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1.

I,IHCTIITYIII{OHAJIHA PAMKA

Hacroxrqara o6rqecTneua rropr,qKa ce orHac, sa gefiuocr, finar{r4parra B paMKr.rre Ha rrpoeKr
,,llsrpax4axe, peKoHcrpyKIIIu u/utm pexaluturaqras Ha no4ocna64rzrerHu cr,rcreMrl r.r c6opbxeHr7,
B arnoMepaq[fl c noa 2000 e.N. n o6rqusa Korel", $uuarrcrapan no llporpaua.ra 3a pa3Br.rrr{e r{a
ce.[clo4re paiouw 2014-2020 r., Mapra 7 ,,Ocuonnu ycnyrr4 r{ o6nonssaue Ha ceJrara B ceJrcKr.rre
paiout", flogrraxpxa 7.2. ,,klueecrugr{a B ct3raBauero, no4o6prnanero rrJrr{ pru}rxr4prBiurero Ha
Bor.rqKr.r Br,r,{oBe MaJrKa rro uan(a6u uu$pacrpyxrypa", 4oronop :a 6esnt:ueagua rpr.Ilrancona uouorq
Ns 20/07 1210100644 or 04. 10.2018 r.

Il:nt.nneuuero

Ha rrDoeKTa IIDen BI'XAA CJIENHIITE o6qecrseHr.r rlopbqKr.r:

flpoerr ,,I4srpaxraHe, peKoHcrpyxp;ttr. ulttttu pexa6rzauraqr.rr ua no4ocna64zrerHr,r oucreMu 14
cbopBxeHr.r, B afnoMepaqrrr4 c no4 2000 e.N. n o6qrana Koten" upe4nrzxAa fi3rrsJrrregr,rero Ha
cneAHr.rre AoroBopr4, cxjrroqeHr.r cner [poBex[aHe rra nporleAypz no 3ofl 3a Bs3naraHe r{a

o6rqecrneurre noplrrrrr:

t

-

1
Ilhrpaxgane, pexoHcrpyxrll{ ttluttu pexa6unr4"ra\}is, ua no4ocua64rz.reJrHr{ crrcreMrr rr
cr,op6xeHr,r{ B arnoMeparlr4r.r c noa 2000 e.N. s o6rquHa Koren c qerrlpu uo4o6erra (crporarenc,rno);

.{oronop

flororop 2

- Ocs,IecrssBaHe Ha clpor4TeneH Ha,q3op ,,o npoerr ,,2:rpaxga,e, peKoHcrpyrolz,
pexa6uturauru
u/utm
Ha no4ocna64urenH cr.rcreMra r.r cboptxeHx, B arnoMeparlr4rr c no4 2000
e.x. n o6rqr.rua Kore:r" (ycnyra);
3-

,,,,{ocranxa r.r MoHTa:tt Ha aBToMarr,rrrHa rrro6amra ,rHcrilJraqwl 3a [oaroroBKa I,r
$rzmpr'rpaue ua nlrreftura nogu B ceJrara: c.Kuur.rnoro, c.Tuva, c.flr4apeno, c.xepaaxa" (qocranxa);

,{oronop

.{oronop 4 - KoncyrraurcKr,r ycnyru rro yflpaBneHr.re Ha flpoexr: ,,zsrpaxgane, pexoHcrpyxrrrz,
u/uttu pexadusturarllu Ha nogocua6gr.rreruu cflcreMr,r H sboptxeux{ B afnoMeparlr4r4 c uog 2000
e.x. n o6rquua Korea";
.{oronop 5 - ocrrqecrsrsaHe Ha aBTopcKr.r Haa3op Ha fipoerr : ,,zsrpaxgaue, perouctpyxqur r.r/r.rnu
pexaorzmtraqur ua ro4ocua64ureJrHH cr.rcreM[ r.r croprxeHrz, B alrJroMepaquu c noa 2000 e.N. s
o6rquua Korel" (ycnyra).
2.

Mscroro

sa rr3ntJrrregrre na

4efinocrnre rro [peAMera Ea nopbrrrara

e o6rqnna

Koren

IIEJI I,I TIPEAMET HA OEIIIECTBEHATA tIOPbqKA
2.1. I{e.n na o6rqecrneuara rroprqra - c H3[6JrHenr{ero Ha rrop6qKara ce qer1,1 4a ce o6e:uevlr
:arouocro6pa-:uoro ra3rbnHeHr.re na ,{B<D[I 20/07 /210100644 or 04.10.201g r. ro lrpoeKra Ha
o6rq,rua Koren :a n3lpaxrane, peKoncrpyKrru, ulusru pexalutr.rraqra, Ea ro4ocua64urernrE
cr,rcreMr.t u c6op6xeur.r, B anroMepaqu[ c nol 2000 e.N. n o6rqr_rna Korel.
2.

2.2. IlpegMer rra rropbqr{ara

BKJrrorrBa:

2.2.1, flpasun ycJryrfir cBr'p3aulr c Ir3rorBxue Ha qerrrpu TpbxHr4 nporleAypr,r no 3OfI ga srsrarage
ua o4o6perzT e r.rHBecrr,rqrroHHr4 4efixocr:r.r, Kor.rro ca cro6pa:enu c HopMarvBHr.rre 6HcKBaHr.rs Ha
3oII, nfl3orl z
la ocrrqecrerBaHe Ha rpeABapr.rrenHa npoBep(a r nocJreABarq
",IIP0I{E,.[YPA
KoHTpon n:spxy o6rqecT reHI{ noprqro4 3a pa3xoArr, 1pr,ruancrapanlr r.r3rlrJro rrJrr{ qacrr,rqHo cbc
cpegcroa or Enponeftcrr,rr :eue4encxr.r Qon4 aa pa3Brrrrle Ha ceJrcrure pafiour.r...
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flpaaxu yclyra Br'B Bpb3Ka c orloprraxne rr clorotlBaHe Ha AoroBopu 3a n3rrEJtrrenue ua gefiuocrure
rlo flpoeKra.
cpor sa r,r3foTBrHe Ha rr6JrHltr raKeT oT aoKyr\{eHTarufli 3a yrracTrre neo6xoar,ruu 3a BB3naftue Ea
o6qecmeuure flopa.rKlr rro [poeKTa - Ao 30 (r:praaecer) KrrJreHAapur,r AHr or flonyqaBaue Ha
Bb3Jrararenuo IIIrcMo 3a BcrKa orAema o6rqecrBeua rropbrrKa.

