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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 

 

 

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.  



   

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 

- 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.  

 



Техническо предложение на Изпълнителя към Договора няма да бъде публикувано с 

оглед големият обем на същото и защита на личните данни.  
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rIpofpAMA 3A pA3BI{TI,IE HA cEJICKTITE p.lfronu z0t4-2020

rnpounfrcrcr,r 3EMEAEJrcKrr ooHA 3A pA3Br{TrrE HA cEJICKT{TE p.lfionu:
,,EBporIA ITHBECTI{pA B cEJICKI,ITT pltlouu"

oEPA3EII ilb 5

Ao
OEIIII,IHA EOTEBTPM

IIEHOB O ITPEAJIOXEHT4E

or,(uan Jlares Jlaler,

(Ia4eHruSuxaqrloHHr,r ga:r,uulrracll,opr) c EfH: 7501164020, r.x. Ns 640536957, H3AaAeHa Ha
30.07.2010 r. or MBP - rp. fheneH, c nocrorHeH aApec: rp. flleneu, o6rquna lhereH, o6racr
rfieeeH, x.r. ,,ctopro3vr.", 6* 92, nx. x, er. 2, arr.4 s xaqecreoro MLI ua Ynpaeurel (nocouea
ce dntcrcuocmma u Kaqecm*omo, s Koemo nuqemo hMa npaso da npedcmaennsa u ynpasbtea) ua
,,A4opua KoHcylroo EOOI (uauueuoraHne Ha yuacruux), c EHK (per. J\&, aKo e rpr,rJroxrarvro)
175357483, cbc ceAurJIHuIe H aApec Ha yrrpaBJreHr.re ynpaBJreHue rp. Iheeen, x.rc. Croprosnt,6l.
92, sx. X, er. 2, ar,.4 - yuacrHurc e o6rqecrBeHa rropbqKa c rrpeAMer: ,rllpegocraBque Ha
KoHcyJrraHTcKIr ycJryrlr no y[paBJreH[e v orqrrraue rro flpoexT ,rPexoucrpyrcqur il
pexa6ulxrallfifl Ha cbqecrByBaulu o6quHcxrr rrbrrrrrla Ha reprlTopuflTa Ha O6uluna
Borenrpag", QunaHcupaH rro IIPCP 2014-2020 {,

yBAXAEMT4 rOCIIOAIIH 3AM. KMET,

C uacroruloro BbB Bpb3Ka c Baura o6ssa:a o6ulecreeHara flopbqKa c [ocoqeHr,rq no-rope
rlpeAMer, Bra npe4craB{Me Hauero rIeHoBo rrpeAJroxeH}re 3a }r3nbJrHeHHe Ha o6rseHara or Bac
IIopbrrKa:

O6qa crofinocr/qeHa 3a lr3trbJrHeur{e Ha ycJryrara e B pa3Mep ua: 55 000100 (clonovr:
rlerAecer Ir rler xu.nngu) .lle. 6es AAC n.nn o6ruo 66 000,00 (c.nonou: mecrAecer rr rrecr
xura4u) rs. c ffiC.
MaxcunattHunm pa3norozoe"u Quaaucoe pecypc aa Btsnuffumeilfl 30 u3nbJtHeHue Ha
npeduema Ho Hacmoflu4ama nop'bqKa e 6 pa3"uep ua oLneeaamo npozHosna cmoitttocm 6es
f[C za oflocofieruamo noluqun.

O$eprr'r Ha yqacrHI,IIIHTe, KoHTo HaAxBbpnqr o6rseHrar SnuaucoB pecypc Ha fiopbrrKara ule
6'tlar orcrpaHeHu Karo HeorroBap.,ruln Ha rrpeABaplrreJrHo o6qeeHilre or Bb3Jroxurerq ycroBuq
Ha flopbqKara.

Toztr dorgtuexm e cusdadeu no npoexm ,,Pexoucmpyx4ua u pexa1tuumaqta Ha cbugcmayeaupt o6rtlttucKu nbmmqa Ha mepumoptama ua O6upma
Eomeeepad", rluuancupau no doeoeop sa E@lI Nb 23/07/2/0/00925/23.12.20192, koimo ce ocbu9cm6r6a c Quuaucoeama nodxpena xa
llpozpauama 3a pd3aumue Hd cercotme pailoxtt 2014-2020, carluxancupaxa om Eeponeficxtu seredetcxtt Qond za pa3eumue Ha cencKume
pailoutt. llanama omzosopHocm 3a ctdtptraxuemo ua ny6nuxa4tuma ce Hocu om O6upua Eomeezpad u npu uuxaxeu o1cmosmercmsq He Molce
da ce cwtma, ae mosu dotgmexm ompasnea orpurlucuHomo cmaHoemrle xa EeponeficKtttt cbn3 u Vnpaenneaupa opzax xa I1PCP 2014-2020



TIPOTPAMA 3A PA3BI,{TI4E HA CEJICKI,ITE PAIIOHI4 2OI4.2O2O
EBPOTIEfrCKI.{ 3EMEAEJICKI,I OOHA 3A PA3BI,ITI{E HA CEJICK}ITE PAfrOHI,I:

"EBPOTIA 
I,IHBECT}IPA B CEJICK}ITE PAfiOHI4"

flprE ycnoaue, ue 6tgeu r,rs6panu ga I4gnr,rsureJr Ha o6qecreeHara flopbqKa, HHe cMe cbrJracHu
Aa npeAcraBI,IM mpaHllplfl, KoflTo ga o6esneuH H3rrbJrHeHlrero Ha AoroBopa B pa3Mep sa lYo ot
rrpuerara AoroBopHa crofiuocr 6es .{,(C.

HaunteHosaHue Ha ) IacrHr,rKa

Hrue u $auunur Ha rrpeAcraBrrreJu Ha )rqacrHuKa

.{mxuocr
flo4nuc

lara

Toztt dorgtuenm e ctzdadeu no npoexm ,,Peroncmpltxryta u pexa6tuttmaqtu Ha cbugcmeyeaupt o6uluucKu nbmuup Ha mepumoptuma Ha O6upua
Eomeazpad", tluuancupau no doeoeop sa EtDILl& 23/07/2/0/00925/23.12.20192, Koilmo ce ocbtyecmauaa c rluuaucoeama nodxpena ua
Ilpozpattama 3a pa36umue Ha cercKume paioutt 2014-2020, cuQuxaxatpaxa om Eeponeicxta geuedetcxtt Qond sa pasrumue Ha ceJtcxyme
paioHtt. L{tlnama oruoaopHocm za ctduptraxuemo ua rry6ntxaqtama ce Hocu om O6uluxa Eomeezpad u npu uuxaxeu o6cmormetcmao He iloilce
da ce ccuma, ue mosu doxyueum ompasnea oQuryuarHomo cmaHoem4e ua EeponeicKuu cbto3 u Ynpaetneaupa opzau ua IIPCP 20 t 1-2020
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*Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП


