01.2018 2., xoilmo ce ocbulecmauaa c Quuancoaama nodxpenama na Onepamuana npozpaMa,,Oxonua cpeda" 2014-2020 z. Unnama
omzosopHocm 3a cudt pttcauuemo ua ny1tuxa4uama ce Hocu om O6t4uua Eomeezpad u npu HuKaKau o1cmoamencmaa He n4otce da ce crluma,
ue mozu dor<yueHm ompa3n6a oQuquaauomo cmauoout4e na Eeponeilcrua cuoe u Vnpaeansauptt opzaH ua OIIOC 2014-2020 z.
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(2) Mece.rHara cyMa, AbrrxprMa or Bb3JIOXI4TEJUI na I43IIbIIHVITEIIfl e B pa3Mep Ha
10 000.00 rs. 6es AAC n 12 000.00 m. c AIC.
91. 9. (1) Bcmo nnarllaHe rlo ro3lr AoroBop ce r{3BbprrrBa Bb3 ocHoBa Ha cneAHr4Te AoKyMeHTr4:

1. orqer 3a [peAocraBeH]ITe Ycnyrrz npe3 r43TeKJrr4, KaneHrapeH Meceq 3a cborBerHara
Aefi u ocr/g aAarra, npeAcraBeH or Z3IIbJI HUTE Jlfl, ua Bb3JI OXI,ITEJUI ;

2. npueuo-npeAaBareneH rrporoKoJr 3a rrpueMaHe na Yclyrure, rroArulcaH or Bb3JIOXLITEJI-B u
I43IIt'JIHI4TEJUI (cne4 ronyqaBaHe Ha ortrera no r. 1), rpu cborBerHo cna3BaHe Ha
pasnopel6l,ITe Ha Pas.uer ,,flpe.qanaue ll [paeMaHe Ha [r3rrbnHeHr4ero" or .{oronopa, rr3BbprxeHr.r
3a cborBerH[s Meceq c [ocorrBaHe Ha HaqarHo ra xpafiHo tr[cro Ha Meceqa, 3a rofiro cneABa
lnarrlaHe; a

2. $axtypa 3a .4bnxllMara cyMa ulutm Apyr pa3xoAoorrpaBAareJreH AoKyMeHT, r{3AareH or
I43IIbJIHI,ITEJI-B u rpeAcraBeHa Ha Bb3JI OXI4TEJI-f, .

(2) B:BnOXI,ITEJITT ce 3aA6nxaBa Aa r.r3BbprrrBa BcrKo Abnxr.rMo rnauraHe B cpoK Ao 30
(rpzaecer) AHH cneA ronyqaBaHero Ha (farrypa na I,I3IIbJIHVITEIIfl, rppr crra3BaHe Ha ycJroBpr{ra
no a-rr. l.
rll. 10. (1) Bcuuxu nJIaIrIaHLIfl no ro3u .{oronop ce r.r3BbprrrBar B reBa rrpe3 6aHros npeBoA no
cMerKa ua I,I3IIbJIHVITEIIS, KaKro crreABa:

Eauxa: Yuu Kpeaur Eyn6anx A[
BIC: I.INCRBGSF

IBAN: BG46UNCR7000 I 52177 17 14

(2) IAzrrcttHI,ITeJIrr e .uJIbxeH Aa yBeAoMrBa rrrrcMeuo BrsroNvtrer,s. 3a Bcr{rrKr.r nocneABarlu
[poMeHI4 Iro [IJI. I n cpox or 2 (Ana) AHLI, crruTaHo or MoMeHTa Ha npoMrHara. B clyuafi, ue
I'lsnsluurersr He yBeroMI4 BrsroNl,rreJr.f,T B To3r,I cpoK, cqr,rra ce, qe [narrlaur.rflTa ca HaAJrexHo
I{3BbpIIreHr.r.

(3) BBIOXI4TEJI-f,T ne 3autlalqa cyMI4 3a HerrbnHo ulutu HeKarrecrBeHo r.r3BbprrreHr or
I43IIbnHI4TEJI-f, ycnyru npe.4rl orcrpaHrBaue Ha Bcr.rrrKr{ HeAocrarbuu, ycraHoBeHr{ c
ABycrpaHeH IILIcMeH nporoKon. OrcrpauxnaHero Ha HeAocrarlrlr.rre e 3a cMerKa Ha
VI3TI}.JTHVTTEJI-g.

91. 11. (1) Koraro 3a r{acrra or Ycryrure, Korro ce r.r3nbJrH.,rBa or rroAr.r3rrbJrHr.rreJr, H3rrbJrHeHuero
Moxe la 6".qa npeAaAeHo orAenHo or rr3nr,JrHeHr{ero Ha ocraHiurr4Te yctyra/ycnyrv,
noAI'I3rbnHI'IreJI{T rpeAcraBs sa I43IIbJIHVITEIIfl orrrer 3a r.r3rrbnHeHr.rero Ha cborBerHara qacr
o'r Yclyrnre 3a cborBerHllfl Meceu, 3aeAHo c r.rcKaHe 3a nJrarrlaHe Ha ra3r.r qacr [psKo Ha
[oA[r3nbnHuTeJrr.

(2) I43nbnHI4TEJI-f,T ce 3aAbnxaBa la npeAocraBu na Bb3JIOXI4TEJIfl orqera r4 r4cKaHero 3a
nnaulaHe Ha IoALI3[bJIHI4TeJL B cpoK ao 15 (nerua4ecer) 4nra or rronyqaBaHero My, 3aeAHo cbc
craHoBl{Iqe, OT KOerO Ia e BI4AHO AaJrr{ OCIIopSS nn&rrl&HilflTavr][vt qacr oT T.rIx KaTo HeAbJrx}rM}r.

(3) BHnOXI4TEJLflT rppleMa LI3IIbJIHeHr4ero Ha qacrra or Ycryrure, rrpu cborBerHo crra3BaHe
Ha pa3nopel6ure ua Pa:gel ,,flpe4anane u npr{eMaHe Ha r,r3rrbJrHeHuero" or ,{oronopa pr 3arrJrarrla

Tozu doxyueum e c"asdaden s pa^4Kume Ha npoexm ra ,,LIi
mpemupaHe na 6umoeu omnado4u ta uycrcdume ua PCVO-Pezuou Eomeezpad" no dozoeop J& BG16Mt0p002-2.002-0016-C0l o*
12.04.2018 2., roilmo ce ocbt4ecm*noa c Quuaucoaama nodxpenama ua Onepamueua rporpo.o,,Oxonua cpeda" 2014-2020 z. I_{naama
om?osopHocm la ctdt pttauuemo ua n1.6aurca4urma ce Hocu om O64una Bomeezpad u npu HltKakau o6cmonmircmoa He Jvotce da ce cuuma,
ue motu doxyaeHm ompa3raa oQu4uatuomo cmaHosut4e ua Eaponeilcrcun c'ans u Vnpaanasat4ufl opzctH ua OUOC 201 4-2020 z.
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bxoliln cPEni

Bb3HarpaxAeHLIe 3ara3v llacr Ha rroArr3rrbJrHilTerrs. B cpoK ao 30 (rpu4ecer) AHa or noAnr.rcBaHero
Ha rpl4eMo-rpeAaBareneH nporoxor. Bb3JIOXI4TEJUIT prua npaBo Aa orKaxe Aa v3Bbprxtr
IIJIauraHero, Koraro I4craHero 3a [JraruaHe e ocnopeHo or I8IbJIHI,ITEJLfl., Ao MoMeHra Ha
oTcTpaH.sBaHe Ha npuquHaTa 3a oTKa3a.

IAPAHIII{q 3A. I,I3IIbJIHEHI,IE HA AOIOBOPA
rln. 12. (1) IIpu rloAnl4cBaHero Ha ro3r4 ,{oronop, I43II'hIIHI4TEJI-f,T rpeAcraB, Ha
Bb3JIOXLITEJI-f, rapaHIII4s 3a LI3nsJIHeHHe B piBMep sa 1 lepluol rta cro or crofinocrra sa
floronopa 6es AAC B pa3Mep na 2 000,00 /ase xutrsilul rena (,,fapaHur.rflTa 3a rr3rrbrrueuue"),
KoflTo cnyxpl sa o6esne.{aBaHe Ha r.r3rrbJrHeHr.rero Ha 3aAbnxeHhflTa na I43IIbJIHI,ITEJIfl uo
[oroeopa.
rll. 13. (1) B cryvait sa I43MeHeHr.re na floronopa, r43B6prxeHo B cborBercrBr.re c ro3pr .{oronop a
npunoxl{Moro rlpaBo, I43[bJIHI4TEJI-f,T ce 3aAbnxaBa Aa npeAnpr.reMe ueo6xo4nuure Aeficrsns
3a [pL{BexAaHe Ha fapauquxra 3a r43rt'b.[HeHlre B cborBercrBr4e c r{3MeHeHI,ITe ycJroBvtfl. Ha

[oronopa B cpor Ao 3 (rpu) AHr.r or floArrr,rcBaHero Ha AorrbJrur.rreJrHo cnopmyMeHr.re 3a
U3MEHEHI,IETO.

(2) .(eficrnvflTa 3a npLIBexAaHe Ha fapau\ktflTa 3a r{3rrbJrHeHue B ctorBercrBr4e c r{3MeHeHrzTe
ycnoBpltr ua,{oronopa Morar Aa BKJrrorrBar, rro ns6op ua I,I3IIbJIHITITEJI.fl:

1. eHacsHe Ha AorIbnHLIreJIHa rapr4qHa cyMa rro 6aHKosara cMerKa ua Bb3JIOXWTEIIfl,, rryu
c[a3BaHe Ha rr3ucKBarhflTa Ha rur. 14 or floror,opa; ulutu;

2. npeAocraBrHe Ha AoKyMeHT 3a r.r3MeHeHue Ha nbpBoHaqaJrHara 6anrosa rapaHur.r, r{Jrpr HoBa
6auxosa rapaHur.u, nplr crra3BaHe Ha pr3ucKBalvflTa Ha rrJr. 15 or floroaopa; ulunu

3. rlpeAocraBsHe Ha AoKyMeHT 3a rr3MeHeHr,re Ha nbpBoHaqarHara 3acrptxoBKa htu HoBa
3acrpaxoBra,rlpv crra3BaHe Ha lr3r.rcKBaHuflTa Ha qr. 16 or loronopa.
rl.n. 14. Koraro raro fapaurl4fl, ga Ll3nbnHeHue ce npeAcraBr napuqHa cyMa, cluara ce BHac{ no
6atrxosara cMerKa ua Bb3JIOXI4TEJIT, ilocoqeHa n ,.{ory,nrenrapflTa ra o6rqeurneHara noprvra /
cneAHara 6anxosa cMerKa na Bb3JIOXI4TEJUI:

IBAN: BG58 FINV 91503304348314,

BIC: FINVBGSF

npu flr,pna uuBecrrrrlrrouHa 6anra, KJroH Bpaqa, oQuc Eorenrpag.
r{,r. 15. (1) Koraro Karo rapaHIII.If, 3a r43[bJrHeHr.re ce rpeAcraBfl 6aHroea tapalt\ufl.,
I43II bJIHI4TEJI-f,T nperaBa na Bb3JIOXI4TEJIfl opurr{HaneH eK3eMrrrsp Ha 6aHrosa rapaHur{r,
ll3raAeHa B roJl3a ua Bb3JIO)KVITEJIfl, Kof,To tptlua Aa orroBapq Ha cneAHr{Te u3rrcKBaqrfl,:

1. Aa 6:sle 6esyc.noaHa u HeorMeHqeMa 6aHxona rapaHrlraf,, BbB $oplra, npeABapuTenHo
cbrnacyBaHa c Bb3JIOXITITEJIJI, .ua cBAbpxa 3aI6JrxeHHe Ha 6asxa'ra - rapaHT Ia u3Bbprxtr
rnaulaHe rppl rlr,pBo rII4cMeHo LIcKaHe or Bb3JIOXI4TEJUI, AeKnapupatq, qe e Hanr4rle
HeI{3rIT,JIHeHLIe Ha 3aABnxeHlre ua I,I3IIbJIHITITEJI-fl unr.r Apyro ocHoBaHr.re 3a 3aAbpxaHe Ha
fapanquxra 3a r43nbJrHeHr.re [o rosu loronop;

Eeponeftcxn cros
Eaponeracxu crpyKrypH 14

il ilHBeCTilt_l]4OHH14

$on4oae

Totu doxyueum e czzdadeu 6 pcLMKume Ha npoekm ua ,,l,lsepatcdaHe Hd Ko,Mnocmupatqct uHcmcuct4ut u uHcmatdqua sa npediapumerno
mpemupaHe na 6umoeu omnadu.p sa uyttcdume na PCVO-Pezuou Eomeezpad" no dozoeop Ng BGL6M10P002-2.002-0016-C0| om
12.04.2018 e., xoirmo ce ocbt4ecm6r6a c Qunancoeama nodxpenama ua Onepamuena npoeparra ,,Oxonta cpeda" 2014-2020 z. L[nnama
omzosopHocm sa ctdtpacauuemo ua ry6tuxa4utlma ce Hocu om O6quua Eomeezpad u npu HuKakau obcmonmencmaa He iloilce da ce cquma,
ve mosu dotgtueHm ompa3nsa oQwquanuomo cmaHosut4e na Eeponeitcrua cone u Ynpaenn*dt4u, opeaH Ha OIIOC 201 4-2020 z.
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2. ta 6'r,le cbc cpoK Ha BiInLIAHocr 3a rlenr4{ cpox Ha 4eficrrue ua ,{oronopa nnrcc 30 (rpu4ecer)
AHLI cneA npeKparflBaHero na [oronopa, Karo upu ueo6xoAlrMocr cpoKbr Ha BaJrr,rAHocr Ha
6asronara fapaHrlr{s ce yAbnxaBatrrv ce u3AaBa HoBa.

(2) EaurcowlTe pir:xoAl{ no orKpl,IBarlero r4 noAAbpxaHero ua fapauquflTa sa r{3rrbJrHeHr.re Br,B
(fopuara Ha 6auxona rapaHllur, KaKTo vt tro ycBorBaHero Ha cpeAcrBa or crpaHa Ha
Bb3JIOXI4TEIIfl., rpLI Hruuqrrero Ha ocHoBaHrre 3a roBa, ca 3a cMerKa na I,I3IIbJIHLITEIIA.

{.lr. 16. (1) Koraro xato fapauqlrr 3a r.r3rrtJrHeHlre ce rpeAcraBr 3acrpaxoBKa, W3II'LJIHWTEJLflT
npeAaBa ua Bb3JIOXI4TEJI-fl opl{rr,rHiureH eK3eMnJrflp Ha 3acrpaxoBareJrHa rroJrr{qa, r.r3AaAeHa B

ron3a ua B1'3JIOXI,ITEJIT, B Korro B:b3JIOXI4TEJUIT e rocoqeH Karo rpero norr3Barqo ce
.nuue (6eue$nuuep), Kosro rpt6naAa orroBaps Ha cne.{Hr.rre Lr3r4cKBaH:afli

l. 4a o6e:neqaBa v3rrbJrHeHr.rero Ha ro3r,r ,{oronop rrpe3 noKpr{Tr{e Ha orroBopHocrra Ha
I43IIbJIHI4TEJI-fl;

2. la 6rle cr,c cpor Ha BturuAHocr 3a rrenu, cpoK Ha geficrnue ua ,(oronopa nnrcc 30 (rpn4ecer)
AHr,r cneA [peKparrBaHero na .{oronopa.

(2) PasxoaplTe no cKJIIotIBaHero Ha 3acrpaxoBarelrtufl. AoroBop r4 rroA4tpxaHero Ha BaJruAHocrra
Ha 3acTpaxoBKaTa 3a I,I3HCKBaHI,r' CpOK, KaKTO r,r ro Bc.f,Ko r,r3rrnauaHe Ha 3acTpaxoBaTenHo
o6esqereHue B non3a Ha Bb3JIOlKl4TEIlfl, npr.r Hannr{r.rero Ha ocHoBaHHe 3a roBa, ca 3a cMerKa
u a I,1 3 IIb JI Hl4T E IIfl ,.
rlr. 17. (1) Bb3JIOXI4TEJUIT ocso6oNAana fapauquflra 3a lr3nbJrHeHr.re B cpoK Ao 20
(deadecem) aur.r cneA [peKparrBaHero na .{oroBopa u oKoHqarenHo rrpveMaHe na Ycnyrr,rre B

nbJIeH pa3Mep, aKo JIrIncBar ocHoBaHvrs. 3a 3aAbpxaHero or crpaHa sa Bb3JIOXITITEJLfl na
KaKBaTO v la e cyMa no Her.