2.2.2 KoncysntHTcxtr ycflyrfl, cBbp3aHI,I c )mpaBJreur{ero rra [poeKra, BrorrormTeJrHo 3ruIBKu 3a
flnaqaHe. flognouaraue flpoqeca Ha AoKwerrr4paHe Ha r,r3rr6JrrreHfiero Ha rrpoeKTlture 4efiuocnr,
BKJI.

-

(oM[JIeKTOBaHe Ha flal(eTa OT AOI()MeIITLI K6M 3UITBKI,I 3a IIna4:UIe, B T.q. OCSIqeCTBrBaHe Ha
flpeaBapr.rTeneH flpeHle.q Ha aKToBeTe, r.r3roTBrrru IIo BpeMe Ha cTpoLrTeJrcTBoTo I{ U3r.rcKyeMa
AOK)'r(eHTaq[S npu [oaaBaHe Ha 3aurBr, 3a finarqaHe rr [peAocTaBrHe Ha flpe[oprKr,r oTHocHo
o$oprra-ereto u cbarpxaHuero I,tM;
- rIpeABapI'ITenHa npoBepKa Ha [pooopMa oaKrypu vt r43,la/ier.n pa3xoAoolpaBAarenHu Aor()a{eHTLt B

r{3[rJrHeH[e Ha flpoeKra;
- aoAroroBKa ua neo6xo4r.ruara KopecloqAenqu-s Mexay BsgroNriren u ,{(D ,,3eue1enue,' no
IIOBOA I,BIITJIHEHI,IETO U OTIII,ITIIHE AEfiHOCTUTE NO NPOCXTA, B T.II. YBC.qOMI,ITCIHI,I [}ICMA, OTTOBOPI,I
Ha raKr.rBa, rr3rorBtHe Ha t4cKatotfl 3a aHeKclr KGM cKJrK)qeHr.rf, c ,{@ ,,3eueaenue,' goronop ta
t[r.ruancoro uo.qfloMaraHe r.r Apytll cBbp3aHr,I c u.mlocrrroro r.I3[bJrHeHue Ha [poeKTa;
- ocsqecTBrBaHe Ha cbTpyAHlrqecTBo r,r KoopAr{Harlu, MexAy BcI,IrrKIl 3arrHTepecoBaHr,r cTpaHI.t B
paMK,ITe ua upoerra - Br3Jroxr,rreJr, ,{(D3, lr:urmrureru4 Ha AoroBopr{;
- I,B[bJrHeHr.re Ha exeAHeBHI,rre AefiHocrl,r, cB6p3aHrl c orrrrirarre I,BlbnHeHI.IETo Ea [poeKTa,
I'I:6pauurr LI3nEJIHLITeJI cJIe.qBa rro [ocraBeHr or BG3Jroxr.rreJu Bbflpocr,I rro u3ntJrHeHr,rero Ha
npoeKTa Aa AaBa oTroBopr,r cneA llollyrraBal{e Ha csoTBeTHr]rq B6IIpOC, BB3HUKT]:IJr B XOAa Ha
[3[sJrHeHr.re Ha [poeKTa.
- I'I3roTBsHe Ha crlpaBKn BbB Bpl3Ka c u3rIsJrHeHI'Ie Ha AoroBopa' npll nrlcMeHo I.IcKaHe oT cTpaHa Ha

Blsroxureru;

-

floAroroBr(a t.r npeAcraBtHe Ha orroBop Ha Bbnpoclr u [r-rraur,r, or r{ KbM ,{@ ,,3eue4enue,, no
BpeMe Ha I{3[6JIHeHLIe Ha fipoeKrure. Koncyrrrupaae na Brgnoxxrens orltocHo rr3IrbJIHeHue Ha
fipeuopbrur, AaAeHn or crpaua Ha Ynpann_eraug,rr opmH, floJryqeun B pe3yJrrar Ha [poBeAeHrr
npoBepKr{ Ea MrcTo Lt orylTrl Ha I,B[6JrHeHr{eTO Ha flpoer(Ta.

-

fracrt,te rrpu ocrqecrBrBare Ha rlpoBepru{ Ha Mrrcro

or

u3rrtJrneaue Ha AoroBopa, cJreA nEcMeHa rroxaHa or qpaua ua

-

crtr aua na A@ ,,3eueaelue', uo
Bruroxu'relx;

oKoMnJIeIcroBalHe Ha I,I3I{cKyeMara

AogMeHTarI[, KBM 3arB(r{ 3a nnatqaHe (Qarrypu, rrJrarexHl.r
Hapex.qaHfi, H Ap. pa3xoAoo[paBAarenHlr gorytaernu), cBrp3allx c or]rrrraHe na aefisocrure no
flpoeKra rro ornycrarara 6ermrue:4na r[unaucoBa rroMor[ 3a uxo,4.rpaue n ,{O ,,3eueAelue,';
- orrMraHe Ha AeftHocrlrre IIo AoroBop 3a 6$BBMe3AHa i[wrancora noMorq Ns 201071210/00644 or
04.10.2018 r. or H3BrpIrIBaHe Ha urnara l{HBecrr.rq[, no flpoerra ro oKoHrrarergo oruurane u.{(D
,,3euegeaue".

3. TIEPI,IOA HA I{3TIbJIHEHI,IE HA OEIIIECTBEHATA TIOPbIIKA
Ilpogr.nxureJrHocr
Cpoxtr sa usnt rHeHHe Ha [peAMera Ha flopbtrrara 3arroqBa Aa reqe or aarara Ha non)
or I4snrruzterc Ha r.r3Becrue 3a 3arrotrBane Ha LI3rrbJIHeHr.Iero rro AoroBopa u BKJ]IoqBa :
3.1.

