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Този документ е създаден по проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища на територията на Община 

Ботевград“, финансиран по договор за БФП № 23/07/2/0/00925/23.12.2019г, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за 
развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 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 ПРСР 2014-2020 

 

 

РАЗДЕЛ ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С 

ПРЕДМЕТ „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЕ И 

ОТЧИТАНЕ ПО ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД“, ФИНАНСИРАН ПО ПРСР 2014-2020 Г.“ 

 

1. Предмет на настоящата обществена поръчка  

Предметът на настоящата поръчка е „Предоставяне на консултантски услуги по управление и 

отчитане по проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища на 

територията на Община Ботевград“, финансиран по ПРСР 2014-2020 г.“. Чрез провеждането на 

настоящата обществена поръчка ще бъде избран изпълнител, който да осигури екип за 

управлението на проекта на община Ботевград, финансиран от ПРСР 2014-2020, в рамките на 

предвидения гарантиран бюджет за управление, в срока на договора по настоящата обществена 

поръчка, като лицето следва да осигури двама експерти: „Юрист“ и „Мониторинг и докладване 

по проекта“.  

 

2. Цели  

Чрез възлагане на услуга за управление на проекта на външен изпълнител, Община Ботевград 

цели да постигне най-малко следното:  

- Привличане на изпълнител, който притежава компетентност по управление на проекти и 

специфични знания в областта на правото и икономиката, които служителите на Община 

Ботевград не притежават;  

- Подпомагане на работата на общинската администрация и редуциране на натовареността на 

администрацията при изпълнението на проекта, финансиран от ПРСР 2014-2020;  

- Гарантиране правилното изразходване и отчитане на средствата в рамките на ПРСР 2014-2020, 

при спазване на националното законодателство, европейското законодателство и в съответствие 

с изискванията за изпълнение на проекти, финансирани по програмата и намаляване на риска от 

непризнаване на разходи, направени от община Ботевград, от страна на ДФЗ-РА и УО. 

Постигане целите и планираните резултати в рамките на съответния проект, за който се 

предоставя консултантската услуга.  

 

3. Очаквани резултати  

Очакваните резултати от подпомагане на бенефициента от Изпълнителя чрез двамата експерти 

„Юрист“ и „Мониторинг и докладване по проекта“ по настоящата обществена поръчка са 

следните:  

- Успешно, навременно и качествено изпълнение на подпомогнатия проект в съответствие със 

заложения бюджет, срокове и индикатори от административния договор.  
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- Спазване условията на административния договор за БФП № 23/07/2/0/00925/23.12.2019г., 

Насоките за кандидатстване, изискванията за изпълнение на проекти и други приложими към 

изпълнението на проекта по ПРСР 2014-2020 документи във връзка с коректното отчитане на 

проекта в техническо, административно и финансово отношение;  

- Управление на рисковете и редуциране на риска от несъответствие с изискванията на 

приложимото законодателството и документите на ДФЗ-РА и УО;  

- Ефективна координация и организация на предвидените дейности в рамките на проекта.  

 

4. Обхват на услугите, които избраният изпълните следва да изпълни по настоящата 

обществена поръчка  

Услуги, които следва да извършва избраният изпълнител в настоящата обществена поръчка, 

включват:  

1. Следи цялостното изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ;  

2. Координира и управлява проекта на Община Ботевград, като разпределя задачите на екипа си 

и отговорностите им в съответствие със сроковете за междинни и окончателни отчети съгласно 

изискванията за изпълнение на проекта по ПРСР 2014-2020, като съставя отчетите за извършени 

дейности според изискванията на ПРСР 2014-2020 и комуникира със служители от 

администрацията на общината;  

3. Ако е необходимо, по искане на Възложителя разработва подробен работен график с точно и 

навременно разчитане на времето за задачите, дейностите по проекта и крайните срокове; 

4. Подготвя междинни и окончателни отчети за изпълнението на проекта в съответствие с 

изискванията на договора за безвъзмездна финансова помощ и НАРЕДБА № 12 от 25.07.2016 г. 

за прилагане на подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 

г. за изпълнение на проекта, налични на интернет страницата на ДФЗ-РА;  

5. Инициира и организира срещи с изпълнители по проектни дейности по искане на 

Възложителя;  

6. Поддържа комуникация с УО и ДФЗ-РА, за да осигури целесъобразно и законосъобразно 

изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ. Лично присъства по време на 

проверките на място от представителите на УО и ДФЗ-РА, Изпълнителна агенция "Одит на 

средствата от ЕС", Европейската и/или българската Сметна палата, Европейската комисия и 

други одитни и контролни органи;  

7. Осъществява други дейности с координационен характер, по искане на Възложителя, 

свързани с реализацията на проекта, които не попадат в правомощията и компетенциите му, но 

са задължителни за успешното реализиране на проекта;  

8. Ако е необходимо, предлага мерки за преодоляване на всички проблеми, възникнали в 

процеса на изпълнение на проекта;  

9. Следи и докладва за нередности в рамките на проекта съгласно изискванията на ЗУСЕСИФ.  
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Услугите, които се очаква от избрания изпълнител, включват изпълнение на следните дейности 

и поддейности: 

 

4.1 Услуги по мониторинг по изпълнение на договора с външния изпълнител, които се 

изискват от избраният изпълнител:  

- Съдействие при осъществяване на общ контрол по изпълнението на договора, в това число 

мониторинг на изпълнението с акцент върху спазване на срокове, графици и програми за 

изпълнение, дейности;  

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

договора, и при осъществяване на контрол върху основанията и документите за плащане, при 

необходимост и заявка от страна на Възложителя;  

- Консултации на Възложителя при неизпълнение, грешки, отклонения и други;  

- Координация и взаимодействие между Възложителя и различните външни изпълнители и 

посредничество при решаване на спорове и възникнали проблеми. 