(2) Ocno6oxAaBaHero na fapauqraflTa3a r.r3rrbJrHeHue ce r.r3BbprxBa, KaKTo cneABa:

L xoraro e BbB $opnrara Ha napl4tlHa cyMa - rrpe3 npeBexraHe Ha cyMara uo 6anxoBara cMerKa Ha
I43IIbJIHI4TEJIT, rocor{eHa s .il. l0 or [oronopa;
2. xoraro e BbB $opuara Ha 6anxosa rapaHuu, - qpe3 BpbrrlaHe na nefiuzs opurr{Han Ha
npeAcraBr,rren na I43IIbJIHI4TEJUI rnrr yrrbnHoMorrleHo or Hero nuue;

3. xoraro e Br,B (foprraara Ha 3acrpaxoBKa - rrpe3 BpbrrlaHe Ha opurr.rHana Ha 3acrpaxoBareJrHara
uoruqa./sacrpaxoBarenHllf, ceptz(puxa:r Ha rrpeAcraBraren Ha I43[bnHI4TEJUI vtru
ylbnHoMorueHo oT Hero nmle u r.r3flpaqaHe Ha rrrrcMeHo yBe.{oMneHr.re Ao 3acTpaxoBaTenfl.

(3) fapauquflra He ce ocso6oxraBa or Bb3JIO)KVITEJIA, aKo B npoqeca Ha r.r3rrbJrHeHpre Ha

floronopa e Bb3H[IKHan crrop MexAy Crpauure orHocHo Her{3n6JrHeur,re Ha 3aAbJrxeHH fiTa Ha
I43IIbJIHI4TEJUI LI Bbnpocbr e orHeceH 3a perrraBaHe rpeA cr4. flpra peuraBaHe Ha cnopa B noJBa
ua Bb3JIoXI4TEJUI rofi nroxe Aa nprrcrbrru KBM ycBoflBaHe Ha rapaHrlrrf,ra.

rfu. 18. Bb3IOXI4TEJUIT ilMa npaBo Aa 3aAbpxr4 cborBerHa qacr v la ce y.(oBnerBopr. or
fapauquxra 3a LI3TIIJIHeHLIe, Koraro I43IIbJIHITITEJI-flT He r.r3rrbirHr4 H{Koe or HeroBzre
3aIbnxeHl'Ia no floroBopa, KaKTo 14 B cJrf{a}ITe Ha Jrollo, qacrl,IqHo Ia sa6ageHo r.I3IIbJrHeHrre Ha
Koero v Aa e 3aAbnxeHl.Ie na I,I3IIbJIHI4TEJUI, Karo ycBot4 raKaBa r{acr or fapaHqurra sa

Tosu doxyuenm e cusdadeu s pctvKunxe Ha npoekm xa ,,l4sepatrdaHe Ha kownocmupat4a uHcmmaqut u uHcmana4,- ,, ,prorrprrrr*
mpemupaHe ua 6umoau omnada\u sa uy'ttcdume na PCVO-Pezuou Bomeoepad" no doeoaop Nb BGl6Ml0P002-2.002-0016-C0l om
12.04.2018 e., xoilmo ce ocbulecmaraa c Quuaucoeana nodxpenama na Onepamuoua npozpaila ,,Oxoaua cpeda" 2014-2020 e. enaama
omzosopHocm za ctdtpttcauuemo ua ny6nuxaqurma ce Hocu om O6quua Eomeezpad u npu HuKaKau o6cmozmetcmea He Moilce da ce crruma,
ve mosu dot<yueHm ompa3uaa oQuquannomo cmdHoaut4e ua Eeponeilcrcun ctas u Vnpaotasat4uu opaaH na OIIOC 2014-2020 z
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-K ONEPAT14BHA NPOTPAMA
"OK0Il HA CPEIA 2014 2020r."

.:\1 t: ,.tt lj1tlr t;J;r) r,/\Njrt

OKONHA CPEflA

II3rIT,nHeHI'Ie, Ko.'ITo cr,orBeTcTBa Ha yroBopeHaTa n ,{oronopa Heycrofixa 3a cborBefirua clyvafi ua
HEI{3TIbJIHEHI,IC.

tl.n. 19. Bb3JIOXI4TEJITT LIMa npaBo Aa 3aAbpxrE fapaHqu flra 3a ra3rrbnHeHr4e B nbJreH pa3Mep, B

cJreIHr4Te Cnyqau:

1. axo I43IIbJIHI,ITEJI.f,T He 3arroqHe pa6om ro r.r3rrbJrHeHr{e Ha floronopa B cpoK Ao 15
(nemuadecem) gun cneA noArILIcBaHe Ha AoroBopa z Bb3JIOXI,ITEJIflT pa:nalu .{oronopa na
TOBa OCHOBAHI,d9;

2. npv rr:sJrHo HeLI3fIbJIHeHI4e, B T.r{. Koraro Ycryrzre He orroBaprr Ha }I3HcKBaHvIflTa Ha
Bb3JIOXI4TEJIA, u pa3Bilrrf,He na fioronopa or crpaHa sa Bb3JIO)KI4TEIIflHa roBa ocHoBaHr.re;

3. npu rpeKparrBaue Ha Aefinoctta Ha I43IIbJIHI4TEIIfl, r4rrv. ilprd o6qsseaHero My B

HECbCTO'TEJIHOCT.

rll. 20. Brs ncexu cryuafi Ha 3aAtpxaHe Ha fapanquma 3a H3rrbJrgeHr.re, Bb3JIOXUTEJITT
yBe.qoMf,Ba I43IIbJIHI4TEJLf, 3a 3a.{bpxaHero vr HeroBoro ocHoBaHue. 3agrpNauero Ha
fapauqurra 3a I,I3rIlnHeHLIe r.r3uflJro uilLt qacrvrrrHo He r.r3qepnBa npaBara ua Bb3JIO X.I4TEJIf- m
Tbpct4 o6estuereHr.re B rro-roJrflM pmMep.

Yr. 21. Koraro Bb3JIOXLITEI-flT ce e yAoBnerBopun or fapanqvflTa 3a pr3rrbrrHeHr{e r
.{oronoprr rpoAbnxaBa Ia e B cr,rJra, ITI3IIbJIHI4TEJITT ce 3aAbnxaBa B cpoK ao 3 (mpu) grua 4a
AonbJrHI'I fapauquara 3a u3rrrJlHeHrre, Karo BHece ycBoeHara or Bb3JIOXI4TEJIfl cyua no
cMerKara ua Bb3JIOXI4TEJI-f, unu npeAocraBlr AoKy!{eHr 3a r{3MeHeHr.re Ha nbpBoHarrarHara
6anroga rapaHlll4fl I,IJII HoBa 6anxosa rapaHll]rfl, cborBerHo 3acrpaxoBKa, TaRa qe BbB BceKI,r
MoMeHr or 4eficrnplero Ha loronopa pa3Mepbr na fapanquflra 3a r.r3rrbnHeHr.re Aa 6rAe s
ctorBercrBr.re c trJr. 12 or.{oronopa.

O6rqu ycroBuq orHocHo lapanqunra 3a rr3nbJrHeHrre

Y.tr.22. Bb3JIoxI4TEJI-f,T He A6nxr.r Jrr,rxBa 3a BpeMero, npe3 Koero cpeAcrBara no fapauqzma
3a r43rrr,JrHeHr.Ie ca npecrornu rrpu Hero 3aKouoclo6pasno.

TIPABA I,I 3AAbnXEHI4fl HA CTPAHT,ITE
r{.tt. 23, I4:6pornauero Ha KoHKpeTHLI npaBa ra 3aAbJrxelufl. Ha Crpauvre B To3r.r pa3Aen or
floronopa e Heu3r{eprlareJlHo I4 He 3acra 4eficrnuero Ha Apyru Knay3pr or ,{oronopa r{nrr or
rrpllnoxl,IMoro IIpaBo, npeABHxAaIrIIr rrpaBa ulurm 3aAbnxeHr.L,I Ha Korro u ra e or Crpauure.

O6uru rpaBa rr 3aAr,Jrlr(euuq Ha I3IbJIHI,ITEJI.fl
IIt, 24, I,I3IIbJIHI4TEJIfl T rrMa rrpaBo Aa :

1. uoly'ru Bb3HarpaxAeHl4e B pa3Mepa h cpoKoBere v rrpkr ycnoBrsra rlo rilr. 7 - ll or ,{oronopa.
2. ucxal4 Aa nonyqana nn$opMallrs u cr4eficrnpre or Bb3JIOXI4TEJUI 3a roqHoro r.r KarrecrBeHo
ocbulecrBsBaHe Ha Aefiuocrra cv ilpu ulutu no rroBoA r43nbJrHeHr.rero Ha Hacrorrqus AoroBop, B
ToBa qHcJIo Iau$opuar\v1fl,, neo6xo4uua My 3a KatrecrBeHoro r,r3nbJrHeHr,re Ha 4efinocrlrre uo
HacTorrqru AoroBop.

Eaponeilcxu curos
Eeponeilcxu crpyrfl-ypH n

r uHBecTuLll4oHHt4

$ongoae

Totu doxyueum e ctsdadeu e pa.MKume Ha npoeKm no ,,nirp
mpemupaHe na 6umoeu omnadt4u sa uyttcdume ua PCYO-Peeuou \omeeepad" no dozoeop Ns 8G16M10P002-2.002-0016-C0| o*
12.04.2018 2., xo[rmo ce ocbt4ecmltaa c Quuaucoeama nodxpenarna ua Onepamueua npozpetwa ,,Oxotna cpeda" 20t4-2020 z. I-lxnama
omzoaopHocm ta codtpcranuemo ua ny1tuxa4uflma ce Hocu om O6uluua Eomeeepad u npu HuKaKau o1cmoametcmaa He u4oilce da ce cquma,
4e mo3lt doxyueam ompairso oQu\uannomo cmaHo1uule na Eoponeficrun ct as u Vnpaetnsaqw opaoH na OIIOC 201 4-2020 e.
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Sox4oeebxonri[ ePlnii

3. clrpe BpeMeHHo rl3[bJrHeHrrero Ha Bb3JroxeHara pa6ora nplr Jrr{[ca Ha cr4eftcrnue u
uu(popnrauvs. or crpaHa na Bb3JIOXI,ITEJUI, neo6xoAuur.r My 3a KarrecrBeHoro u3BbprxBaHe Ha

Aefi uocrure/yclyrure rro Hacrorrqru AoroBop.

4. npu IIIJIHo, KatlecrBeHo, ToqHo u HaBpeMeHHo r,r3nbJrHeHlre Ha 3aAtJlxeHlrrra cvt

I43IIbJIHI4TEJITT I{Ma npaBo Aa nonyqu yroBopeHoro Bb3HarpaxAeHr.re B rrocoqeHr.rre cpoKoBe H

lpr.r o[peAeJreHr.rTe B AoroBopa ycnoBr.rs.

rfu. 25. II3IIbJIHL{TEJIflT ce 3aAbJrxaBa:

1. aa npeaocrann/upeAocraBs Yclyrure a Aa u3rrb.[HqBa 3aAbnxeHr,rflTa cv rro ro3r.r ,{oronop n
yroBopeHl{Te cpoKoBe a KaqecrBeHo, B cborBercrBlre c.{oronopa u flpnnoxeHrl;rra;

2. ta rpeAcraBu na Bb3JIO)KVTTEJIfl or.{erure/Aor<nagure/pa:pa6orxure/uar:epzalwte v Aa
Ir3Bbplxt4 npepa6ornaue u/utru AorbJrBaHe B yKa3aHr.r, or Bb3JIOXI4TEJITI cpoK, Koraro
Bb3JIOXI4TEJI-flT e norrcran roBa;

3. ga uHSopMLIpa cBoeBpeMenno Bb3JIOXI4TEJI-fl 3a Bcr4qKr4 npeqKu, Bb3HlrKBarrIH B xoAa Ha
u3nbJIHeHI,Iero Ha pa6ora, Aa [peAnoxr,r HaqI,rH 3a orcrpaHflBaHero r.rM, Karo Moxe Aa no]rcKa or
Bb3JIOXI4TEJIfl yKttsaHlu ulntu crAeftcrsue 3a orcrpaHflBaHero uM;

4. gauzrstrHsBa BcLIrrKu 3axoHocbo6pasuu yna3annfl r.r H3r.rcKBaHus.HaBb3JIOXI4TEJI-fl;

5. [anazu [oBepLITeJIna KoHtpngeHrlprirJrHara rEu$oprraarlr{r, B cborBercrBr.re c yroBopeHoro B qn.

39 or [oroeopa;

6. la ne Bb3JIara pa6o'rara vilv qacrv or Her Ha rroAr.r3rrbJrHr.rreJrrrr, r{3BBH flocoqeHr,rre e o(feprara
sa I,I3IIbJIHI4TEJUI u Aa Bb3JIoxu cborBerHa qacr or Ycryrure Ha noAu3rrbJrHr.rreJrr.rre,
rocoqeHz n o$ep:rara sa ITI3IIbJIHI,ITEJI-f,, r.r Aa KoHrponupa u3rrbJrHeHrrero Ha rexnr4Te
3aAbnxeHuq;

7. gayuactBa BbB BcLI.IKH pa6ornu cperurE, cBbp3aHr.r c pr3[bJrHeHr.rero Ha rosn .{oronop;

8. ,qa ue [poMeH, cbcraBa Ha rrepcoHala, rofiro rqe orroBapr 3a r.r3rrr,JrHeHnero na Yclyrure, 6e:
rpeABapLIreJIHo rrrrcMeHo ctrJraclre or crpaHa ua Bb3JIOXI4TEJUI. B cnyuafi na neo6xoAriMocr
or 3aMsHa Ha eKcnepr, cbrllusr Moxe Aa 6rAe 3aMeHeH c rrucMeuoro cbrJracue ua Brgroxr{TeJrr,
Karo HoBI,IflT eKcnepr tpx6na Aa [oKpI,IBa Mr,rHuMyM 6pox ua rorrxr.rre, flonytreH[ or oueHKa Ha
nbpBoHaqanno o4o6peHr.r, eKcrrepr.

9. I4gnrmtureJulT ce 3aAbJIxaBa la cKJrroqu Aoronop/.uoroBopr,r 3a noAr{3[bJrHeHue c [ocoqeHlrre B

o$eprara My rIoALI3nbJIHI,ITeJru B cpoK or 10 rHr.r or cKJrroqBaHe Ha Hacrortuux,{oronop. B cpox go
5 .uuu or cKJIIor{BaHero Ha AoroBop 3a rroAr{3[6JIHeHI,re hlrlr Ha AolrtJrHlrrenHo clopa3yr!{eHl{e 3a
3aMflHa Ha nocorreH e o$eprara noAr,r3IIbJIHHTeJr u3rrbJrHr,rrerqr I{3npaua Konr,re Ha AoroBopa vIrur
Ha AOIbnHI4TeJIHOTO ClOpiByMeHLIe Ha Bb3JIOXI4TeI' 3aeAHO C .(OKIBaTeJICTBa, qe Ca H3nbJIHeHr4
ycnoBr.rflra rro rrJr. 66, ax 2 u ll 3OtI.

10. nogr,pNa roqHo lr cl4creMarl,I3r,rpaHo AenoBoAcrBo, cireroBoAcrBo r{ orqerHocr BBB Bpb3Ka c
r.r3BbpruBaHure lefi uocru;

Tosu doxyuenm e czsdadeu s pailKume Ha npoekm na ,,l,lszpattcdaHe Ha KoMnocmupaula uHcmcuaqu, u uHcmataqua sa npedeapumetuo
mpemupaHe ua 6umosu omnaduqu sa nyacdume na PCVO-Peatou Eomeoepad" no dozoeop Ns 8G16M10P002-2.002-0016-C0| om
12.04.2018 2., r<oilmo ce ocbt4ecmsrsa c Suuaucoeama nodxpenama ua Onepamueua npoepa,ua,,Orotua cpeda" 2014-2020 z. Qatama
omzosopHocm sa ctdrpcrcanuemo na ny6tuxaquuma ce Hocu om O64uxa Bomeeepad u npu HuKakau o6cmoametcmea He Moxe da ce c,!uma,
ve nosu dorgmeHm ompa3flsa oQuquatnomo cmaHo6ut4e ua Eeponeilcrun coros u Ynpao,tasat4un opzaH na OIIOC 201 4-2020 e.
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ONEPAT14BHA NPOTPAMA
'OKOII HA CPEEA 2014 2020r."

oKoAHA CPE,qA

11. Kotaro e rIpI{JIoxI,IMo, ra [peAocraBr,r Bb3MoxHocr Ha Ynpauxnaqux opraH,
CepruQuqupalqllfi opraH, Og,urttus, opraH, Enponeficxara cMerHa traildta, opraHr{ Ha
Enpoueftcrara KoMr.rcux, fiupexqur ,,3arqura Ha lpuuauconu r.rHTepec[ na Enpoueitcxus. cbro3",
MBP (AOKOC) u Apyru HarlrroHanHh orurnpt r.r KoHTponHr,r opraHr4 Aa u3BbprrrBar npoBepKlr Ha

MflCTOTO Ha [I3IIbJIHeHI,IeTO Ha npOeKTa I{ Aa }r3BbprrrBaT rrsJreH OAr4T, aKo e HyxHo, B53 ocHoBa Ha
olpaBAaTenHI,I AoKyMeHTr,r 3a oTqeTeHOTO, CqeTOBOAHT4 AOKyr!{eHTr,r U BCflKaKBIT Apyru AOKyMeHTr,r,
r4Marq[ orHorrreHr4e rru SrznaucvpaHero Ha npoeKTa;

12. roraro e npLIJIoxlIMo, Aa npeArrplreMe Bcr.rrrKr4 ueo6xoAulrr4 crbrrrr.r 3a no[yn.flpr.r3r.rpaHe Ha

Saxta, qe [poeKTbr ce @r.rnaHctrpa or OneparlrBHa [porpaua ,,OronHa cpeAa" 2014-2020 r., n
rzn$opuauusra, npeAocraBqHa nog $opNaara Ha.qoKyMeHTu r4tr4 BbB Bpb3Ka c [posBr4, cBbp3aHr4 c
I,I3rI:bJIHeHlrero Ha AoroBopa. Ilpegnpraeurre 3a riBH ueJr MepKr.r rpr6na ila ca cro6pasenu c
I,I3LIcKBaHr.{flTa3a un$oprraaqut u lylluqHocr Ha OIIOC 2014-2020 r.

O6uru rpaBa rr 3aAbrDr(eHus Ha Bb3JIOXVITEJIfl,
I{tr.26. Bb3JIOXI,ITEJIflT rrMa rrpaBo Aa:

1. ra zsucrr,au Aa norytrla Ycryrnre B yroBopeHr.rs cpoK, KoJrr4qecrBo v KaqecrBo;

2. KoHrponupa,/upoaepana gefiHocrra Ha I43IIbJIHI4TEJL (noerure or r,r3nbJrHprrerr.r{

sa4utxenur) v I,I3rorBeHLITe or Hero B xoAa Ha u3rrbJrHeHr.re Ha .qoroBopa MexA[rHHt4 yr

oKoHrIaTeIeH AOKJIaALI, KaKTO Vr BCr{qKr,r u BCrKaKBr,r Apyfr{ AoKyMeHTr,r, rpor43Tr.rqaulu oT
3aAbJIxeHI4sra My, B r.rr. Aa laclr.a I4 Aa ronfrana un$opMarlrds or I,I3fI}JIHVITEIIfl npe3 Uenr{
cpoK Ha AotoBopa, ult:.z. la LI3BbpIxBa npoBepKlr, npu neo6xoAuMocr pr Ha Mscroro Ha rz3rrbJrHeurre
ua floronopa, 6es c roBa Aa 3arpyAHrBa oreparr.rBHara caMocrorreJrHocr na ITI3IIbJIHVITEJIfl, u
Ia flpequ Ha H3rrbJrHeH[reTo.

3. usucrsa, npu ueo6xoAlzMocr I,I ro cBolt [perleHKa, BcI,Ir{KI,I r,I3rorBeHr,I B xoAa Ha r,r3nbJIHeHI,Ie Ha

AoroBopa or crpaua sa I,I3IIbJIHI4TEJI-fl AoKyMeHrH, crrpaBxr{, rau$opuaurrr, AoKJraAkr kt Apytr4,
AoKyMeHTI,I cBbp3aHI4 I,I Id3rorBeHr{ BbB Bp63Ka cbc 3aKoHocro6pasuoro ynpaBJreHr,re Ha [poeKTa
I4JII,I CbOTBCTHATA qACT OT T'X.

4. nsucxea v Aa nonyql,I B cpoK ao 3 (rpn) xa-neHgapHr.r AHr.r or noJryqaBaHero Ha r,rcKaHe or
Bb3JIOXI4TEJUI ao I43IIbJIHI4TEJI.f, neo6xoAuur.rre Ha Bb3JIOXLITEJI-fl AoKyMeHrr.r, Kor{ro
rofi cregna Aa Kar{Ba B eneKTpoHeH BrrA B cr.rcreMara Ha ITICYH.

5. nparn Bb3paxeHu, rlo I,I3[6JIHeH[rero Ha ycnyrara, npe.m,{er Ha AoroBopa n clyrafi Ha HeroqHo
u3rIbJIHeHLIe uluru KoHcrarr{paHe Ha HeKarrecrBeHo r.r3rrbJrHeHrle, Aa r,r3r,rcKBa ctuloro la 6'sle
orcrpaHeHo I{n}I nonpaBeHo 3a cMerKa na ITI3IIbJIHWTEIIfl, B yroBopeHr.rre B ro:u floronop
cpoKoBe.

6. orxaNe nplleMaHe u 3arrarrlaue Ha rracr unh Ha urJroro Bb3HarpaxAeHl{e, B

I43IbJIHI,ITEJUIT ce e oTKJIoHLIJT or r.r3r4cKBaHr{.,rra Ha qJr. 25 or Hacro.f,ulu,
I43I,ICKBAHI,I fl'I A HA NPUNOXCHI,I.fl TA KbM HACTO{IUTU AOTOBOP.

cryuail ue

AO|OBOp u

6. ta l.aea yKa3auldfl Ha IrI3[I1'JIHI4TEJUIT BbB BpB3Ka c u3rrbJrHeHr.re Ha AoroBopa, Kor.rro ca
3aAbnxI4TeJrHI{ 3a VI3[I},II}{I4TEJITI, ocBeH aKo He nporr.rBoper{ar Ha HopMarHBHo r43KHcBaHe vrra

Totu dorgtueum e c'asdaden s pctMKume Ha npoeKm na ,,l,lsepatedaHe Ha Kounocmupawa uHcmanaqu, u uHcmataqun sa npedeapumenuo
mpemupaHe ua 1umoeu omnado4u sa uycrdume na PCYO-Pezuou Eomeazpad" no dozoaop Ns BGl6Ml0P002-2.002-0016-C0l om
12.01.2018 2., xoitmo ce ocbulecmersa c Quuancoeama nodxTtenama ua Onepamuena npoaparta ,,Oxonua cpeda" 2014-2020 z. Qaaama
omzosopHocm sa ctdtpctcauuemo na rybauxaqurma ce Hocu om O6u,pua Eomeezpad u npu HuKaK*u oicmonmencmea He Motce da ce cuuma,
ue mozu dorgtueHm ompa3rsa oQuquantomo cmaHosut4e ua Eeponeircxan cr,ns u Vnpaetasat4un opzaH ua OIIOC 2014-2020 z.
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oKoAHA CPERA

rI3I{cKBaHe IIo OIIOC 2014 2020r. YxasaHr.r.f,ra Morar Aa 6rlar npeAocraBrHr4 Ha
I43[bJIHI4TEJL B rrr.rcMeH Bvrt hnu B eneKrpoHeH Br.rA.

IIll',27. BT)3JIOXI,ITEIflT ce 3aAbJrlrcaBa Aa:

1. upueue LI3nbJIHeHI.Iero Ha Aeftnocrure no [peAocraBrHe Ha ycnyrr,rre, r{3rorBeHpr B eneKTpoHeH
skrl ulwu m,IcMeH BI,IA, Koraro omoBapgr Ha AoroBopeHoro B I,I3I,IcKBaHr,IflTa Ha.rr. 25 or
HacToqlqu, AofoBop I,I I,I3I,ICKBaHUflTa HA npI4nOXeH[flTa KbM HaCTOTTUTI' AOIOBOp H U3fOTBeHrr rro
peAa r.r rrpu ycnoBr{ flTa Harosra .{oronop;

2, uzr,r,.a:n\a Bb3JIoxeHI,ITe r,I lr3BbprrreHrr Aeftnocru BBB Bpb3Ka c ylpaBneHr{ero Ha npoeKTa Ha
I43IIbJIHI4TEJL nppl ycrloBvlflra Ha ro3r.r AoroBop, KaKro v Aa 3ailnaru Ha I43IIbJIHI4TEJI-f,
I-[euar:a B pa3Mepa, [o peAa u npu ycnoBr.rflTa, npeABr4AeHr,r B To3r.t .{oronop;

3. npe4ocraBfl Ha I,I3IbnHITITEJUI Aocrbrr go uutfopua\Lrs.3a lr3rbrHqBaHure or BrsroNr.rrers
Aefiuocrz, seo6xoluua 3a KaqecrBeHo r43nBJrHeHr.re Ha ycnyrara;

3. oxaNe ueo6xoAuuor:o crAeficrBue na I,I3IIbJIHI4TEIIfl 3a r{3rrbJrHeHr,re Ha BbsnoxeHara My
ycnyra, BKJII0qI4TeJIHo Lr 3a OTCTpaHrBaHe Ha Bb3Hr.rKHaIr,r npeqKr.,r npeA r43[bJrHeHr,reTo Ha

.{ororopa, Koraro I,13 llb JIHI,ITEJIflT ror{cKa roBa;

4. lpuelre v3BbpIIIeHure or I,I3IIbJIHI4TEJIfl 4efinocru, rroA Soprraara Ha r{3rorBeHr{ AoKyMeHTr,r B
eJIeKTpoHeH ululu [pIcMeH BVA, rlpu yciroBr.re qe ca I,r3rrbJrHeHr.I ToqHo I,I KarlecrBeHo;

5. ynegou.,IBa IIrIcMeno I,I3IIbJIHITITEJI-f, rpr.r Bb3HHKBaHe Ha HenpeABr.rAeur,r o6cro.arelcrna,
KopITo Motar Aa AoBeAar Ao crrr4paue Ha pr3rrbJrHeuuero Ha Bb3Jroxeuara pa6o:ra H Aa ila3v
KouSu4euuuanHara ranSoprraaqprs B cborBercrBr.re c yroBopeHoro B AoroBopa;

6. llpe4u nnarllaHe rurra ITI3IIbJIHI4TEJL Aa rr3Bbprrrrr rrBJrHa rrpoBepKa, a Koraro e rpr{noxlrMo r4

npoBepKa Ha Mqcro, 3a yAocroBeprBaHe u3BbpuBaHero Ha 3arBeHprre 3a nJrarrlaHe 4efinocrrn,
cBbp3aHr.r c ycnyrara rro AotoBopa or crpaHa ua I,IsnrrHurreils.;

7. Aa ocno6oAIa rlpeAcraBeHara or I43IIbJIHI4TEJUI fapauqnx 3a r43rrbrrHeHrre, cbrnacHo
Knay3r{re Ha qr. 17 -22 or .{oronopa.

TIPEAABAHE U IIPI,IE MAHE HA I,I3 IIbJIHEHI,IETO

9.t. 28. (1) OxonuareJlHoro npLIeMaHe Ha r.r3rr6JrHeHr4ero ua Ycryrure rro rosu loroBop ce
I43BbpurBa c npeAaBaHe Ha orrrerr4Te r,r noAnr,rcBaHe Ha oKoHqareneH flpuevro-ilpeAaBareneH
rlporoKon, noArlucaH or CrpaHIlre B cpoK Ao 15 (nemuadecem) lr,u npeAlr r.r3TrlqaHero Ha cpoKa
Ha LI3IIbJIHeHI,Ie no .Ir. 5 or loronopa B ABa opHrr,rHaJrHr{ eK3eM[Jrgpa - IIo eAuH 3a BcsKa or
Crpauure. B clyuafi, qe KbM To3rr MoMenr 6rAar KoHcrarvpaHr4 HeAocrar-b\u B lr3rrbJlHeHlrero, Te
ce onrlcBar B oKoHlIareJIHpLs llpuerrno-upeAaBareneH rrporoKon r.r ce onpeAeJrf, rroAxoArrq cpoK 3a
orcrpaHgBaHero LIM I{JIIa HtularaHero Ha caHKrII{.r{, cbrJracHo ql. 30 or.{oronopa.

(2) Bb3nOXI4TEJLflT r.rMa rrpaBo:

1. ga npueue r,r3rrbJrHeHr{ero, Koraro orroBap, Ha AoroBopeHoro;

Tosu doxyueum e c'asdadeu s pailKume Ha npoeKm ua ,,l,lszpaxdaue ua iirnocmupau4a uHcnoua4ut u ,r"^*fiGii npddfiiii
mpemupaHe na 6umoeu omnadoqu sa uy,xcdume na PCVO-Pezuou Eomeazpad" no doeooop M BG|6M10P002-2.002-0016-C0\ om
12.04.2018 e., xofrmo ce ocbt4ecmauaa c fiuuancoeama nodxpenama ua Onepamuena npoepdwa ,,Oxotua cpeda" 2014-2020 z. l-{ntama
om?osopHocm za cod'aptrcauuemo na ny6tuxaquuma ce Hocu om O1quua Eomeezpad u npu HuKaKau o1cmoamencmoa He 

^4otce 
da ce cquma,

qe mo3u dorcyuexm ompa3flsa oQut4uanuomo cmaHo6ut4e na Eeponeilarua cont u Vnpaetn*at4ua opeaH ua OIIOC 201 4-2020 z.
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oKcj;FiA'cignri

2. lu florlcKa npepa6ornarte uluttu AonbnBaHe Ha r43rorBeHr.rre AoKyMeHT]r or I4snrrHprrerx s
onpeAeneH or Hero cpoK, Karo B TaKbB cnyuafi upepa6ornaHero nluttu AonbnBaHero ce r43BbprxBa

B yKa3aH or Bb3JIOXI4TEJI-fl cpoK Lr e r.r3uflno 3a cMerxa na I,I3IIbJIHVITEIIfl, Koraro 6rAar
ycraHoBeHl{ HecborBercrBr{, Ha Lr3[bnHeHoro c ytoBopeHoro B AoroBopa vrvt 6rlar
KoHcrarLIpaHH HeAocrarbrru, Bb3JIOXI4TEJITT Moxe Aa orKaxe np?reMaHe Ha r.r3rrbJrHeHr4ero Ao
oTcTpaHflBaHe Ha HeAocTaTBIII{Te, KaTO AaAe rrOAXOArrrI CpOK 3a OTCTpaHf,BaHeTO r,rM 3a CMerKa Ha
VI3II'hJTHVITEJI-fl;

3..qa orxaxe Aa rlprleMe LI3rIbJIHeHLIero rrpLt cbrrlecrBeHr4 orKnoneHuflor AoroBopeHoro B clyrafi,
r{e KoHcrarvpaHlrre HeAocrarbrlu ca or raKoBa ecrecrBo, qe He Morar la 6rlm orcrpaHeHr,r B

paMKI{Te Ha cpoKa 3a Ll3rrbnHeH}re ro ,{oronopa pe3ynrarbr or r.r3rrbJrHeHrrero craBa 6e:nonegen sa
Bb3JIOXI4TEJI'.