-

raBaHo

fiepproAa 3a lr3[6JrueHr.re Ha trpoeKra Ao HeroBoro $r,rsu.recxo :anrpuroaue;
[epPIoAa oT no.qaBaHe Ha LIcNaHe 3a ol(oHrraTenHo [JrauaHe.4o noryqaBaHe Ha cpeacTBaTa

IIo Hero.
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HA

U

I,BNbJIHIITEJIfl,

,rnfr8Lt,r,
AHTAXI,IPAH

OEIUECTBEHA TIOPbqKA

IIO

HACTOSIIIATA

O6qu noJloxexrrs
ll:nrmttlrersr Hoclr orroBopuocr 3a ocuryprBauero Ha AocrarbqeH 6pofi excnepru
lpr,rrexaBaulu neo6xogulrara npoQecuora;rna rcealrt[uxaqne II OIII.IT, CGOTBCTCTBAIIII' HA
4.1.

cnequ(f uxara ua floprqr<ara.

4.2, Bcu,txla e(cneprr.r or eKrrla, Kol.tro rlMar pemaBaqa
ce olpeaeJlrT KaTo Ic,ItorIoBrI eKcIIepTII.

r[yuxqtr

3a r.BflgngeHr{ero

na.{oronopa,

Krroqosrl ercrreprr{ ca re3r, Kor,rro ca Ha pa3flonoxeur.re exeAHeBHo rrpes flepr{oAa

r{a

I.BIrbJIHeHr,re Ha npoeKTa.

1.

PbKOBOAT4TEJTHA EKr,rrIA

s 1y:lire:avs.
Ptxoeo.qurerrr rra eKl{na cJIeABa Aa Irpr{TexaBa rucrue o6pa:oeaaue c o$paeoBareJrHoxnaara([uraqrEoaHa creneu ,,Marrlcrbp" r.rJrr,r er(BxBaJreHrna. O6nacr Ha Br,rcule o6pasooanxe n
o6racrra na Hrououuxara ulrtn ,,Xyuavttapnrn nayru" r.ur.r ,,Coqr,ralnr,r, cro[aHcKu r4 npaBHr.r
satxtt" uttu,,flptpoaHu na)rKH, MareMararca u uur[opuauxt' ttttu,,TexrIlruecxu uayu", cluacno
K;racu$r,rxaropa na o6lacrr.rre Ha Bucrue o6pa3oBanr.re u npo$ecroaarnure HanpaBJreHE , yrBbpaeH
c flocrauosreHrre Ns 125 ua Munncrepcruxr cBBer o-r 24.06.2002 r. 3a yrBlpxAaBar{e
x-nacr,rtlr.rrcarop sa o6nacrure Ha Brrcure o6pasoaanre u nporf ecrouarHB HanpaBJIeHr,r, I,Infi
Krama(f raxarq{,

o

EI(BI,IBtIJIEHTHA.

o flpo$ecuona.neH onI,IT - Yqacrue Karo plroBoar4TeJr Ha eK!r[ [prz rrcrtbJrneHrrero Ha MuHr,rMyM
eAr.rH rlpoeKr, cBrp3aH c KoHcynTaHrcrr.r ycJryf]r B5B Bpb3Ka c KaHArrAaTcTBaHe, npaBH]I ycJryr]r IIo
lrs6op ua u:nrrurrreJru, yflpaBJrer{re E orrruraHe Ea npoeKTH.

2.

EKCIIEPT

-

KOOPAI4HATOP HA EKI4rrA-CTPOI4TEJTEH HIDKEHEP

Kuarr.r([rEraqux Lr ;y:lrrerufl.
o Ercneprrr crpoI,ITeJIeH I{HxeHep cneABa ,ua nprrrexaBa aucrue o6pasoraulle c o6pa3oBarengorna,rr.rtlraxaquouHa crefleH ,,6arca,rarrp" uJII,I eKBEBaJreHTHa. O6racr Ha Br{cme o6pa:onanr.re: ,,Br.rK"
I'IJrI{ cxoAHLI s o6racrra Ha crpo[TeJrcrBoro a npo$ecuoHaJrHo HarrpaBJreur.re ,,Texuuuecrn Hayxu"

-

cBruracHo K;racz<|rraropa na o6lactute Ha BIrclIe o6pa3oBaHue u npo![ecuoualHrrre HanpaBneHlrr,
yrBrpAeH c flocraHosreHue J\! 125 na Mnxucrepcrulc ctBer or 24.06.2002 r. 3a yrBbpxraBaHe
x.nacut[uxarop Ha o6racrl.rre Ha BI{cEe o6pasonauue u npoQecuoualHl,t HanpaBneHrrlt nJru
EKBIIBAJICHTHA.

o flpo$ecuonaaeu olrrr - Yqacrue Karo eKclrepr

- crpoltre.lreu r,rHxeuep flpu lr3nanHeHtrero Ha
MIII ]MYI\{ CAHA ACfiHOCT/NPOCKT, CBbP3'TH C KOHCYJITAHTCKI,I YCNYrI.I BT,B BPT3KA C KAH.U{AATCTBAHC
u/urrn l,npaueuue 14 orqrrraHe Ha flpoeKTr.r.
3.