 

4.2 Услуги по подпомагане изпълнението на Договора за БФП, които се изискват от 

участниците:  

- Мониторинг на изпълнението на административният 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;  

- Съдействие при отчитане на разходите пред ДФЗ-РА и РРА, на база искания за плащане, 

отчети, доклади и други форми на мониторинг, изисквани от УО на ПРСР 2014-2020;  

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

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

Възложителя;  

- Съдействие на Възложителя, включително чрез консултации при извършване на външни 

проверки/одити или други форми на контрол, при необходимост и заявка от страна на 

Възложителя;  

- Координация, комуникация и взаимодействие с всички служители на Възложителя, които са 

отговорни за изпълнението на проекта;  

- Проследяване на промените в съществуващите изисквания/указания и препоръки на УО, ДФЗ 

-РАи РРА на ПРСР 2014-2020 и уведомяване на Възложителя за тях;  

- 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.  

- Консултации и докладване на нередности;  

- Участие по искане на възложителя и подпомагане провеждането на обществени поръчки по 

проекта;  
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- Архивиране на документите по проекта, съгласно инструкциите на програмата; 

- Участие в срещите с изпълнителите по проекта, инициирани от Възложителя;  

- Присъствие на място при посещения и проверки на представители на УО, ДФЗ-РА, РРА, ИА 

ОСЕС, Европейска и/или българска сметни палати, Европейска комисия и др. одитни и 

контролни органи.  

- Изготвяне на писмени становища, указания, разяснения и всички изискуеми документи във 

връзка с прилагането на ЗОП и ППЗОП;  

- Комплектоване на нормативно-изискуемите документи, които са условие за 

законосъобразното сключване на договори. 

 

5. Консултантът трябва да участва в екипа за управление на проекта с минимум следните 

експерти:  

1. Експерт „Юрист  

2. Експерт „Управление, мониторинг и докладване по проекта“. 

 

5.1. Квалификация и отговорности на основни експерти, с които ще участва консултантът  

1. Експерт „Юрист” 

Квалификация:  

- Завършено висше образование - бакалавър или магистър;  

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

Професионално направление „Право“ или еквивалент;  

Отговорности:  

- Подготвя документации за провеждане на обществени поръчки (по искане на възложителя), 

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

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

проекта;  

- Подпомага възложителя като изготвя разяснения при постъпили въпроси по обществени 

поръчки на възложителя, свързани с проекта;  

- Подпомага възложителя при подготовка на становища за законосъобразност на проведените 

обществени поръчки;  

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

Възложителя обществени поръчки;  

- Подготвя становища за възложителя при възникнали спорове с изпълнители на дейности по 

проекта;  

- Подготвя изменения на договори с изпълнители за нуждите на възложителя при спазване на 

ЗОП;  
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- Комплектова и представя проведените обществени поръчки за последващ контрол на ДФЗ – 

РА; 

- Докладва извършената от него работа пред ръководството на възложителя съгласно 

предвиденото в договора за изпълнение.  

 

2. Експерт "Управление, 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” или еквивалент 

Отговорности:  

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

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

- Оказва 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;  

- Подготвя становища и предоставя консултации на Възложителя при неизпълнение, грешки, 

отклонения и други несъответствие с ДБФП;  

- Осъществява 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;  

- Извършва преглед на документи и оказва съдействие на Ръководителя на проекта при 

отчитане на разходите пред РА, ДФЗ и УО, на база искания за плащане, отчети, доклади и други 

форми на мониторинг;  

- Подпомага Възложителя в комуникацията и взаимодействието му с РА, ДФЗ, УО и други 

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

Възложителя);  

- Оказва съдействие на възложителя, включително чрез консултации при извършване на 

външни проверки/одити или други форми на контрол (при необходимост и заявка от страна на 

Възложителя);  

- Осъществява комуникация и взаимодействие с всички служители на възложителя, които са 

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

проекта при искане от страна на Възложителя;  

- Проследява промените в съществуващите изисквания/указания и препоръки на РРА, ДФЗ-РА 

и УО на Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 и уведомява възложителя за 

тях;  

- Предоставя консултации на възложителя по хоризонталните въпроси;  



   

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: 

„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ 

  

Този документ е създаден по проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища на територията на Община 

Ботевград“, финансиран по договор за БФП № 23/07/2/0/00925/23.12.2019г, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за 
развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 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 ПРСР 2014-2020 

- Предоставя 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.  

- Участва в срещите с изпълнителите по проекта, инициирани от възложителя. 

- Присъства на място при посещения и проверки на представители на РРА, ДФЗ-РА и УО на 

Програмата за развитие на селските райони 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 ръководството на възложителя съгласно 

предвиденото в договора за изпълнение.  

- Докладва устно за извършената от него работа пред ръководството на възложителя съгласно 

предвиденото в договора за изпълнение.  

 