(3) OxouvareJlHoro [ppleMaHe Ha [r3rrbJrHeHuero ua Yclyrure rro ro:u .{oroBop ce r,r3BbprrrBa c
rIoArII4cBaHe Ha oKoHqareneH flpaeuo-upeAaBareneu rrporoKoJr, noAnr{caH or crpaHr,rre B cpoK Ao
10 (aecer) AHI4 cneA LI3TLIrIaHero Ha cpoKa Ha r.r3rrlJrHeHuero rro qJr. 5 or,{oronopa. B cryuafi, ue
KbM To3Id MoMeHT 6rAar KoHcrarl,IpaHr,r HeAocrartIII,I B r,r3rrbJrHeHr{ero, Te ce orlrcBar B

oKoHrIareJIHLIf, flpaenro-upeAaBareneH nporoKon u ce orrrpeAenfl rroAxorf,rrr cpoK 3a
oTcTpaHrBaHeTo r,rM r,rJrH HiuraraHeTo Ha caHKrlr.Ls, cbrJracHo qn. 30 or floronopa.

HETIPEOAOJII,IMACIIJIAI,IPI3KJIIOIII4TEJIHI,IOECTO.fl TEJICTBA
Iiltt. 29. (1) Crpanure He orroBaprr 3a Her.r3nbJrHeHr.re Ha 3aAbnxeHue rro rosu .{oroBop, Koraro
HeB:b3MOXHOCTTa 3a LI3IIbJIHeHLIe Ce .{bn)KI4 Ha HenpeOAOn[IMa Cil]tra l/.ilLt I{3KJIIOT{I4TeJrHr{

o6cro.flrercrea.

(2) 3a uenlrre Ha ro3pl ,(oronop, ,,HelpeoAoJrr.rMa crrJra" LrMa 3HaqeHuero Ha roBa rroHflTae Iro
cMI,IcbJIa Ha qJI. 306, wt.2 or TrproncK[r 3aKoH. 3a uelzre Ha ro3r4 ,{oronop, ,,r43KJrroqr{TeJrHr{
o6crosrelcrBa" krMa 3HalIeHI,Iero Ha roBa noH.f,Tr.re [o cMHcBJra ua $2, t. 17 ot [P Ha 3OII.
Crpanure ce cbrnacflBar, qe 3a HelpeoAoJIlIMa cr,rJra rqe ce cqLITar H r,r3MeHeHr{fl B npr,rJroxr,rMoro
lpaBo, Kacaeluu Aefigocrta Ha Korro u Ia e or rrx, I,I Bb3npellflTcrBarrll4 I,I3[bJrHeHI{ero I{nI,I
BoAetuu Ao HeBt3MoxHocr 3a I,I3[bnHeH[re Ha noerlrre c loronopa 3aAbJrxeHr.Is.

(3) Crpanara, 3aceruara or HenpeoAonuMa curra uluttu u3KJrroqr.rremru o6croqreJrcrBa, e AJrBxHa
Aa [peArIpt4eMe BcuqKH pa3yMHr{ ycwlrkrs. r,r MepKr.r, 3a Aa HaMiIJrIr Ao MUHLTMyM [OHeCeHr.rTe BpeAr,r r.r

zary6u, KaKTo rI Aa yBeAoMLI nrIcMeHo Apyrara Crpana B cpoK ao 3 (rpra) AHr,r or HacrbrrBaHe Ha
HenpeoAonvMara cura./usxrlotrr,rreJrHr,r o6crosrelcrsa. KtI\.{ yBeAoMneHr{ero ce npr{narar Bcr{qKr,r
peneBaHTHu ulul:lrt HopMarLIBHo ycraHoBeHI,I AoKa3areJrcrBa 3a HacrbnBaHero I,r ecrecrBoro Ha
He[peoAonvlr,aIa c[ra,/zsxrlovrdreJrHo o6crorrelcrno, flpuqrrHHara Bp63Ka MexAy roBa
o6croqrercrso v HeBb3MoxHocrra 3a r.r3n6JrHeHrle, v oqaKBaHoro BpeMerpaeHe Ha
HEI{3IIbJIHEHHCTO.

(4) .{or<aro rpae HenpeoAonbMara cula./u:xruoq[rreJrHr{ o6crorrercrna, Lr3rrtJrHeHr.rero Ha
3arbnxeHzero ce crrIapa. 3aceruarara C:rpana e AJr6xHa, cneA cbtJracyBaHe c HacperrlHara Crpaua,
.qa [pOAbJIxI4 Aa LI3IIbIHSBa Ta3I,I qacT OT 3aAbJIxeHI|IflTA CLI, KOI4TO He Ca Bb3npenf,TCTBaHLI OT

HenpeOAOnLIMaTa CI/IJIa.

Tosu doxyuenm e casdadeu s patoKume Ha npoenm ua ,,l,lsepatcdaHe Ha Kownocmupaula uHcmailt4ta u uHcmanaqun sa nped:eiawiinHo
mpemupaHe ua 6umoeu omnadu4u sa rymcdume na PCVO-Pezuou Eomeozpad" no dozoeop Np BG16M\0P002-2.002-0016-C0| om
12.04.2018 2., xoilmo ce ocbulecmaflna c $uuancoeama nodxpenama ua Onepamuaua npo?parwa,,Oxotna cpeda" 2014-2020 e. Ihtama
om2o6opHocm 3a cudoptrauuemo na ny1,tuxaqunma ce Hocu om O64uua Eomeezpad u npu HuKaKnu o6cmonmetcntaa He Molce da ce cquma,
ve mosu doxyueHm otnpa3nsa o@uquaauomo cmaHosur4e ua Eeponeircxua cuna u Vnpaennnaulua opeaH ua OIIOC 2014-2020 z.
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(5) He Moxe Aa ce rlo3oBaBa Ha Herrpeo,qonurnra cutru/u3Krrorr[Temru o6crosreJrcrBa Crpaua:

1. roqro e 6uta s sa6asa I{JILI Apyro Her.r3rrtJrHeHue npeA}r HacrtrrBaHero Ha Henpeoronwttacuta/
r.r3KJIIoqr4TelHrE o6crosrencrBa;

2. Korro He e ranQoprrailpana Apyrara CrpaHa 3a HacrbrrBaHero Ha HerrpeoAonwtvLa cuta/
I,I3Krrorrr,rrerun o6crosrencrBa; r,rJrr4

3. quqro He6peNuocr LrJtLr yMr.rmneHpr [eitctr,us ulu 6esAeficrBr.rs ca AoBeJr]r Ao HeBb3MoxHocr 3a
I,I3[bJrHeHr{e na .{oronopa.

(6) Jluucara Ha napuqHr{ cpeAcrBa He [peAcraBJrrBa HerrpeoAonktMa c:ara.

c A H KUI,M ftptL HE LI3 flb JIHE H I,IE

rll. 30. (1) llpu npocpor{BaHe LI3IIrJIHeHEeTo Ha 3aAtnxeHr{rra no ro3r.r .{oronop, Helr3npaBHara
CrpaHa AbnxLI Ha LI3rIpaBHara HeycrofiKa s pa3Mep Ha 0.1 %o Qryna qffio u eduo ua cmo) or I{euara
IIo AoroBopa 3a BceKH Aeu ga6asa, Ho He rroBeqe or 5 %o (nem ua cmo) or crofinocrra Ha

AOfoBopa.

(2) tlpu KoHcrarl4paHo JIoIxo unu Apyro HeroqHo urr .uacrkrrrHo r.r3rrbJrHeHr{e Ha orAeJrHa
lefiuocr/YcJlyra unu flpkr orKJroHeHlre or r,r3r4cKBaHr.rrra Ha Bb3JIO>KVITEIIfl, nocoqeHr,r B
AoroBopa u rpllJloxeHrrrra KbM Hero, Bb3JIOXI4TEJI-f,T HMa rrpaBo la norrcKa or
I43IIbJIHI,ITEJI-f, Aa LI3rIbnHI{ r.r3rlsno r.r KarrecrBeHo cborBernara gefinocr/ycryra, 6es Aa Abnxr4
AolbnHIrreJIHo Br3HarpaxAeHI,Ie 3a roBa. B cleuafi, qe npu rroBTopHo r.r3[bJrHeHr.re Ha ycnyrara e
HeKarrecrBeno, Bb3JIOXI4TEJL I4Ma [paBo Aa 3aAbpxra rapaHrlr4sra 3a r.r3rrtJrHeHue v Aa
lpeKpaTr.r AotoBopa.

(3) llpu pa3Biln{He ua ,(oronopa nopaAlr Br.rHoBHo Her{3nbnHeHne Ha HflKo, or Crpanzre,
BuHoBHara Crpana ArJIxI,I neycrofixa B pa3Mep na 5%o (nem ua cro) or Crofisocrra Ha,{oronopa.

(4) BHnOXI,ITEJITIT HMa npaBo Aa yAbpxu BcqKa AbnxHMa ro ro3r.r .{oronop ueycrofixa upe:
3aAbpxaHe Ha cyMa or fapauquflTa3a r.r3rrbJrHeHr.re, Karo yBeAoMr.r rr{cMeHo I43IIbJIHI4TEJI-fl sa
TOBA.

(5) llnarrlauero Ha Heyctofirrare, yroBopeHr.r B To3r4 ,.{oronop, He orpaHr.rr{aBa npaBoro Ha
I'I3rIpaBHara C'rpana Ia rrpct4 peanHo r.r3nbJrHeHr.re ulutm o6esqereHr.re 3a rroHeceHr,r Bpelir4 Lr

lponycHaTrr rloJr3r,r B IIo-roJrrM pa3Mep, csrnacHo [punoxrrMoTo rrpaBo.

tIPEKpATfl BAHE, I,I3MEHEHIIE I,I [pOAb JIXABAHE HA AOIOB OpA

rfu. 31. Hacroarqurr AoroBop ce rpeKparsBa:

l. c r,r3Tr4qaHe Ha cpoKa no rrJr. 5 or loronopa
2. c I43rIbJIHeHHero Ha BcpIrrKI4 3aABJIxeHufl Ha BcrKa or crpaHr,rre rro Hero.

3. rro B3ar.rMHo rrrrcMeHo cburacue Ha crpaHuTe, r,r3piBeHo rurcMeHo.

Tosu doxyueum e cbsdadeu s pctwkume Ha npoekm na ,,l,lsepatcdaHe Ha Kownocmupat4a uHcmaqaqua u uHcmanar,l"r 3a npeds"p"r*nro
mpemupaHe ua 6umoeu omnaduqu za nytcdume na PCVO-Peauou Eomeezpad" no dozoeop l\b BC\6M10P002-2.002-0016-C0\ om
12.04.2018 2., rcoilmo ce ocbt4ecm6t6a c Qunancoeama nodxpenama ua Onepamueua npozpattct ,,Oxotua cpeda" 20t4-2020 z. I-{amma
omzoaopHocm 3a ctdapttcauuemo ua ny6tuxaquama ce Hocu om O1uquna Eomeezpad u npu HuKaKsu o6cmonmercmea He.n4oilce da ce cquma,
ve mosu dorgmeHm ompa3r*a oQuquatnomo cmaHoaut4e ua Eeponeilcrun cuos u Ynpaatn*at4un opzaH ua OIIOC 2014-2020 e.
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4. llpu HacrbnBaHe Ha IIIJIHa o6errraeHa HeBb3MoxHocr 3a r43IrbJIHeHlIe, 3a Koero
o6sroqrercrBo 3acerHarara Crpana e AJrbxHa Aa yBeAoMr4 Apyrara Crpana B cpoK or 5 (ner) 4ura
oT HacTbrrBaHe Ha HeBb3MoxHocTTa u Aa [peAcTaBI'I ,{oKa3aTeJrcTBa.

5. eAHocrpaHuo, 6e3 rlpeAr,I3Becrlle, flprr crrcreMHo Her43rI6JIHeHI4e Ha 3aAbnxeHr,rsra Ha

I43|IbJIHI4TEn or Hacro.f,rlr4, AoroBop.

6, axo I,I3[IbJIHI4TEJI-f,T npocpoulr rpeAaBaHero Ha Bb3JroxeHr.rre c ,{oroBopa,qefinocrrr c
roBeqe or 15 (neruaaecer) KirneHAapHvr AHvt, Bb3nOXUTEJUIT Moxe Aa pa3Banr.r AoroBopa.

7. Koraro sa I43[IbIHI4TEJIfl 6rle orKpuro npor.r3BoAcrBo rro HecbcrorreJrHocr unn
nr,rKBr{.4arlu, - no [cKaHe Ha BcrKa or Crpauure.

8. trpu ycJIoBLIrra rro .rn. 5, al. 1, r. 3 or 3arona 3a HKouoMr.rqecKr.rre u $uuanconure
orHoIUeHVt c ApyxecrBara, perucrplrpaHr,r B ropucAr.rKrlr{rr c upe$epeuq}rurJreH AaHbrreH pexr{M,
KoHTponupaHlrre or rsx lrvt\au rexHure 4efiurnurerua co6crseHuuu.

Y.n. 32. (l) Bcxxa or Crpauure Moxe Aa pa3Ban:ra [oronopa rrpu BLtHoBHo Her.r3nbJrHeHrre Ha

cblrlecrBeuo 3aAbJlxeHae Ha Apyrara crpaHa no floronopa, np]r ycnoBurra 14 c rrocJreAr.rqr,rre

c:srJlacHo .ur. 87 t4 cJI. or 3axona 3a 3aAbnxeHkrflTa r{ AoroBopr,rre, rrpe3 ornpaBrHe Ha rrrrcMeHo

rlpeAynpexAeHue or lr3[paBHara Crpaua Ao Her{3rrpaBHara r{ onpeAenrHe Ha rroAxoAflrrl cpoK 3a

I,I3rIIJIHeHLIe. Pasnarsue Ha .{oronopa He ce AonycKa, Koraro HeI,I3nbJrHeHara rracr or
3aAbnxeHr.rero e He3Haqr4TeJrHa c orneA Ha r.ruTepeca Ha r.r3rrpaBna:ra Crpaua.

(2) 3a IIeJII{Te Ha ro3I,I fioronop, Crpauure ule cqr.rrar 3a Br.rHoBHo Her.r3rrbJrHeHrae Ha cbrrlecrBeHo
3aAbJrxeHr,re na I43[IbJIHI4TEJI-fl Bcexlr or cneAHr{re cnyqau:

1. xoraro I43IIbJIHI,ITEJUIT He e 3aroqHarr rr3rrtJrHenr.rero ua Ycryrure/Aefiuocu.rre B cpoK ao 15
(nerua.qecer) Auu, crrr.rraHo or rroArrrtcBaHe Ha AoroBopa.

2.I43IITJIHI4TEJIflT e rpeKparlrrr r.r3nbrrHeHr{ero Ha Yclyrure 3a roBer{e or 30 (rpu4ecer) anra;

3. I43IIbJIHI4TEJITT e AonycHiln cblrlecrBeHo orKJIoHeHI,Ie or Ycroeusra 3a lr3nbJrHeHr,re Ha
ycnyfara.

(3) Bb3JIOXI4TEJI-f,T Moxe Aa pirBilnu .(oronopa caMo c nrrcMeHo yBeAoMneHr.re Ao
I43IIbJIHI4TEJI.f, n 6es Aa My AaAe AonbJrHr.rreJreH cpor 3a r.r3rrbJrHeHr.re, aKo nopaArr zalana sa
I43IIbJIHI4TEJI-fl ro e craHaJlo 6esuoresHo rdJrz aKo 3aAbJrxeHr,rero e rpx6naro la ce r43nbJrHr.r

He[peMeHHo B yroBopeHoTo BpeMe.