EKCTIEPT _ OEIIIECTBEHI4 NOP6TIKI4
Knarn$uxaqux s ;y:llretug
o Ercnepmr - o6IqecrBeHLI nopbqKlr cneABa aa [paTexaBa nucme o6pasonanue c o6pasoraremrornamltlmaquonHa crerreH ,,uarrac.rrp" I{JrH e(BrrBaJreHTHa s o6racr ,,flparo,T,I4ronorr,ruxa,, r,rnu
uru. ,,6axa.nantp" r.rru exsr,rnaleurHa s o6racr ,,lkononauxa". O6lacr na nucrue o6pa:onauue:
.flparo" lrma ,,llxououara" nporlecuonalnxo HarrpaBJreuue ,,Corgnalur.r, croflagcKr.r x [paBHr,r
ua;xu" crraacuo Klacr.r![nraropa ua o6racrure Ha Br.rcIrre o6pa:otanrae u npor[eo.ronalnare
HaflpaBneru.f,, ),rBEpAeH c flocranosreHue Ns 125 ua Munr,rcrepcru, cbBer or 24.06,2002 r. sa
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xracu(br.rKarop

sa o6Jracr[re Ha B[crtre o6pa3oBaHr.re I{

flpo(becr{oHaurHr,r HanpaBJreHr,rr ajrr,r

EKBTIBEIJICHTHA.

o flpoOecuosanes ofirrr - Y.racrr,re Karo excrrepr no o6qecrneuu [op]!Irr.r flprr u3rorBrxero Ea
Mr,rHEM]a{ I 6pofi 4orprenraqrir,r 3a Bc3Jlarane na o6rqecraeur,r nop6rrKr.r.
4.3. .(onr.nuure.reH [epcoHan na

llsnrrunreJrs

I4snrrHurerr, Ha Hacrorrqara o6rqecrseHa nopbq(a nocoqBa r o$eprara sa nefinoro
u3Ir6:rrregr,re Jrrrrle 3a KoHTaKT, Koero cneaBa aa 3aeMa rro3urlll, Ha rr:sJreH pa6oten Aen r
opraHlr3arllrlrra ua I,llnurnuterc. Jlrlqero 3a KoHTaKT cJreABa Aa 6rge a4pecar Ha Bcr,rmrr
oQagaamru rcBecrr,r, no floronopa. Heroso :aAsrxexr{e e Aa o6clxga olpnrgaJrHara KoMyur{Kaqu,
uexgy Ctpaura, e no .{ororopa crc ctorBerHr,rre rr,'reuoBe or eK[IIa ga Irlgntmmrel f, u Aa
flpeaocraB, o$uquaaux orroBopu sa Brsnoxu, eru.
3a6erccrrcu: Edto @u:ruqecKo ru4e He olce da usrbnnflsa Qynx4uume ta deauq uru no6e\e Kip\oou erccnepmu e eduu
u cau exHuqecKu e(un om eKcnepmu;
Ilpu cxtttotaaue na dozoeopa ce npedcmaan cnucbK Ha aDnrcumelume/ercnepmume, Koumo )ryacmtuKbm ule u:Jnorslq
3a u?rbrvevue Ha o6u4ecmeeuama

noptua.

I,llnrmrr,rrelq'r Ha Hacrorrrlara o6rqecrBega rropbqra npn neo6xo4I,tMocr l{aeMa 3a
Ha HefoBr,rre 3aasnxeHlt, no AoroBopa lt noMoqeH flepcoHaJr, KofiTo aa ro

u3n6JrHeHrrero

[oAloMara 3a qeJrHrI nepuo.q Ha I,I3rIrJIHeHI,Ie ua .{oronopa rro orxomeHue Ha aAMuHIrcrparIrBHo
o6crryxnaue (uu$oprrrauuouuo o6cJrfxBaHe, Tpancfiopr, o(buc nor[crl,IK4 T.H.). qrenoBere Ha ro3r
rrepcoHan He cJre.uBa Aa ce flocoqBar B olpeprara.
5.

II3IICKBAHI{fl KLM II3IILJIHEHI'IETO HA IOPbTIKATA

1. YqacrulrKrr rpfl6Ba Aa rlpeAcraBlr MepKx 3a ylpaBJIeHLIe lI MITHLIMIT3LIpaHe Ha
u1enrr.rrluquparmre or Bb3Jroxr,rren, upeArrocraBKr-r (aorrycranlrr) lr plrcroBe, oKarBaqu BJIUfi[re
B6pXy rB[sJrHeH[eTO Ha AOTOBOpa U npeAnOXeHHe 3a HiMiurrBarre Ha BJrn Errero Ha pr,rcKoBeTe I{JII,I
orpaHrrrlaBaHero

r,rM.

Pucrone r{ Aorrycrau[fl 3a yc[elunoro u3nB:rueur,re Ha aoroBopa, n4enrnt[uqupaH[ or BG3JIoxHTeJL
(xormo uora'r aa o(axar BJrr,rrHr,re Bbpxy lr3rrtJrHeulrero lra AoroBopa):
. Henocrsrane Ha IrHAnKaropr{Te [r rleJrr,rre rto o6ulecrBenara [opBqKa, [opaALI HeAocrartqHo
eQerrnnno u3trBJrHeHr,re Ha aefiHocrr,rre rro nopbq(ara or crpaHa Ha LI3nTJIHrrTen ;
. 3arpyaHen[s Ea [3rrurrrureJu r, rurroqoBuTe My er(cleprrr flpfi r.rHrrultzlJll-I3r.rpaHe na upoerra u/umr
uapa6orrauero Ha cr.rcreMarl,BlapaH rro,qxoa 3a I43ubJrHeHr.re Ha AefiHocrr.rre no flpoeKra;
o 3a6as.f,He rlprl rr3BbprrrBaHe Ha cr,orBeruure aefiuocru, Heo6xo,qr{Mr.t 3a peaJIIr3I4paHe Ha cneaBalq
erarr or u3utJmenuero Ha o6rqecrBeuara floptql<a r/zrur upoex, a;
o 3arrcnenue nopaAu He).TorrHegu perxeH[, r{Jrra 6esaeficrBue Ha u3nbrnurerc;
e Heao6pa KoMyHr,rKarIE r,r KoopAr.rHaII[, Mexay rrpeAcraBureJrrr Ha Br3:roxr.rreJu r.r re3rr Ha
II3IIbJIHUTEJI';

o

3arpyAHenlrs/saKbcHerr[, rtprr [onytrnBane

na nn$opuaq[, or

cborBergr{Te KoMrrereHTHr.r

opraxrr/3aMHTepecoBaHr.r crpaur.r;

.