91. 33. Brn ncu.{rh c\y,tau Ha [peKparrBaHe Ha ,{oronopa, ocBeH npr.r [peKpar.flBaHe Ha
IopI,IALIqecKo nl{qe Crpaua ro ,(oronopa 6es flpaBorrpueMcrBo rro cMr4cbJra Ha
3aKOHOAaTeJTCTBOTO Ha Abp}(aBaTA, B KOflTO CbOTBeTHOTO Jrr{Ue e yCTaHOBeHO:

1. Bb3JIOXI,ITEJUIT u I,I3IIbJIHI4TEJUIT cbcraBsr KoHcrarr4BeH rrporoKorr 3a r.r3BtprrreHara
K:sM MoMeHTa Ha npeKparrBaue pa6ora pr pa3Mepa Ha eBeHTyaJrHo AbJrxr.rMu"re ililaryalnfl;kr

2. VI3II'L IIHI,ITEJI.f, T ce 3 aAbrrxaBa :

a) aa npeycraHoBl4 npeAocraBsHero ua Ycryrure, c rr3KJrroqeHue Ha raKprBa gefinocrra, KaKBr,rro
Moxe l:a6r[ar ueo6xo4l.rrvlu u rotrcKaHr.r or Bb3JIOXZTEJUI;

Tosu dotgtueum e czsdaden s pailKume Ha npoeKm ua ,,l4szpaacdaHe Ha Kolwnocmupatqa uHcmana1ua u uHcmana4un sa npedeapumetxo
mpemupaHe ua 6umoau omnadt4u sa nytrdume na PCVO-Peeuou Eomeeepad" no dozoeop Ng 8G16M10P002-2.002-0016-C01 om
12.04.2018 e., xoilmo ce ocbulecmaa*a c $uuaucoeama nodxpenama ua Onepamuana npoepaild,,Oxotna cpeda" 2014-2020 e. Ilzaama
oilzoaopHocm sa cuduptrauuemo ua ny6nuxa4urma ce Hocu om O6quua Eomeezpad u npu HuKaKau o6cmonmetcmeo He ilotce da ce cquma,
ae mosu dorgtue+m ompa3r6a oQwquanuomo qmaHolutqe na Eeponeila<un c'anz u Ynpaetn6at4u, opzaH ua OTIOC 201 4-2020 z.
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ONEPAT14BHA NPOTPAMA
"OKOflHA CPEIA 2014 2020r."

oKoAHA CPE,qA

6) Aa npeAaAe Ha Bb3JIOXLITEJUI Bcr.rqKra 3aroqHarr4 4efiuocrr,r, r.r3rorBeHpr or Hero B

I'I3nbJIHeHI,Ie na .{oronopa Ao rarara Ha rrpeKparrBaHero B eneKTpoHeu ulutu [ucMeH Btril; Lr

n) Aa BbpHe Ha Bb3JIOXI4TEJI-f, Bcr,rr{Kr4 AoKyMeHrr.r, Kor,rro ca co6crseuocr Ha
Bb3nOXI4TEJI-f, u ca 6utu rpeAocraBeHr4 Ha I43IIbJIHI4TEJI-fl BbB Bpb3Ka c rrpeAMera Ha

[oroaopa.

9r. 34. flpu upeacpor{Ho rpeKparrBaHe Ha .(oronopa, Bb3JIOXI4TEJI-flT e ArrbxeH ila 3ailnarv
sa I43IIbJIHI4TEJUI peanHo LI3TIsJIHeHLITe H rrpr4err.r no ycraHoBeHr{, peg Ycnyru.
rlr. 35. llpn nperparsBaHe Ha AoroBop\ He3aBnctrMo or npr.rqr.rHara 3a roBa, ISIbJIHI4TEJI-f,T e
AnbxeH:

1) Hesa6anHo cneA y3HaBaHero Aa HarrpaBr.r Bcr.rrrro neo6xo4nuo 3a [pr4KnroqBaHe Ha 3arroqHarlrre
ycnyrr4 Ao creneH paa6r4ar ro.uHr.r 3a roJr3BaHe or Bb3JIOXI,ITEJLfl;

2) Aa rpeAaAe ycnyrr.rre, 3a Kor.rro Bb3JIOXI4TEJUIT e 3annarun;

3) Aa [peAaAe BoI{TIKLI ycnyru, u3IIBrIHeHu or Hero ro rara'raHa upeKparqBaHero;

rll. 36. (1) Irlsrvreuennfl, B lororopa ce AonycKar rrprr cna3BaHe Ha pa3rropeg6rare Ha qJr. 116 or
30n.

(2) I4sueueHl{, B fioronopa ce [peABr.rxAar, rrpl,t HaJruvrae Ha cJreAHr.rre o6croqrencrBa:

1. [IpolraHa Ha cpoKa na floroBopa rrpu rr3KJrrcqrrreruu o6croqrercrBa rr He[peoAoJrrrMa
CIIJIA:

Cpoxm 3a r,r3nbJrHeHr.re Ha roroBopa Moxe
o6croqrercrBa" u,,Henpeo4oJII,IMa cuTta", KoLITo

AOrOBopa.

flpu "14:xJIIorrHTeJIHI,I o6crosrercrBa" ra ,,HenpeoAonl,rMa cura" 3acerHara crpaHa yBeAoMf,Ba
rII'IcMeHo Apyrara Crpaua B cpor yo 3 (mpu) Auu or HacrbrrBaHe Ha HelpeoAonuMa cvra ulrrr
u3Knloql4Temru o6ctotreJlcrBa. KrNa yne4oMJreHr,rero ce flpr4narar BcIrqKu peneBaHTHu ululu
HOpMaTI4BHO yCTaHOBeHI,I AOKa3areJrCTBa 3a HaCTsrrBaHeTO U eCTeCTBOTO Ha HerrpeoAonvrMa cuna
I4JIU U3KJIIoqI,ITeJIH[ o6croqrercrBa, [pt4rrr,IHHara Bpb3Ka MexAy rosa o6crosrerc.reo/cvra u
HeBb3MOXHOCTTa 34 I{3nbJIHeHr.Ie Ha ycnyrara B cpoKoBere IIo AoroBopa, v oqaKBaHoro
BpeMeTpaeHe Ha HeIr3rrBJrHeHr,reTo.

Hesaceruarara crpaHa B cpoK or 7 (ce4eu) aHra or nonfraBaHe Ha yBeAoMJreHr.rero Ha 3acerHara
cTpaHa rIoAfoTBs [poeKT Ha c[opa3yMeHHe r{ ro r{3rrparua Ha 3acerHaTaTa cTpaHa.

3aceruara crpaHa B cpoK go 3 (mpu) anu or nonyqaBaHero Ha npoeKTa Ha .qo[bJrHVTeJrHo
crloptl3yMeHple Moxe Aa ce B53[on3Ba lr Aa rroAnr{ure AonBJIHr,meJrHo cnopa3yMeHr4e 3a yAbnxaBaHe
cpoxa Ha AoroBopa sa o6qecrBeHa nopbrrra.

llpn na-nuque Ha "Irl3xrloqureJlHl4 o6crogtercrsa" ulutru ,,Henpeo4oltuMa ckrra" cpoKbr 3a
I'I3IIbJIHeHue Ha AOroBOpa ce yAbnxaBa c npOAbnxLITeJIHOcT'ta HA BpeMeTpaeHeTo Ha
HerlpeoAonllMara cunra uluru r,r3Knroqr4TeJrHr,rre o6crosrercrna cneA rroAlucBaHero Ha
AOlbnHr{TenHo crropiByMeHr.re MexAy crpaHr.rTe.

Totu doxyuenm e czsdadeu s pailKume Ha npoeKm ua ,,l,IszpatcdaHe Ha Kon4nocmupat4a uHcmararyu, u uHcmcuatlus 3a ,pednapumerrt
mpemupaHe ua 6umoeu omnadt4u sa uyctcdume na PCVO-Pezuon Bomeeepad" no doeooop Nb BG|6M10P002-2.002-0016-C0| om
12.04.2018 e., xoimo ce oc'bu9cmataa c $uuaucoeama nodxpenama ua Onepamueua npo?patta ,,Oxonna cpeda" 2014-2020 z. Unaama
omzo1opHocm 3a ctdapttanuemo ua nydtuxa4uamd ce Hocu om O1quua Bomeazpad u npu Hw(aKau o1cmonmetcmeq He Moilce da ce cquma,
\e mosu dot<yueum ompa3fl6a oQuquanuomo cmaHoluule ua Eeponeilcxun coas u Ynpaetnsat4ut opzat ua OIIOC 201 4-2020 z.
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ONEPAT14BHA NPOTPAMA
"OKOnHA CPEIA 2014 2020r.

2. Ilponrrua Ha cpoKa 3a [I3nbJrueHrre Ha AoroBopa 3a ycJryfa rrpu flpoMflHa Ha rcpafiuara
Aara Ha H3rrbJrnerrue Ha AoroBopa sa E@II

B clyuail, qe cpoKbr 3a r.r3rbrrHeHre Ha AoroBop sa BOII ),lb BG16M1OP002-2.002-0016-
COL112.04.2018 r. no oreparllBHa rrporpaMa ,oOKorHa cpeAa 2014 - 2020 r." 6rAe usN,reHeH rrpe3

Ao[bnHLITeJIHo cropiByMeHple MexAy yO u O6rqnna EorenrpaA v ocraHaJrrrre o6urr.rnn
rlaprHbopl{, Bt:loxureJltr yBeAoMflBa rrrrcMeHo u3[bJrHlrrer.g 3a HoBara rpafiHa Aara Ha
LI3rIbrIHeHI{e Ha AoroBop 3a EOII }lb BG16MlOP002-2.002-0016-COl112.04.2018 r. r ornpaBq
TILICMeHa IIOKaHa 3a LI3MeHeHUe Ha AOTOBOpa 3a ycnyra qpe3 Ao[6nHI4TenHo Clopa3yMeHr,re B cpoK
or l0 auu or cKJIIoqBaHe Ha aHeKc KbM AoroBop 3a BOII }lb BG16M1OP002-2.002-0016-
CO1112.04.2018r. Karo npeAnara npoeKr Ha AonbnHlrreirHo cnopa3yMeHue KbM AoroBopa c
I,I3nbJIHI,ITelr. B cryuait, ue I{3tIBJrHr4TeJrrr e cbrJraceH c npoeKTa Ha AorrbJrHr.rrenHo crropa3yMeH[re,
c:suru.sr ro [oArIHcBa I,I H3npalqa B cpoK or 30 AHr{ or rutara Ha rronfraBaHe Ha rrucMeHara rroxaHa
ua Bs:loNr.rreJu or IrlsurrH vrenfl .

B AouulurreJlHoro clopuByr!{eHr.re ce $r.rrcupa uona xpafina Aara, Kosro He Moxe Aa e rro-KbcHa
or r€r3r{, 3anvrcaHa B AorrbnHr.rrenHoro cropa3yMeHr{e no AoroBop ga B@lI }le BG16M1OP002-
2.002-001 6-CO 1 I 12.04.20 I 8 r.

oErrlu PA3IOPEABIT

neduHupanu noHqr[s u rtrxysaHe
rll. 37. (1) Ocnen aKo ca Ae$IdHupaHI4 r.r3pr4trHo no Apyr Harrr.rH B ro3r4 .{oronop, pr3rroJBBaHr4Te B

Heto floHsrufl. vtv,at 3HaqeHlrero, AaAeHo arr.r e 3OfI, Trproncxus 3aKoH u 3arona 3a 3aAbnxeHuflTa
H AotoBopt4Te, cborBerHo B nerirJrHr.rre .qe(buuuuuu n .{onrlHr.rreJrHr4Te parnope46u ua 3OlI ulu,
aKo Hf,Ma raKI{Ba 3a HTKOH noHsrr.r, - clopeA 3HarreHr4ero, Koero [rM ce npr4AaBa B ocHoBHr4Te pr

AonbnHllrenHu pa3ropeA6u ua T3 z 33[.
(2) IIpu nporl{Bopeque MexAy pa3nr,rrrHr.r pasnopeg6u Lrtru ycJroBr,rr, cbAbpxarqu ce B ,{oronopa u
flpuloNen vrur a, ce npunarar cJreAHr.rre rrpaBr{na :

1. cnequalHr.rre pa3nopel6u r.rMar rrpeAuMcrBo npe4 o6rqnre pa:uopeg6ra;

2. pasnopeg6wre ua llpuroNeHl,rrra r,rMar rrpeAlrMcrBo rrpeA pa3rrope46ure ua.{oronopa.

CnageaHe Ha npuroxr,rN{rl Hopr\lz

rlr. 38. flpu usntJrHeHraero ua .{oronopa, I,I3IIbIIHVITEIIflT e AlrxeH .qa crra3Ba Bcr4rrKr{
npunoxl,IMu HopMarI{BHI,I aKToBe, pa3rrope46ra, cran4apru u Apyr}r r{3r{cKBaHur, cBbp3aHr.r c
npeAMera ua floronoPd, 14 B rracrHocr, Bcr{rrKr.r npunoxr,rMtr ilpaBnila u r,r3r,rcxBaHr,rr, cBbp3 alu c
oIIa3BaHe Ha OKOnHara cpeAa, coqplaJrHoTo tr rpyAoBoro npaBo, npunoxr,rMr4 KoJreKTr,IBHLt
cnopa3yMesus. ulunw pasnopeA6ll Ha MexlyHapoAHoro eKoJroruqHo, corlr4aJrHo r.r rpyAoBo rrpaBo,
cbrrracHo llpzloxeune Jtlb 10 xrrra qn. 115 or 3OII.

Kos0praenuualuocr

Tosu doxyneum e cosdadeu s pcutKume Ha npoenm ua ,,l4szpaacdaHe Ha Kownocmupat4a uHcmuruqut. u uHcmcuallun 3a ,p"dsapunerrc
mpemupaHe ua dumoeu omnado\u sa uyilcdume ua PCYO-Pezuou Bomeeepad" no dozoaop Nb BG16M\0P002-2.002-0016-C0| om
12.04.2018 a., xoitmo ce ocbulecmlflaa c Quuancoeama nodxpenama na Onepamuena npozpa4a,,Orcotna cpeda" 2014-2020 z. Unaama
om?osopHocm za ctdtpcrcauuemo na ny6ttwotqurma ce Hocu om O6ryuua Bomeaepad u npu uurcaxeu o1cmonmercmea He i4otce da ce crluma,
ue mozu doryueHm ompa3naa oQuquatuomo cmaHosut4e na Eeponeilcrua cuoz u Ynpaetnlaulm opzaH ua OIIOC 2014-2020 z.
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rl.n.39. (l) Bcarca or Crpauure no rosu.{oronop ce 3aAbJrxaBa rar,a3v B noBepr{TerrHocr u raHe
piBKpuBa I4nLI pa3npocrpaHflBa uu(foprraaqlas.3a Apyrara Crpana, craH€rJra l)r ussecrua trpu unu no
noBor LI3TIT'JIHeHLIero Ha ,{oronopa (,,KouSu4eurlrraJrHa nnQopuaqur"). Kou$ra4enuuanHa
an(fopiraaqrlt BKJIIoqna, 6e3 Aa ce orpaHr.rqaBa Ao: o6crosrercrBa, cBbp3alu c rbproBcKara
Aefinocr, TexHI,IqecKI,ITe npoqecu, rpoerTvt vuru Sunaucn ua Crpanure, KaKTo H aBTopcro rrpaBo,
Hoy-xay, uso6pereru{q, [oJIe3Hn MoAeJrr{ r4ilu Apyrr4 [paBa or uoAo6eH xapaKTep, cBbp3aHpr c
I,I3rIbJIHeHLIero Ha ,{oronopa. He ce cMrra 3a ron$u.uenqvutna uu$oprraaquxra, Kacaeqa
HaLIMeHOBaHI.IeTO Ha LI3IrbJIHeHr,rs [pOeKT, CrofinocTTa r,I upeAMeTa Ha To3r,r ,{oronop, c oureA
6tleuto no3oBaBaHe Ha rrpuAo6rar upoftecuoganeH orrr.rr or I43[IbJIHI4TEJUI.

(2) C usrnloqeHlle Ha cJryrraure, rrocoqeHr.r B a:r. 3 ua rogu irJreH, Kon(fugenqpr[]JrHa un(poprraauur
Moxe .{a 6rle pBKpI,IBaHa caMo cneA npeABapr{TenHo rrrrcMeHo o4o6penue or Apyrara Crpana,
Karo roBa cburacrte He Moxe.qa 6rle orKa3aHo 6esnpu.ruuno.

(3) He ce cqLITa 3a HapyuleHl{e Ha 3aAtJrxeHuflTa 3a Hepa3KpHBaHe ua KouSlrAeHrIr4aJrHa
un$oprvraqur, Koraro:

l. au$oprraaul4rra e craHaJla u\u craBa uy6ruuHo AocrbrrHa, 6e: uapyuraBaHe Ha ro3r.r floronop or
Kosro v la e o'r Crpauure;

2. uurfoprvrar\vflTa ce I43LIcKBa rlo cunara Ha 3aKoH, npunoxlrM ctrpflMo KoflTo il Aa e or Crpauure;
UTV

3. nperocraB.sHero na uH(poprraarfuflTa ce r{3rrcxBa or perynaropeH r.rJrr.r Apyr KoMrereHTeH opraH r4

cborBerHara Crpana e AnbxHa Aa r{3rrbJrHr{ TaKoBa r,I3r,IcKBaHe;

B clyvaure [o rotIKI,I 2 utm 3 Crpanara, Korro cneABa ra npeAocranu nn$opMarluflTa, yBeroMflBa
Hesa6asuo Apyrara Crpana no,{oronopa.

(4) 3aarnNeHllflTa no ra3l,r KJray3a ce orHacrr ao ITI3IIbJIHWTEIIfl, Bcr.rqKr,r HeroBr.r rroAeJreHr.rr,
KoHTponupaHI,I or nero $upuu u opraHvaa\prur, Bcr,rrrKr4 HeroBr,r cnyxr.rrenlr v Haerv or Hero
$usuuecxu I4nI4 IopI{AI4r{ecKH Jrr,rua, xaro ITI3IIbJIHI,ITEJITT orronapr 3a r,r3rrbJrHeHr.rero Ha re3rr
3aAbJrxeHu, oT cTpaHa Ha TaKI,rBa Jrprqa.

3a.quNeszflTa, cBbp3aHI{ c Hepa3KpI4BaHe na KonSn4eHur.ranHara nutfoprraaur4, ocraBar B cr4ra vt

cneA [peKparqBaHe Ha floronopaHa KaKBoro u Aae ocHoBaHrde.

fly6ruqHu r.rsssreHraq

rlr. 40. I43IIbJIHI4TEJI-flT HflMa rrpaBo ,[a AaBa ny6lu.tru u3flBrrenufl u cro6rqeuus., AapuuKpuBa
LInI4 pa3tnacqBa KaKBaro u Aa e uu(fopuarlur, Ko.rrro e nonfrun BbB Bpb3Ka c r.r3BbprrrBaHe Ha
Yclyrure, [peAMer Ha ro3t4 .{oronop, He3aBI{cHMo AiInI{ e Bb3 ocHoBa Ha AaHHr,r [r Marepr,raJrLr Ha
Bb3JIOXUTEJUI vilv Ha pe3yJlrarl4 or pa6orara sa kI3fIbJIHI4TEJI-f,, 6es upe,4Bapr.rrenHoro
rIIacMeHo cbrJlacue Ha Bb3JIO)KVITEJLfl,, Koero cbrnacue Hflvra Ia 6rAe 6esnprrr4HHo orKa3aHo
uru sa6aseHo.

IlpexsrprsHe ua npana u gaArrNeHus

rl;t. 41. Hzxos or Crpauure HrMa npaBo Aa npexBtpJrf, Hr4Koe or rrpaBara v 3a1:,,nxeH[rrra,
npolz3Tur{aurl4 or rosu .(oronop, 6es cbrJracvero Ha Apyrara CrpaHa. llapuunure B3eMaHr,rs ro

Tozu doxyueum e ctsdadeu s pattKume Ha npoeKm ua ,,l,lsepaxdaue na xoniocmupat4a uHcmcuat4ufl u,rr**ildiiwd6iili
mpemupaHe xa dumosu omnada4u sa uytrdume na PCYO-Pezuou Eomeeepad" no dozooop Ns BG16M\0P002-2.002-0016-C0\ om
12.04.2018 2., xoilmo ce oc'bt4ecmauaa c Quuaucooama nodxpenama ua Onepamuena npozpa"Lra ,,Oxotna cpeda" 2014-2020 e. Qntama
omzoaopHocm za cudrrptrcanuemo ua ny6turcaquzma ce Hoclt om Odquua Eomeeepad u npu HuKaK*u o1cmonmetrcmea He No)re da ce cuuma,
qe mosu doxytteum ompa3rea oQwqua,tuomo cmaHosut4e ua Eaponeicrun ctns u Vnpaetalar4ur opzctH na OIIOC 201 4-2020 z.
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oKonHA cPEflA

,{oronopa r4 lro AoroBoplrre 3a noAr,BnbJrueHr,re, n cry.raft, ue
lpexBbpJrsHvr vilu 3 aJraraHr.r cburacHo rrplrJroxlrMoTo npaBo.

IrMa raKr.lBa, Motar Aa 6rplat

I4srvleHeHug

I{tt. 42. To:u .{oroBop Moxe Aa 6t le I,I3MeHflH caMo c AonbnHr.rrenHr,r clopa3yMeHr4fl, r.r3rorBeHu B
IIucMeHa Qoprraa I4 rIoAlHcaHI{ or ABere Crpanu, B cborBercrBr4e c r,r3r,rcrBaHr,rrra r{ orpaHvrqellflTa
npeABr.rAeHr.r B Hero r4 no peAa na 3OlL

HuuloNHocr ua orAerHu Krayspr

rl.n. 43. B clyvafi, qe HrKoq or Knay3r.rre Ha ro3r4 floronop e ue4eficru.rreJrHa HJrr.r HenpuJroxr{Ma,
ToBa He 3acflra ocraHaJIHTe KJIay3I{. HeAeficrsureJlHara ilnl,I HerrpplJloxuMa KJray3a ce 3aMecrBar or
loBeJrr4TeJIHa [paBHa HopMa, aKo r{Ma TaKaBa.

Yne.[orrarenrnq

I{.t. 44. (1) Bcr,r'rru yBeAoMneHI{, MexAy Crpauure BbB Bpb3Ka c ro3r.r ,{oronop ce r.r3BbprrrBar B
rII'IcMeHa $opua 14 Motar Aa ce [peAaBar Jrr{r{Ho r{n}r qpe3 [penopbrraHo rrlrcMo, rro Kypr.rep, tro
Sarc, eJIeKTpoHHa [orua ]IJILI ro peAa Ha 3axona 3a eneKTpoHH]r, AoKyMeHT r,r eneKTpouHr.rfl
IIoAnI4c.

(2) 3a IIeJII'ITe Ha ro3l{ .{oronop AaHHure u ltu\ara3a KoHTaKT na Crpauure ca, KaKTo cJreABa:

l. 3a Bb3JIOXI4TEJLf,:

A4pec 3a KopecnoHAeHullfl: rp. Borenrpa4, o6rquna Eorenrpa4, n.r.2140, o6lacr Co0uficxa, ul.
,,Ocno6oxgeHr4e" Il9 1 3

Ter. : +3 59 07 23 69 I 521 07 23 6661 I

Oarc: +359 072366635

e-mail : obshtina@botevgrad, org

nrqe 3a KoHTaKT: Pyrren Xpucron

2. 3a I43IIT.IIHI4TEJUI :

Aapec 3a KopecroHAeHIIItr: rp. Co$ux, u.x. I 164,yt. Elus flenr.rs J\b 30, er.2, at.3
Ter.: * 359 879 88 13 37

e-mail : adoriaconsult@gmail.com

nrrta 3a KoHTaKT: fa6puena AnroHona

(3) 3a.{ara Ha yBeAoMneur.rero ce cqllTa:

1. Aarara Ha npeAaBaHero - trpr4 rurrHo rrperaBaHe Ha yBeAoMJreHr.rero;

2. latara Ha loqeHcxoro xrefirrao na o6parHara pa3[[cKa - rrpra u3rrpar\aHe no nouara;
3. latata Ha AocraBKa, ot6errsaHa Bbpxy KypuepcKara pa3[r,rcKa - rrpu r.r3rrparqaHe no Kypuep;

Tozu doxyueum e c'asdadeu s pctilKume Ha npoeKm no ,,LIi
mpemupaHe ua 6umosu omnadoqu sa nyctcdume ua PCYO-Peeuou Eomeazpad" no doeoeop Ne BG|6M\0?OOZ-Z.OOZ-OO\O-C0| o.
12.04.2018 e., xortmo ce ocburccmarsa c $uuaucoeama nodxpenama ua Onepamuaua npozpart4a,,Oxotua cpeda" 2014-2020 z. L[ntama
omzosopHocm sa ct'duptranuemo ua ny1nuraqurma ce Hocu om O1uquua Eomeeepad u npu HuKaKxu o6cmoamiacmea He tvolce da ce cquma,
ae mosu dorcyueHm ompajn1a oQuquatuomo cmaHosut4e na Eaponeilcrua cuos u Vnpaanasat4un opzaH na OIIOC 201 4-2020 z.
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3. larara Ha rrppreMaHero - npu r.r3nparrlaHe no Sarc;
4. larara Ha rr3rrparrlaHe - npu H3[parrIaHe rro eneKTpoHHa rrorla.

(4) Bcrxa KopecnoHAeHIILIq MexAy Crpauure Iqe ce cLrr.rra 3a Banr.rAHa, aKo e r.r3rrparega Ha
rocoqeHllTe rlo-rope aApecu (n r.rr. erexrponnu), qpe3 [ocor{eHure no-rope cpeAcrBa 3a
KoMyHl{Kaulafl. h Ha nocoqeH[Te nrrqa 3a KoHTaKT. IIpu [poMrHa Ha flocoqeHr.rre a.upec[, rele$onu
I{ ApyrLI TaHHLI 3a KoHTaKT, cborBerHara Crpana e AnbxHa Aa yBeAoMr{ Apyrara B nHcMeH BHA B

cpoK Ao 3 (mpu) AHI,I or HacrtnBaHe Ha npoMflHara. flpu neusubJrHeHr.re Ha roBa 3aAbJrxeHr,re
BCqKO yBeAOMneHHe IrIe Ce CqUTa 3a BiIJrr,rAHo BpbLreHo, aKo e r.r3npareHo Ha [ocoqeHr,rre rro-rope
aApecu, qpe3 onHcaHI,ITe CpeACTBa 3a KoMyHprKaur4fl. u Ha rrocoqeHr,rre nr,rqa 3a KoHTaKT.

(5) llpz upeo6pasynane 6es rpeKparf,BaHe, npoMrHa Ha HauMeHoBaHr.rero,
[paBHoopraHl43alIuoHHara Sopua, ceAaJrr.ruero, aApeca Ha yrrpaBJreHae, npeAMera na AefiHocr,
cpoKa Ha cbIIIecTByBaHe, opraHLITe Ha ynpaBnenue V npeAcTaBI,ITencrBo sa I43IIbJIHl4TEJlfl,
c:sullzf,r ce 3aAbJIxaBa Aa yBeAoMrd Bb3JIOXI{TEJL 3a rpoMflHara B cpoK ro 3 (mpu) AHr4 or
Brrr,rcBaHero rl e csorserHr,rf, perr{crbp.

Egurl

rfu. 45. (1) To:u,(oronop ce cKnror{Ba na 6urapcKu e3r,rK.

(2) IIpzloxLIMI4qr e3pIK e 6rnrapcru ulutu anrrtuficnlr e3r4K npr.r ctcraBrHe Ha AoKyMeHrr4 BbB
Bpb3Ka Ir no noBoA peanLI3LIpaHe [peAMera Ha ycnyrara no ro3r.r AoroBop. Tofi e 3aAbnxrzTeJreH 3a
I'I3rIoJI3BaHe npu cbcraBrHe Ha Bc.f,KaKBI{ IoKyMeHTr.r, cBbp3aHra c H3rrbJrHeHr,rero na .{oronopa, n
T.q' yBeAOMJIeHHq, IIpOTOKonu, OTIIeTLI u Ap., KaKTO LI ilpu [pOBeXAaHeTO Ha pa6Ornn Cpequ.
Bcuqru pa3xoALI 3a rpeBoA, aKo 6star neo6xo4raruu 3a I43IIbnHI4TEJI-f, vrtur HeroBr.r
npeAcraBr4Telu r4lru cnyxr.rrenr.r, ca 3a cMerKa sa ITI3IIbJIHI4TEIIfl.

llpuroNuMo npaso

9"r. 46. Totz ,{oroBop, B r.u. flpuroxeHl4lrra KbM Hero, KaKTo I4 Bcr{rrKlr [pot43Tr,rqat\vr uJtkt
CB1t,p3aHV C HerO CnOpUtsyMeHvIs., vI BCI4TIKI,I CBbp3aHLI C TflX npaBa I,I 3aI6JIXeHI4t, Iqe 6rqar
[orr{r4HeHr.r Ha r{ rqe ce rbnKyBar cbrJracHo 6rnrapcxoro [paBo.

PaspeuasaHe Ha cnopoee

I{tt. 47, Bcu'Ixz crropoBe, nopoAeHrr or ro3u ,{oronop r,rJrr,r orHacrrurr ce Ao Hero, BrJrrorrr{TeJrHo
cnopoBere, nopoAeHI,I I,IJII,I orHacf,rrlu ce Ao HeroBoro rbJrKyBaHe, uegeficrBl,ITeJlHocr, I,I3rrbJrHeHr.re
vtJrpr npeKparrBaHe, KaKTo u clopoBere 3a rrorlbJrBaHe Ha npa3Horr,r n ,{oronopa ilru
npucnoco6rBaHero My KbM HoBoBb3HuKHaJrr.r o6crosrelcrBa, rqe ce ypexAar MexAy Cipaurare
qpe3 llperoBopu, a [pu HerlocrlIlaHe Ha C6TJIAC][|? - CIIopbr rrle ce orHacq 3a pe[raBaHe oT
KoMlereHTruaa 6urapcKt4 cbA.

ExseN,rnrspLr

91. 48. Hacrosuurr AoroBop ce crcraBpl H noAnr.rca B qerr.rp[ e4noo6pa:Hr.r eK3eMrrnflpa - Tpr.r 3a
Bb3JIOXLITEJITI r4 e.(HH sa I,I3IbIHWTEIIfl.

Eaponeilcxn curcs
Eaponeilcxr crpyKrypH Lt

14 1,1HBOCTILll4OHHrl

SoHAoee

Tosu doxyueum e cosdaden s pctwKume Ha npoeKm ro ,,tt
mpemupaHe ua 1umoeu omnadt4u sa uyxdume ua PCVO-Pezuou Eomeazpad" no dozoaop M BG16Ml0p002-2.002-0016-C0l o*
12.04.2018 2., xoilmo ce ocbt4ecmsssa c Qunaucoeama nodxpenama ua Onepamuaua npoepattct,,Oxotua cpeda" 2014-2020 e. 1rurama
omzoaopHocm sa ctdupctcanuemo ua ny6tuxaquflmd ce Hocu om O1quua Bomeeepad u npu HuKaKnu o1cmoamercmea He JrroJte da ce c,ruma,
ue mosu doxyueHn ompa3flsa oQu4uaanomo cnwHo1ut4e ua Eeponeicxun coas u Vnpaetaaat4ut opzaH ua OIIOC 201 4-2020 z.
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Qongoee

flpuloxeuus
rl.n. 49. Kru:rogu AoroBop ce [punarar r{ ca Hepa:lAerHa qacr or Hero cJreAHr.rre rrpr{noxeHr.rr:

1. Texnu.recru cneqrE$uKarlr{H;

2. Texur.recxo rpeAnoxeHr.re Ha I43IIbJIHI4TEIIfl;

3. I{enono rpeAnoxeHue Ha I43IIbJIHI4TEJI-fl.

Bb3JIOXLITEJI: T{3fIbJI

EOPTIC EOPI4COB AI4AH JIAJIE
3au.-xnem ua o1quua Eomeezpad
ynbrxH. cbc IWOA-2/02.01.20192.

llpuua fpr.iropona - [nperrop [r.rpercqun C{ u E

Tosu doxyuenm e cbsdadeu e pa,MKume Ha npoeKm ra ,,

mpemupaHe na 6umoau omnadoqu sa nytcdume na PCYO-Pezuon Bomeezpad" no dozoeop Np BG\6M\0pOOZ-Z.OOZ-OOIO-C0\ o*
12.04.2018 a., xoilmo ce ocbt4ecmaraa c Quuancooama nodxpenama ua Onepamuana npozpcutta,,Oxotua cpeda" 2014-2020 z. Untama
om?oaopHocm 3a ctdopctcanuemo ua ny6tuxa\uama ce Hocu om O6t4uua Eomeezpad u npu HuKaKau odcmoameacmea He rvo)te da ce cqumcr,
ae mosu dot<yueHm ompairca oSuquatuomo cmaHosuurc na Eoponeilcrun ctns u Vnpaeanlaulut opzaH ua OIIOC 2014-2020 z.