CbrqecrBeHr.r npoMeHr.r B Harl[oHaJrgoro

o flpoueng B yKa3aHr,rrra

r,r

r.r

eBpoleficKo 3aKogoAareJrcrBo;

nHcrpyrcIuure ua ,{O3, orHocHo rroaroroBKara u rr3rrtJrneguero Ha

IIpoelcra.
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6,

JIOTUCTIIKA, TIPEAOCTABqHA OT II3TIbJIHI,ITEJI.fl

Jlorucru.nrure u3rrcKBaHlry xura I,knrrnl.rrens ca :

Msgroro sa [3rr6JrHeHHe

llguunurenr
Or

e

Ha

noprrrxara

e: TepLITopIuITa Ha o6rquga

Korel.

orroBopeH 3a aaenBarHoro o6egneqanaue ua pa6otara Ha cBofl trepcoHaJr.

llsnrrglflem ce

3[cKBa aa:
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ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка за услуга с предмет:
Консултантски услуги, свързани с управлението на ДБФП № 20/07/2/0/00644 от 04.10.2018
г. за проект „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни
системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в община Котел”

От „ ЕКС ЛЕГЕ 2003” ЕООД
(посочва се името на участника)

с ЕИК /БУЛСТАТ/ 131036718

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След като проучихме документацията за участие и се запознахме с всички условията,
които биха повлияли на техническото ни и ценово предложението, с настоящото правим
следните обвързващи предложения за изпълнение на предмета и обема на обществената
поръчка при съблюдаване на изискванията от Техническата спецификация на Възложителя и
условията за изпълнение на поръчката:
1. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно
съответствие с изискванията на Възложителя и в рамките на определения от него срок, както и
с представената от нас оферта.
2. Офертата ни не съдържа варианти за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията
на документацията за участие.
3. Ние предлагаме да организираме и изпълним качествено предмет на поръчката
съгласно техническата спецификация и изискванията на Възложителя при следната
организация в предвид нашите възможности:

Общият подход на „ЕКС ЛЕГЕ 2003” ЕООДе да следва и изпълни всички
изисквания на Възложителя. За да покрием тези изисквания ще предоставим високо
квалифицирани експерти, специалисти в различни области, свързани с етапите по
изпълнението на проекта. Експертите, включени в екипа на Консултанта притежават
широка техническа компетентност и интензивен опит от изпълнението на подобни
проекти. Консултантският екип вече е изпълнявал подобни задачи и проекти.
Консултантският екип ще работи в тясно сътрудничество с Възложителя - общинската
администрация на Община Котел, подпомагайки изграждането на административен
капацитет и осъществявайки трансфер на ноу-хау и опит от Консултанта към
общинската администрация.
Същественият опит на фирмата при изпълнение на подобни проекти е гаранция за
правилния подход и доброто изпълнение на инвестиционните намерения на
Възложителя. Този опит гарантира включване възможно най-добрата експертиза и

консултантски практики в полза на Възложителя. Изготвяне на становища/съвети и
преглед/подготовка на документи, които са необходими на Възложителя за изпълнение
на текущите задачи, предвидени и необходими за изпълнение на проекта, включително
осъществяване на координация между различните заинтересовани страни по проекта,
имащи компетенции, задължения и отговорности по отделните етапи от изпълнението
му
Приложими нормативни изисквания и информационни източници за изпълнение
на поръчката.
Качественото изпълнение на поръчката е възможно само, чрез професионално
познаване и стриктно спазване изискванията на следните (но не само) нормативни и
информационни източници:
■ Програма за развити на селските райони за периода 2014-2020 г.;
■ Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“;
■ Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“;
■ Наредба № 12 от 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“;
■ Регламент (ЕС) №1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от
17.12.2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския
земеделски фонд на развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент
(ЕО) №1698/2005г. на Съвета;
■ Регламент (ЕС) №1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от
17.12.2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейският социален фонд, Кохезионния фонд, Европейски
земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейският фонд за морско дело и
рибарство и за определяне на общи разпоредби за европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за
морски дело и рибарство, и за отмяна на регламент (ЕО) №1083/2006г. на Съвета;
■ Регламент (ЕС) №1300/201 Зг. на Европейския парламент и на Съвета от
17.12.2013 г., относно Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1084 /
2006г. на Съвета;
■ Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17
декември 2013 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата
селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94,
(ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) №485/2008 на Съвета;
■ Закона за обществените поръчки и правилника за прилагането му;
■ Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по
неговото прилагане;
■ Търговски закон;
■ Закона за счетоводството.
Изпълнението на поръчката ще е съобразено с установените стандарти и норми на
качество и критерий, произтичащи от директивите на ЕС и българското
законодателство. Така описани, не можем да твърдим, че нормативните документи са в

пълна степен изчерпателни, тъй като периодично се публикуват нови изисквания и
разпоредби и се доразвиват/променят съществуващите такива. Консултанта има
отличителен опит в прилагането на нормативните изисквания и документи, за което
свидетелстват и успешно приключилите сходни договори за услуги, по които сме били
консултанти.
Специфичен нормативен информационен източник, предвид проекта на община Котел
е:
■ Договора за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № 20/07/2/0/00644 от
2018 г., сключен между община Котел и Държавен фонд „Земеделие“, за проект
„„Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и
съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в община Котел”, финансиран по
Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура”,, в едно с всички приложения към договора и техническа
документация.
Основните нормативни предпоставки за реализирането на проекта са:
■ Икономическа и политическа стабилност на страната - Това е важно за
функционирането на държавните институции и изпълнение на задълженията им в срок.
Всяка политическа нестабилност и/или криза би дала отражение върху работата на
държавната администрация, а това от своя страна може да доведе до забавяне и
невъзможност за изпълнение на проекта. Степента на политическата нестабилност се
определя от вероятността за значителни промени, в неблагоприятна посока, на водената
от правителството дългосрочна икономическа политика. Както вътрешната, така и
външната политика на Република България се доминира от обстоятелството, че
страната е член на ЕС, в резултат, на което, към настоящия момент сме склонни да
приемем, че степента на този вид риск е незначителна и имаме добри предпоставки за
реализиране на планирания проект.
■ Акредитиране на Разплащателната агенция - абсолютно задължително условие за
деклариране на разходи от страната-членка пред Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони. Съгласно Регламент (ЕС) № 1306/2013, са само разходи
изплатени от акредитирана Разплащателна агенция. Само такива разходи могат да
бъдат възстановявани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
В Република България, Държавен Фонд „Земеделие” е акредитиран като
единствена Разплащателна агенция. Отнемането на акредитация би лишила България от
възможността да се използват европейски средства за финансиране на проектни
предложения. Ако това се случи, приема, одобрението и изплащането на проекти ще
бъде преустановено. Това от своя страна ще постави Възложителя и Изпълнителя в
обективна невъзможност да изпълнят ангажиментите си и да постигнат целите на
проекта.
Както вече написахме по-горе, изпълнението на поръчката на Възложителя има
няколко основни етапа на реализиране, всеки от който включва в себе си съответните
дейности и организация на изпълнението им, свързани с ангажиментите на
Консултанта по това възлагане.