- I.rr. rcplrcKoHcyJrr
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ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

I. Предмет на обществената поръчка:  

 

Предметата на обществената поръчка е: „Изпълнение на ВТП по проект „Изграждане на 

компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за 

нуждите на РСУО – регион Ботевград“. 

Обществена поръчка се финансира по договор за БФП № BG16M1OP002-2.002-0016-

CO1/12.04.2018 г. за проект „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за 

предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на РУСО – регион Ботевград“, 

финансиран по договор за БФП № BG16M1OP002-2.002-0016-CO1/12.04.2018г. по 

оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за 

регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз“.  

 

II. Кратко описание на проекта, по който се финансира обществената 

поръчка 
 

1. Име на проект: „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за 

предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на РСУО-Регион Ботевград“  

 

2. Партньори по проекта, финансиран по договор за БФП № BG16M1OP002-2.002-0016-

CO1/12.04.2018 г. за предоставяне на безвъвзмездна финансова помощ по оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално 

развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура, чрез директно 

предоставяне „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи 

инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, са общините 

Ботевград – водеща община и общини партньори - Етрополе и Правец. 

 

3. Обща стойност на проектното предложение: 9 600 617,51 лв. 

 

4. Кратко описание на проекта 

 

Общата цел на проект „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за 

предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на РСУО-Регион Ботевград“ е 

намаляване на количеството депонирани БО от членовете на РСУО – регион Ботевград, чрез 

осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани БО 

и за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и биоразградими 

отпадъци. В рамките на проекта се предвижда изготвяне, съгласуване и одобрение на 

инвестиционен проект и изпълнение на дейности по изграждане на инсталации за 

компостиране на зелени и биоразградими отпадъци и за предварително третиране на смесено 

събраните БО. Инсталациите ще бъдат разположени на терен, публична общинска 



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект на „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително 

третиране на битови отпадъци за нуждите на РСУО-Регион Ботевград“ по договор № BG16M10P002-2.002-0016-C01 от 

12.04.2018 г., който се осъществява с финансовата подкрепата на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Цялата 
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Ботевград и при никакви обстоятелства не може да се счита, 

че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г. 

2 

 

 
  

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  
“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4  –  2 0 2 0 г . ”  

 
Европейски съюз 

Европейски структурни 
и инвестиционни 

фондове 

 

собственост в местността „Темуша“. Капацитетът на инсталацията за компостиране е 2770 

т/год. като е избран технологичен процес с аеробно разграждане в двустранно обслужваеми 

открити компостни купове без принудителна аерация. Каптацитетът на инсталацията за 

предварително третиране на смесени БО е до 9000 т/год, включваща сортиране и отделяне на 

рециклируемите фракции и модул за стабилизиране на подситовата фракция. Настоящото 

проектно предложение отчита нагласите на населението от общините – Ботевград, Правец, 

Етрополе, към разделното събиране на зелени и биоразградимите отпадъци, към употреба на 

компост от отпадъци, както и степента на осведоменост на населението за нуждите от 

осигуряване на необходимите количества зелени и биоразградими БО. За осигуряване на 

законосъобразното изпълнение на строителството ще бъдат изпълнени дейности по оценка 

на съответствието на инвестиционния проект и строителен надзор по време на 

строителството. За информиране на обществеността относно финансовия принос на ЕС за 

изпълнение на проекта ще бъдат изпълнени дейности за информация и комуникация. В 

резултат от изпълнението на проекта ще се намали въздействието върху околната среда, 

причинено от образуваните отпадъци, ще се подобри ефективността на използване на 

ресурсите и ще се стимулират инвестициите в областта на управление на отпадъците. 

 

5. Цели на проекта 

 

Общата цел на проектното предложение е: Намаляване на количеството депонирани 

битови отпадъци от общините, включени в РСУО – регион Ботевград – община Ботевград, 

община Правец, община Етрополе.  

 

Специфичните (конкретни) цели на проектното предложение са: 

 Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци, вкл. и 

биоразградими от всички населени места, които ще бъдат обслужвани от 

предвидените в проектното предложение инсталации (за компостиране и за 

предварително третиране).  

 Осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено 

събрани битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране чрез 

компостиране на зелени и биоразградими отпадъци от регион Ботевград; 

 Подпомагане постигането на националните цели, заложени в българската 

нормативна уредба и в НПУО, за ограничаване до 2020 г. на количеството на 

депонираните биоразградими отпадъци до 35% от общото количество на същите 

отпадъци, образувани към 1995 г., и за увеличаване до края на 2020 г. на дела 

рециклирани отпадъци до не по-малко от 50 % от образуваните битови 

отпадъци; 

 Подпомогне изпълнението на задължението на България като държава – членка 

на ЕС, произтичащо от чл. 6 от Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на 

отпадъци, за приемането на мерки да се депонират само отпадъци, които вече са 

били третирани. 
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6. Дейности по проекта 

Основните дейности, предвидени за изпълнение по проект „Изграждане на компостираща 

инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на 

РСУО-Регион Ботевград“ са: 

1. Подготовка на проект за изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани 

зелени и биоразградими битови отпадъци и инсталация за предварително  

третиране на смесено събрани битови отпадъци; 

2. Изготвяне на анализ разходи-ползи (АРП); 

3. Организация и управление на проекта; 

4. Изпълнение на дейности за информация и публичност по проект „Изграждане на 

компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за 

нуждите на РСУО-Регион Ботевград“; 

5. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект” за обект „Изграждане на 

инсталация за компостиране на зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на 

смесено събрани БО - РСУО-регион Ботевград“ и изпълнение на авторски надзор по време на 

строителството; 

6. Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект, изпълнение на 

строителен надзор и въвеждане на обекта в експлоатация; 

7. Изграждане на довеждаща (съпътстваща) инфраструктура за обект „Изграждане на 

инсталация за компостиране на зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на 

смесено събрани БО - РСУО-регион Ботевград“ (Етап 1); 

8. Изграждане на площадкови комуникации за обект „Изграждане на инсталация за 

компостиране на зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено 

събрани БО - РСУО-регион Ботевград“ (Етап 2); 

9. Изграждане на инсталация за компостиране на зелени отпадъци и инсталация за 

предварително третиране на смесено събрани БО - РСУО-регион Ботевград (Етап 3); 

10. Доставка на мобилно и стационарно оборудване за нуждите на РСУО-регион Ботевград; 

11. Учредяване на дружество с общинско участие. Възлагане на експлоатацията на 

инсталациите по реда на чл. 14, ал. 1, т. 7 от ЗОП.  

ВАЖНО! Подробна информация за проектното предложение можете да намерите в 

приложения към настоящите технимески спецификации одобрено проектно 

предложение.  

 

 

III. Изисквания към изпълнението на услугата 
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Община Ботевград възнамерява да възложи част от управлението на проект 

„Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на 

битови отпадъци за нуждите на РСУО-Регион Ботевград” на външната техническа помощ 

(ВТП). ВТП е необходима, тъй като от една страна и тримата партньори по проекта имат 

ограничен брой служители, квалифицирани в управлението и реализирането на проекти по 

оперативни програми. ВТП ще участва в екипа за управление на проекта и ще допринесе за 

успешното и ефективно изпълнение на Дейност 3: Организация и управление на проекта, 

която включва:  

 

Дейността ще стартира непосредствено след сключване на АДБФП (индикативна дата 

за стартиране на АДБФП е м.май 2018 г.) и има за цел да обезпечи ефективното изпълнение 

на проекта. С оглед ефективното и качествено изпълнение на настоящия проект и 

осигуряване на ясно разделение на функциите и задачите, свързани с провеждането на 

обществени поръчки, осчетоводяване и разплащания на разходи, мониторинг и докладване, 

осигуряване на информация и публичност, подготовка на анализ за държавни помощи и 

договор за УОИИ и оценка, ще бъде обособен екип за управление на проекта. Общините, 

включени в РСУО-регион Ботевград, партньори по настоящия проект, ще предвидят 

достатъчно механизми за вътрешна оценка и контрол, както и за мониторинг на напредъка и 

при необходимост - предприемането на корективни мерки. Ще бъдат приложени следните 

механизми за вътрешна оценка и контрол: 

1. Идентифициране на възможните рискове и своевременно определяне на степента на 

проявление на риска в процеса на изпълнение на проекта; 

2. Непрекъсната комуникация и координация между общините партньори; 

3. Контрол от страна на ръководителя на проекта върху изпълнението на задачите от 

страна на всеки от членовете от екипа за управление на проекта (ЕУП), включително 

външната техническа помощ; 

4. Регулярен мониторинг и контрол, върху законосъобразността и целесъобразността на 

разходването на средствата по проекта; 

5. Поддържане на адекватна одитната пътека с информация, която съдържа запис на 

дейностите и мероприятията, осъществени в процеса на подготовка и изпълнение на проекта, 

с фокус върху движението на финансови средства, свързаната с тях документация и 

отговорните за това лица; 

5. Изготвяне на регулярни отчети за напредъка по изпълнение на дейностите по 

проекта. 

Цялостната грижа за изпълнението на проекта ще поеме екипът за управление на 

проекта (ЕУП). В ЕУП участват както вътрешни експерти, представители на водещата 

община, специално наети от партньорите по проекта експерти, така и външна техническа 

помощ към водещият партньор по проекта. ЕУП включва следните членове: 

• Експертите, служители на Община Ботевград, включени в ЕУП, са: Ръководител на 

проекта, Счетоводител на проекта и Технически асистент; 

• Експертите, наети специално за целите на проекта от община Етрополе, включени в 

ЕУП, са: Експерт „Зелени системи” и Експерт "Документиране и архив"; 
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• Експертът, нает специално за целите на проекта от община Правец, включен в ЕУП, е: 

Координатор на проекта. 

• Външната техническа помощ в състав от трима експерти (Юрист, Експерт 

„Мониторинг и докладване по проекта” и Експерт „Държавни помощи”) ще подпомага 

цялостното изпълнение на проекта, като подпомага подготовката и качването в ИСУН (без 

самостоятелен достъп до системата) на доклади за напредъка и финансови отчети, като ще 

има специфична роля по подготовка на обществените поръчки, подготовка на договор за 

УОИИ и регистрация на дружество за управление на инсталациите и др. 

Ще се прилагат следните инструменти за координация: 

• Регулярни работни срещи на екипа. 

• Работни срещи на екипа с изпълнителите на външни услуги. 

• Преглед на документацията - за ранно идентифициране на проблемите и съответно 

своевременното предотвратяване е необходимо документите по изпълнение на проекта да се 

разглеждат в най-ранния момент след получаването им в общинската администрация. Ще 

бъдат разработени детайлни и конкретни процедури във връзка с управлението, мониторинга 

и контрола по отношение на настоящия проект в т.ч. правила и процедури за извършване на 

дейности по документални верификации в рамките на проекта; правила и процедури във 

връзка с извършване на проверки на място за целите на проекта; правила и процедури във 

връзка със съхранение на документи в рамките на проекта; правила и процедури във връзка с 

изпълнението на мерките за информация, публичност на проекта. 

Чрез дейността на екипа за управление ще се осигури качествено и ефективно 

управление, координация и изпълнение на дейностите в съответствие с изискванията на 

ОПОС 2014-2020. 

 

Дейността ще се изпълнява от ЕУП, формиран при спазване на чл. 10, ал. 1, т. 2 от 

ПМС № 189 от 28.07.2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на 

разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни 

фондове, за програмен период 2014 - 2020 г. Екипът ще се състои от експерти от Общинска 

администрация-Ботевград, назначени при спазване на разпоредбата на чл. 10, ал. 2 от ПМС 

189, експерти в общините Етрополе и Правец, назначени при спазване на разпоредбата на чл. 

10, ал. 2, т. 3 от ПМС № 189 във връзка с чл. 49, ал. 3 от ЗУСЕСИФ и външен консултант, 

разполагащ с експерти със специфична експертиза, който ще бъде избран съгласно ЗОП. 

Външната експертиза е необходима, тъй като от една страна и тримата партньори по проекта 

имат ограничен брой служители, квалифицирани в управлението и реализирането на проекти 

по оперативни програми, а от друга трябва да се вземе предвид спецификата на изпълнение 

на дейност 11, за която екипите на общините партньори нямат никакъв опит и компетенции.  

За изпълнението на дейността в сградата на община Ботевград ще бъде обособен офис 

на проекта, в който екипът по проекта ще работи и ще провежда срещите си както по между 

си, така и с изпълнители по проекта.   

ЕУП ще извършва посещения на място на площадката, ще контролира дейността на 

избраните изпълнители и регулярно ще информира ръководството на трите общини за 

напредъка по изпълнението на проекта. В началото на проектните дейности ще се проведе 
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встъпителна работна среща на екипа, на която ще бъдат обсъдени всички предстоящи 

дейности, както и графика за тяхното изпълнение. В процеса на изпълнение на проекта ще се 

провеждат регулярни на 3 месеца оперативни срещи (10 на брой) за докладване и обсъждане 

напредъка по проекта, предстоящи дейности, срещнати проблеми и трудности. ЕУП ще има 

отговорността да конкретизира задачите и резултатите, които трябва да постигне, да 

управлява, наблюдава и докладва изпълнението на дейностите, да следи спазването на 

графика за тяхното изпълнение.  

Комуникацията между ЕУП и общинските администрации ще се осъществява чрез 

ръководителя на проекта. Всеки член на екипа ще има отговорности, които ще бъдат описани 

в договора му и няма да се допусне припокриване на отговорности между членовете на 

екипа. Външните експерти, наети по договора за управление ще участват в реализирането на 

проекта като изпълняват задълженията си в офиса по проекта или на др. места. При 

установяване на отклонения от предварително планираните параметри, ще се извършва 

своевременно проучване на причините за тях и ще се вземат мерки за отстраняването им. 

Дейността, макар и да не допринася пряко за постигане на заложените в проекта цели, 

поставя основи за успешното осъществяване на дейностите, както и за доброто управление и 

планиране на необходимите ресурси. Дейността ще създаде условия за успешната и 

навременна реализация на дейностите, което от своя страна ще доведе до постигане на 

заложените цели и резултати. 

Резултатът от изпълнение на дейността е: 

- Сформиран екип за управление дейностите по проекта от представители на общините 

6 човека и външна техническа помощ, включваща 3-ма експерти; 

- Осигурена одитна пътека с информация, която съдържа запис на дейностите и 

мероприятията, осъществени в процеса на подготовка и изпълнение на проекта, с фокус 

върху движението на финансови средства, свързаната с тях документация и отговорните за 

това лица; 

- Осигурено ефективно и прозрачно разходване на средства и ресурси по проекта; 

- Постигната ефективна координация и комуникация между общините-партньори, 

както и с избраните изпълнители; 

- Изготвени и изпратени междинни и финални технически и финансови доклади по 

проекта, съгласно изискванията на ОПОС 2014 - 2020; 

- Осигурено успешно изпълнение и постигане на проектните цели; 

- Поддържана постоянна комуникация с УО на ОПОС; 

- Осигурен мониторинг и контрол при изпълнението на проекта; 

- Осигурено законосъобразно провеждане на обществените поръчки и изразходване на 

средствата по проекта. 

 

ВТП трябва да участва в екипа за управление на проекта с минимум следните 

експерти:  

 1. Експерт Юрист 

 2. Експерт мониторинг и докладване по проекта 
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 3. Експерт Държавни помощи. 

 

Минимална квалификация и отговорности на основни експерти, с които ще участва 

външната техническа помощ са:  

 

1. Експерт Юрист 

Квалификация: 

- Завършено висше образование - магистър; 

- Специалност – Област на висшето образование „Социални, стопански и правни 

науки”, Професионално направление Право;  

- Представител на външната техническа помощ. 
 

Отговорности:  

- Подготвя документации за провеждане на обществени поръчки (по искане на 

партньорите), заложени в Плана за външно възлагане по проекта, без технически спецификации;  

- Участва (по искане на партньорите) и подпомага провеждането на обществени поръчки 

по проекта; 

- Подпомага общините партньори като изготвя разяснения при постъпили въпроси по 

обществени поръчки на общините партньори; 

- Подпомага общините партньори при подготовка на становища за законосъобразност на 

проведените обществени поръчки в помощ на водещия партньор; 

- Подготвя становища до КЗК и ВАС при стартиране на производства по проведени от 

Възложителите обществени поръчки; 

- Подготвя становища за общините партньори при възникнали спорове с изпълнители на 

дейности по проекта; 

- Подготвя изменения на договори с изпълнители за нуждите на партньорите при 

спазване на ЗОП; 

- Изготвя дружествен договор за дружество с общинско участие, на което изпълнявалите 

проекта общини ще възложат експлоатацията на инсталациите по реда на чл. 14, ал. 1, т. 7 от 

ЗОП, заедно с експерт „Държавни помощи”. 

- Докладва извършената от него работа пред ръководителя на проекта съгласно 

предвиденото в договора на външната техническа помощ. 

 

2. Експерт "Мониторинг и докладване по проекта" 
Квалификация: 

- Завършено висше образование – бакалавър или магистър; 

- Специалност – Област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки”, 

Професионално направление „Право” или „Икономика” 

- Представител на външната техническа помощ. 
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Отговорности:  

- Осъществява мониторинг върху договорите с изпълнители по дейностите в обхвата на 

проекта, с акцент върху спазване на срокове, графици и програми за изпълнение; 

- Подкрепа и съдействие при приемане на извършената работа, независимо от 

естеството на договора с изпълнителя, и при осъществяване на контрол върху основанията и 

документите за плащане, при необходимост и заявка от страна на общините-партньори; 

- Подготовка на становища и консултации на Възложителя при неизпълнение, грешки, 

отклонения и други несъответствие с ДБФП; 

- Мониторинг на изпълнението на административния договор, базиран на система, 

механизми и инструменти за проследяване на напредъка, бързо докладване, отстраняване на 

грешки, отклонения, компенсиране на закъснения и други негативни развития в 

изпълнението; 

- Преглед на документи и съдействие на Ръководителя на проекта при отчитане на 

разходите пред УО, на база искания за плащане, отчети, доклади и други форми на 

мониторинг, изисквани от УО на ОПОС чрез ИСУН; 

- Съдействие на Възложителя в комуникацията и взаимодействието му с УО и други 

институции, свързани с изпълнението на проекта (при необходимост и заявка от страна на 

Възложителя); 

- Съдействие на общините-бенефициенти, включително чрез консултации при 

извършване на външни проверки/одити или други форми на контрол (при необходимост и 

заявка от страна на Възложителя); 

- Комуникация и взаимодействие с всички служители на партньорите по проекта, които 

са отговорни за изпълнението на проекта, включително служители извън екипа за 

управление на проекта при искане от страна на Възложителя; 

- Проследяване на промените в съществуващите изисквания/указания и препоръки на 

УО на ОПОС и уведомяване на общините-партньори за тях; 

- Консултации по хоризонталните въпроси на общините-бенефициенти; 

- Консултации, в хода на изпълнение на дейностите по административния договор, за 

спазване на специфичните изисквания на ИА ОСЕС и други контролни органи в областта на 

контрол по усвояване на средствата от ЕС. 

- Участие в срещите с изпълнителите по проекта, инициирани от общините-партньори; 
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- Присъства на място при посещения и проверки на представители на УО на ОПОС 

2014 -2020, ИА ОСЕС, Европейска и/или българска сметни палати, Европейска комисия и др. 

одитни и контролни органи за времето на изпълнение на договора. 

- Докладва извършената от него работа пред ръководителя на проекта съгласно 

предвиденото в договора на външната техническа помощ. 

3. Експерт "Държавни помощи" 

Квалификация: 

- Завършено висше образование - бакалавър или магистър; 

- Специалност – Област на висшето образование „Социални, стопански и правни 

науки”, Професионално направление „Право” или „Икономика”;  

- Представител на външната техническа помощ. 

Отговорности:  

- Съвместно с експерт „Юрист” изготвя договор/акт за възлагане на услуга от общ 

икономически интерес и предоставяне на компенсация за услугата; 

- Определя параметрите на УОИИ, параметрите на компенсацията и механизмът за 

избягване на свръхкомпенсация за предоставяната УОИИ; 

- Изготвя остойностяване на правата за ползване на предоставените за експлоатация 

инсталации, които са част от компенсацията за възложената УОИИ.  

- Определя компенсация, която да покрива изцяло или частично разходите, възникнали 

при изпълнението на задълженията, свързани с предоставянето на обществената услуга; 

- Дава разяснения и становища на общините партньори, свързани с държавни помощи; 

- Изготвя становища до УО на ОПОС относно прилагане на правилата за държавни 

помощи;  

- Доказва недопускане на свръхкомпенсация за срока на възлагането на УОИИ;  

- Изготвя указания за съхранение на информацията, касаеща дружеството с общинско 

участие, на което общините партньори ще възложат експлоатацията на инсталациите по реда 

на чл. 14, ал. 1, т. 7 от ЗОП., така че същата да е достъпна при извършването на проверки от 

различни контролни орагани.  

- Докладва извършената от него работа пред ръководителя на проекта съгласно 

предвиденото в договора на външната техническа помощ. 
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IV. Други членове на екипа 

Експерти „Юрист“, „Мониторинг и докладване по проекта“ и „Държавни помощи“ 

трябва да участват в екипа за управление на проекта и да изпълняват своите основни 

отговорности и задължения, поддържайки комуникация и работейки заедно с останалите 

членове на екипа за управление на проект „Изграждане на компостираща инсталация и 

инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на РСУО-Регион 

Ботевград“, без да възпрепятстват по никакъв начин и да отнемат отговорности на 

останалите членове, а когато се налага да подпомага успешното изпълнение на техните 

отговорности, съгласно Дейност 3 „Организация и управление на проекта“. Останалите 

членове на екипа, които са включени имат следните отговорности: 

 

1. Ръководител на проекта 

Отговорности:  

След преглед от страна на експерт „Мониторинг и докладване по проекта” води 

цялостната кореспонденцията от името на водещия партньор по проекта в системата ИСУН 

чрез оторизиран достъп и/или индивидуален електронен подпис; Изпраща писма, покани и 

друга кореспонденция до останалите общини-партньори и изпълнители по проекта;

 Ръководи и контролира работата на екипа по управление на проекта, включително и 

на външната техническа помощ. За целта разпределя задачи и отговорности между тях и 

следи за недопускането на припокриване на функции между тях; Поддържа ефективна 

комуникация с управляващия орган на ОПОС и др. институции с оглед целесъобразното и 

законосъобразно изпълнение на ДБФП, осъществява срещи с тях; Поддържа ефективна 

комуникация с членовете на екипа, включително с представителите на останалите общински 

администрации, както и с експертите от външната техническа помощ.; Насрочва и води 

срещи на екипа за управление на проекта;  Докладва регулярно и извънредно на 

Ръководството на община Ботевград в качеството й на водещ партньор и предоставя 

информация на ръководствата на партньорските общини;  Участва в проверки на място; 

Докладва за спазването на графика за изпълнение на всички дейности по проекта на 

общините бенефициенти; Контролира изпълнението на задълженията на членовете на екипа; 

След докладван напредък от експерт „Мониторинг и докладване по проекта” с негово 

съдействие извършва текущо отчитане изпълнението на дейността на всеки етап от 

реализирането на проекта, включително в системата ИСУН; Предлага на общините 

партньори, необходимите мерки за преодоляване на възникнали проблеми в процеса на 

изпълнение на проекта; Води кореспонденция със страните по договора по установения ред; 

Информира общините партньори за всички потенциални проблеми, които възникват и биха 

могли да възникнат в хода на изпълнението на настоящия договор, като предложи адекватни 

решения за тях; Докладва извършената от него работа пред кмета на община Ботевград. 

 

2. Счетоводител на проекта 

Отговорности:  
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Изготвя документацията и подготвя кореспонденцията в областта на бюджета и 

финансите по проекта за изпращане чрез ИСУН; подпомага Ръководителя на проекта при 

изпълнение на задълженията, свързани с финансовото управление на дейностите проекта; 

разработва финансов план за необходимите финансови средства и съвместно с ръководителя 

на проекта го актуализира в ИСУН; Прави преглед на цялата счетоводна документация по 

изпълнение на ДБФП; Осъществява документални проверки (верификации) върху 

представените фактури и други документи с еквивалентна доказателствена стойност; 

Регистрира получените от страна на изпълнителите фактури и други документи с 

еквивалентна доказателствена стойност в счетоводната система за водещия партньор като 

обобщава постъпилата от общините партньори финансово-счетоводна документация; 

Подготвя платежни нареждания за плащане към изпълнителите на дейностите по проекта за 

водещия партньор; Отговаря за подготовката на искания за средства на ниво проект, с оглед 

представянето им на Управляващия орган; Подготвя, разплаща и осчетоводява 

възнаграждения, данъци и осигурителни вноски за екипа по проекта на водещия партньор по 

проекта; Подготвя, разплаща и осчетоводява разходи за изпълнители по проекта на водещия 

партньор и обобщава аналогична информация, постъпила от общините партьнори; Обобщава 

финансовите документи на ниво проект и подготвя финансови отчети и искания за 

възстановяване, преди прегледа им от страна на експерт „Мониторинг и докладване по 

проекта” и изпращането им чрез ИСУН от ръководителя на проекта до Управляващия орган 

на ОПОС 2014 – 2020; Докладва извършената от него работа пред Ръководителя на проекта 

чрез представяне на ежемесечен доклад пред него. 

 

3. Технически асистент 

Отговорности:  

Копира и извежда кореспонденция и документация по проекта, необходима за 

останалите членове на екипа, свързана с техническото и финансовото изпълнение на проекта; 

Съхранява, осигурява и предоставя при поискване от страна на одитни и контролни органи 

пълен документален архив на документите, свързани с изпълнението на проекта; Подготвя 

информацията, необходима на водещия партньор, за която следва да се осигури електронен 

достъп чрез ИСУН; Подготвя дневен ред, покани, присъствени списъци и др. необходими 

документи за провеждането на регулярни срещи на екипа по проекта и други заседания, като 

изпраща кореспонденция до общините партньори и избраните изпълнители; Извършва 

действия в ИСУН 2020 в рамките на предоставените му от Ръководителя на проекта 

правомощия; Предоставя информация на други служители от водещия партньор, необходима 

за спазване на СФУК на Община Ботевград; Присъства на срещи на екипа за управление и 

контрол, във връзка с решаване на проблеми по изпълнение на проекта; Участва в проверки 

на място, свързани с изпълнението на проекта; Обобщава и подготвя информация от 

общините партньори за техническия отчет по проекта; Докладва извършената от него работа 

пред Ръководителя на проекта чрез представяне на ежемесечен доклад пред него 

 

4. Експерт „Зелени системи“ 

Отговорности:  

Подготвя технически спецификации за обществените поръчки, които са от неговата 

компетентност и ги представя на експерт „Юрист” за изготвянето на документация за 
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провеждане на обществени поръчки; Отговаря за своевременното изпълнение на 

процедурите, свързани с прилагането на ЗООС, ЗВ и ЗУО и др. приложими нормативни 

актове в областта на управление на околната среда с цел изпълнение на проекта по график, 

вкл. по отношение на подаване на необходимите искания и получаване своевременно на 

необходимите разрешителни и съгласувателни документи; Следи за промени в 

законодателството в сферата на опазване на околната среда, които биха се отразили на 

качественото изпълнение на проекта; При необходимост за изпълнението на проекта, 

обработва подадената от отделите по "Екология" на общините – партньори, информация; 

Информира местните общности за начина на събиране и извозване на зелените отпадъци и 

местата за тяхното събиране; Прави преглед на изготвения работен проект и предложената 

спецификация на машините и съоръженията като предлага промени в тяхната спецификация 

по необходимост; Отговаря за изпълнение на мерките за информация и публичност; 

Докладва извършената от него работа пред Ръководителя на проекта чрез представяне на 

ежемесечен доклад пред него. 

 

5. Експерт „Документиране и архив“ 

Отговорности:  

Разработва система за архивиране и съхраняване на всички документи съгласно 

изискванията на ОПОС; Подпомага административно подготовката на технически и 

финансови отчети; Завежда с натрупване в единен регистър входящата и изходящата 

документация по проекта; Организира текущия архив по време на изпълнението на проекта, 

като поддържа с натрупване проектното досие на хартиен и електронен носител, като в края 

на всеки месец, го предава за съхранение на Техническия асистент; Изготвя опис с 

натрупване на съдържанието на всеки класьор от проектното досие;  Изготвя протоколи от 

срещите на екипа за управление и други работни срещи с участието на изпълнители по 

проекта; Следи за пълното съответствие на хартиеното и електронното досие на проекта, 

като осигурява достъп на членовете от ЕУП до документацията по проекта, с цел изпълнение 

на задълженията им; Следи за коректното оформление на документите по предаването и 

приемането на извършената дейност в рамките на проекта, съгласно указанията на УО на 

ОПОС 2014 - 2020;  Представя информация за напредъка на дейностите с участието на 

Община Етрополе; Изготвя финансови и технически справки за напредъка на Община 

Етрополе до ръководителя на проекта и експерт „Мониторинг и докладване по проекта”  

Докладва извършената от него работа пред Ръководителя на проекта чрез представяне на 

ежемесечен доклад пред него. 

 

6. Координатор на проекта 

Отговорности:  

Изготвя информация и документи във връзка с напредъка по проекта по дейностите, в 

които участва Община Правец, като ги предоставя на експерт "Документиране и архив" и 

останалите членове от екипа за управление на проекта; Осъществява проверки на място на 

площадката като информира регулярно Ръководителя на проекта относно хода на 

изпълнение на строително-монтажните работи и при необходимост му предлага коригиращи 

действия, свързани с изграждането на инфраструктурата и инсталациите, разположени на 

площадката; Координира осъществяването на контакт с организации и заинтересовани лица, 



 

 

Този документ е създаден в рамките на проект на „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително 

третиране на битови отпадъци за нуждите на РСУО-Регион Ботевград“ по договор № BG16M10P002-2.002-0016-C01 от 

12.04.2018 г., който се осъществява с финансовата подкрепата на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Цялата 
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Ботевград и при никакви обстоятелства не може да се счита, 

че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г. 
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и инвестиционни 

фондове 

 

които имат отношение към изпълнението на дейности с изграждането на инфраструктурата и 

инсталациите, разположени на площадката на територията на Община Ботевград; Разработва 

правила/процедури за достъп на изпълнителите на площадката, свързани с изграждането на 

инфраструктурата и инсталациите, разположени на площадката на територията на Община 

Ботевград; Координира етапното изпълнение на сключените договори с изпълнителите, 

когато това се изисква от естеството на инвестицията;  Подпомага ръководителя на ЕУП и 

присъства при извършването на одити и проверки на място от представители на 

Управляващия орган, Сертифициращия орган, Одитиращия орган, националните одитиращи 

и контролни органи, Европейската Комисия, Европейската служба за борба с измамите и на 

Европейската сметна палата;  Координира изпълнението на предписанията на одитиращите 

органи и препоръките, съдържащи се в доклади от проверки на място, осъществени от 

представители на Управляващия орган, Сертифициращия орган и Одитиращия орган и др. 

контролни органи; Изготвя доклади напредъка по изпълнението на проекта и ги предоставя 

на експерт „Мониторинг и докладване по проекта” и ръководителя по проекта; Докладва 

извършената от него работа пред Ръководителя на проекта чрез представяне на ежемесечен 

доклад пред него. 

 

ВАЖНО! Настоящите „Технически спецификации“, изискванията, посочени в 

документацията за участие, действащото законодателство, одобреното проектно предложение 

и финансов план, ръководство за изпълнение на договори/заповеди за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020“ и всички изисквания, 

приложими към „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи 

инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” 

BG16M1OP002-2.002, финансирана по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020г. 

(http://ope.moew.government.bg/bg/pages/dokumenti-opos-2014-2020/108#1), и изискванията на 

Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 

2014-2020 година по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020г. следва да се разбират 

като предварително обявени изисквания на техническите спецификации и условия на 

поръчката по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП. 

  

 



Приложение №2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към Договора няма да 

бъде публикувано с оглед на големия обем на същото и защита на личните данни.  
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