Процесът по изпълнение на поръчката, за всеки един проект, започва още с
подписването на договора между Изпълнителя и Възложителя.
Стриктното и навременно започване на активната дейност е от изключителна важност
при систематизиране на работата между всички участници в процеса.
За да стартира успешно работата по Договора, веднага след възлагане на поръчката, ще
се проведе обща работна среща с всички ключови експерти от екипа, на която те ще
бъдат запознати с конкретните им задължения. Ще бъдат обсъдени и разпределени
задачите и отговорностите помежду им.
Дейностите и целите пред тази фаза на работа на Изпълнителя ще са:
- Мобилизиране на екипа;
- Координация и логистика на екипа;
- Провеждане на встъпителна среща с Възложителя;
- Събиране на цялата налична изходна информация.
Непосредствено след подписване на Договора, Ръководителят на екипа ще инициира
провеждането на стартираща среща по възложението. Консултантският екип на
Изпълнителя ще подготви предложение за „план-график“ на дейностите и
разпределението на задачите, които ще изпрати предварително по електронна поща на
съответните служители - експерти на Възложителя, преди провеждане на работната
среща с тях.
Графикът за изпълнение на поръчката ще съдържа, в себе си и предложение за реда и
времето на провеждане на интервюта със служителите - експерти на Възложителя, с
цел получаване на адекватна изходна информация. В тази връзка, Изпълнителят ще
представи предварително искане към Възложителя, да подготви и изпрати до него
списък с отговорните лица и необходимите данни за контакт.
Ще се осъществи работна среща между Консултанта и Възложителя, и третите страни
ангажирани по проекта, а именно: проектанта, който ще осъществява и авторски надзор
(„проектанта“), изпълнителя на строително-монтажните работи („изпълнителя на
СМР‘) и лицето осъществяващо строителния надзор („строителния надзор“).
Консултантът ще се запознае подробно с наличната документация и информация, ще си
набележи акцентите и мерките, необходими за последващите действия, с цел
оптимално планиране на дейностите по вид и време. Ще се създадат, ако се наложи,
специфични правила за работа в зависимост от изискванията на Възложителя,
задълженията и възможностите на изпълнителя на СМР.
След направения анализ на пъпвоначално събраната информация и документи ще се
разпределят, както казахме, задачите между отделните експерти, определя се
йерархична структура, каналите за комуникация и документопотока между отделните
представители на участниците в проекта.
Резултати:
■ Съгласуван график за изпълнение на поръчката;
■ Ясно разпределение на задачите;
■ Осъществен контакт с лицата, посочени от Възложителя, които са от значение за
изпълнение на поръчката;

■ Постигнати договорености по изпълнението на поръчката - график на работни
срещи и срокове за комуникация между Консултанта, Възложителя и третите страни.
Техническата част по изготвянето на документите за отчитане изпълнението на
проекта, на община Котел е пряко свързана с методологията на работа на нашия екип,
включваща експертно консултиране и подкрепа на Възложителя, в т.ч. и трети лица
пряко ангажирани с изпълнението на възложението, така че да се събере, обработи и
финализира пълния набор от информация и документи, необходими за отчитането на
проекта.
Предоставянето на Консултантски услуги в процеса на управление, изпълнение и
отчитане на проекта е важен компонент за реализирането му. Ефективното управление,
изпълнение и отчитане на проекта несъмнено ще допринесе до постигане на
заложените от община Котел индикатори за въздействие и резултат.
В това отношение, Консултанта е специализиран в разработването, реализирането и
управлението на проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз и други
национални и международни структури, в т.ч., но не само и от ДФЗ.
ЗАДАЧИТЕ, които ще има пред себе си Консултанта и ще изпълни в хода на своята
работа по проекта на Възложителя, ще са:
■ Осигуряване стриктното изпълнение и недопускане на съществени отклонения
от договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен между община Котел и ДФЗ;
■ Осъществяване на ефективно сътрудничество и координация между Общината и
всички заинтересовани страни, във връзка с изпълнението на договора за безвъзмездна
финансова помощ (ДБФП), в т.ч. но не само изготвяне на доклади, становища, писма и
кореспонденция със заинтересованите страни относно изпълнението и отчитането на
проекта, както и участие в срещи между представители на Възложителя, и
заинтересованите страни;
■ Предоставяне на услуги на Възложителя, в процеса на верификация на разходите
по проекта, както и по изготвяне и подаване на искания / заявки за средства пред ДФЗ РА, в т.ч. предварителен преглед на актовете, изготвени по време на строителството проверка и препоръки за корекция, при необходимост, проверка на извършени
плащания по проекта и коректното им документиране;
За постигане успеха на проекта / договора има няколко групи ФАКТОРИ, които са
от съществено значение:
■ Наличие на висока степен експертиза в екипа по отношение на мерките от ПРСР
2014 - 2020 г, и задачит, които трябва да бъдат изпълнени в рамките на поръчката;
■ Определянето на ясни цели и подходящи дейности за реализирането им;
■ Разпределението на дейностите във времето.
Доброто познаване на ПРСР 2014 - 2020 г. и въздействието на средствата за
финансиране от ЕС е от съществено значение за изпълнението на договора. Също така
важен аспект е анализирането и адекватното отразяване на възникналите в процеса на
прилагане на Програмата въпроси с оглед на добрата координация при реализирането
на проекта и усвояването на средствата.
Настоящото техническо предложение изцяло се съобразява с тези ключови фактори и
предлага при изпълнението на проекта участие на опитни и високо квалифицирани
експерти, които познават спецификата на ПРСР 2014 - 2020 г. и по-конкретно на Мярка
7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура“ разполагат с необходимия опит в консултирането на
подобен тип проекти и имат съответните професионални умения и знания да изпълнят
успешно проектното задание.
Разпределението на дейностите, във времето, е от особено значение за успешното
изпълнение на всички дейности в заложените в Техническото задание срокове. В
случая, план графикът е съобразен изцяло с изискванията на Възложителя, както и с
човешкия ресурс, необходим за отличното им изпълнение.
Предлаган подход, план за работа и организация за изпълнение на поръчката.
Въз основа на досегашния ни опит по подобни договори считаме, че е необходимо да
отбележим следните отправни моменти, които ще бъдат взети предвид при
реализирането на проекта:
■ Основният подход, който ще бъде приложен в изпълнението на заданието е
систематичният подход. Всяка дейност ще бъде оценявана като част от единна система;
■ Последователност. Необходимо е изпълняваните дейности да бъдат логически
подредени, взаимообвързани и взаимодопълващи се;
■ Стриктно спазване на работната програма и графика за изпълнение на проекта.
Това ще гарантира последователност, методичност и гъвкавост при преодоляване на
евентуални пречки. От особена важност е доброто планиране и своевременно
осъществяване на всички предвидени дейности. Промени на работната програма ще се
правят само при изискване от страна на Възложителя;
■ Ангажираност. Подкрепата, съдействието и ангажираността от страна на
заинтересованите страни са задължителни за успешното реализиране на проекта.
Липсата им би изложило изпълнението му на риск;
■ Редовна и ефективна комуникация с Възложителя — единствено постоянната и
ефективна комуникация с Възложителя би могла да осигури качественото изпълнение
на проекта;
■ Партньорство. Партньорството е основен принцип за осъществяване на всеки
проект. То е предпоставка за ефективност на осъществяваната работа и ще гарантира
отговаряне на изискванията на Възложителя;
■ Надеждна система за вътрешно осигуряване на качеството на всички етапи от
изпълнението на проекта;
■ Основен принцип на работа ще бъде прозрачността на всички дейности по
проекта;
■ Спазване на изискванията за публичност и визуализация на проекта.
Очакваните резултати в този етап на настоящата обществена поръчка могат да
бъдат обобщени по следния начин:
■ Успешно предоставена консултантска помощ на община Котел за изпълнение и
отчитане на проекта в съответствие със заложения бюджет, срокове и индикатори на
проекта;
■ Спазване на условията на ДБФП, сключен между община Котел и ДФЗ;
■ Ефикасно подпомагане на Възложителя чрез предоставяне на консултантски
услуги във финансовото и техническо изпълнение и отчитане на проекта;

■ Предоставена консултантска помощ на Възложителя за изготвяне на искания за
средства.
Най-общо организацията на работа по проект „Изграждане, реконструкция и/или
рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000
е.ж. в община Котел” по 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. разделяме на следните дейности:
1. Консултантски услуги, свързани с подготовка на тръжни процедури по ЗОП за
възлагане на одобрените инвестиционни дейности като се съобразява с
нормативните изисквания на ЗОП, ППЗОП и „ПРОЦЕДУРА за осъществяване
на предварителна проверка и последващ контрол върху обществени поръчки за
разходи, финансирани изцяло или частично със средства от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони“.
Правни услуги във връзка с оформяне и сключване на договори за изпълнение
на дейностите по проекта.
Като краен резултат следва да бъде отчетено сключването на следните договори
за изпълнение по проект: „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на
водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в община
Котел”
Договор 1 – Изпълнение на дейности по СМР по проект „Изграждане, реконструкция
и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под
2000 е.ж. в община Котел с четири подобекта, посочени в спецификацията;
Договор 2 – Осъществяване на строителен надзор по проект „Изграждане,
реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в
агломерации с под 2000 е.ж. в община Котел”;
Договор 3 – „Доставка и монтаж на автоматична мобилна инсталация за подготовка и
филтриране на питейни води в селата: с. Кипилово, с. Тича, с. Пъдарево, с. Жеравна”
Договор 4 – Осъществяване на авторски надзор на проект : „Изграждане,
реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в
агломерации с под 2000 е.ж. в община Котел”.
За да бъде елиминиран риска от провеждане на неуспешнш процедури по възлагане на
обществените поръчки за строителство, доставки, строителен надзор и авторски надзор,
техническата документация трябва да бъде пълна, точна и изготвена в срок. Следва
стриктно да бъдат спазвани изискванията на нормативните актове относно обема и
съдържанието на документацията както и навременното съгласуване на изготвената
документация с община Котел и ДФ“Земеделие“.
Ще бъде оказано съдействие на възложителя при предварителния и последващия
контрол на обществените поръчки, съгласно „ПРОЦЕДУРА за осъществяване на
предварителна проверка и последващ контрол върху обществени поръчки за разходи,
финансирани изцяло или частично със средства от Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони“.
Ще бъде извършен и контрол на процесите по обявяване на общ. поръчки, относно
срокове, отговори на въпроси, коментари и др.

2. Консултантски услуги, свързани с управлението на проекта, включително
осигуряване на финансирането му чрез комплектоване на необходимите
заявки за плащане – авансово, междинно и окончателно. Подпомагане
процеса на документиране на изпълнението на проектните дейности, вкл:
- изготвяне на становища/съвети, които са необходими на Възложителя и
преглед/подготовка на документите за текущо, междинно и окончателно финансово
отчитане, включително за процедурите за искания за плащане, финансово управление и
контрол върху плащанията по отделните договори, както и проектно счетоводство.
- комплектоване на пакета от документи към заявки за плащане, в т.ч. осъществяване
на предварителен преглед на актовете, изготвяни по време на строителството и
изискуема документация при подаване на заявки за плащане и предоставяне на
препоръки относно оформянето и съдържанието им;
- комплектоване на изискуемата счетоводна документация към заявки за плащане
(фактури, платежни нареждания и др. разходооправдателни документи), свързани с
отчитане на дейностите по проекта по отпуснатата безвъзмездна финансова помощ за
входиране в ДФ „Земеделие”;
- отчитане на дейностите по договор за безвъзмездна финансова помощ №
10/07/2/0/00644 от 04.10.2018 г. от извършване на цялата инвестиция по проекта до
окончателно отчитане в ДФ „Земеделие”.
Осигуряване на финансирането договор за безвъзмездна финансова помощ №
10/07/2/0/00644 от 04.10.2018 г. включва:
1. Осигуряване на авансово плащане.
Дейността е свързана с подготовката на документите за кандидатстване за авансово
плащане като на първо място следва да бъде подготвено:
-

-

Решение на общинския съвет, за одобряване на запис на заповед, която следва
да издаде кмета на общината.
Запис на заповед от кмета на общината за обезпечаване на 100 % от заявения
размер на авансово плащане по договора за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ.
Попълване на апликационната форма, декларации и събиране на необходимите
документи към нея за кандидатстване пред РРА –ДФЗ.

Важно е да се отбележи стриктното спазване на изготвените от ДФЗ-РА образци.
Допустимият размер на авансовото плащане е до 50% от одобрените разходи по
проекта след верифициране на тръжните процедури от Управляващия орган.
Възможно е кандидатстване за авансото плащане за предварителни разходи в
размер до 12% от стойността на инвестицията.
Във връзка с успешното кандидатстване за окончателно плащане и възстановяване
на средствата по направените инвестиции е необходимо стриктното изпълнение на
инвестиционното предложение, съгласно договора, реализиране на проекта и
въвеждане в експлоатация обекта на инвестицията.
Консултантът е отговорен за попълването, прегледа и подготвяне на пакета от
изискуемите документи в съответствие с нормативните изисквания и критериите за
финансиране по ПРСР 2014 - 2020 г. при кандидатстването за авансово и
окончателно плащане по проекта на Възложителя.

Съгласно 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 20142020г., Заявка за авансово плащане се подава най-рано 10 работни дни след датата
на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ, като подава заявка
за авансово плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА и
публикуван на електронната страница на РА, в областните дирекции на Държавен
фонд „Земеделие“ по чп. 44 от Устройствения правилник на Държавен фонд
„Земеделие“ (ДВ, бр. 55 от 2012 г.) по място на извършване на инвестицията и
прилага документи, както следва:
1. Заявка за авансово плащане (по образец).
2. Формуляр за наблюдение изпълнението на дейностите по проекта по подмярка
7.2 „инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура (съгласно приложение № 12);
3. Нотариално заверено изрично пълномощно или заповед на кмета, в случай че
документите не се подават лично от ползвателя на помощта.
4. Банкова гаранция или запис на заповед (по образец).
5. Решение на общинския съвет, одобряващо поемането на дълг, или решение на
общинския съвет за одобряване на запис на заповед;
6. Договор за откриване и водене на специална отделна банкова подсметка за
средства от Европейския съюз по конкретния проект, сключен между ползвателите
общини и търговска банка, с включена изрична клауза, че търговската банка ще
следи целевото разходване на изплатените авансово средства:
7. Свидетелство за съдимост, издадено не по-късно от 4 месеца преди
предоставянето му на представляващия ползвателя на помощта - кмета на
общината;
8. Удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по
труда“ за обстоятелствата по чл. 7, ал. 1, т. 10.
9. Декларация по образец, относно наличието или не на обстоятелствата за
отстраняване по чл. 131, параграф 4 във връзка с чл. 106, параграф 1 от Регламент
(ЕС, Евратом) № 966/2012 (приложение №4)
10. Декларация от представляващия ползвателя на помощта за наличие или липса на
двойно финансиране (по образец).
11. Декларация от представляващия ползвателя на помощта за получени държавни
помощи за съответната година (по образец).
12. Проект на договор за поръчителство (по образец).
13. Решение на съвета на директорите (при едностепенна система) или на
управителния съвет (при двустепенна система) на предложените за поръчители
юридически лица за сключване на договора за поръчителство (представя се, в
случай че предложените за поръчители юридически лица са акционерни дружества).
14. Удостоверения от Националната агенция по приходите, че предложените за
поръчители лица нямат просрочени задължения, издадени не по-рано от 1 месец
преди датата на подаване на заявката за плащане.

15. Отчет за приходите и разходите за последното приключило тримесечие преди
подаване на заявката за авансово плащане на предложените за поръчители
юридически лица.
16. Счетоводен баланс за последното приключило тримесечие преди подаване на
заявката за авансово плащане на предложените за поръчители юридически лица.
17. Декларация за поетите задбалансови условни задължения от предложените за
поръчители юридически лица (по образец).
2. Осигуряване на междинно плащане.
- Плащане върху обособена част от одобрената и извършена инвестиция. Същото
следва да бъде заявено не по-късно от 12 месеца преди изтичане на крайния срок
по договора за финансова помощ.
- Подготовка на необходимата документация, свързана с обособения етап от
строителството, одобрен за междинно плащане. Съобразяване с изискванията на
Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството
- Комплектоване на необходимите разходни документи/фактури, платежни,
банкови извлечения и др./ , застраховки и др.
- Попълване на апликационната форма, декларации и събиране на необходимите
документи към нея за кандидатстване пред РРА –ДФЗ.
За целта Възложителя /ползвателя на помощта/ подава заявка за плащане по
образец, утвърден от изпълнителния директор на РА и публикуван на електронната
страница на РА, в съответната областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“,
по място на извършване на инвестицията, ведно с останалите изискуеми документи
или както следва:
1. Заявка за междинно плащане (по образец).
2. Нотариално заверено изрично пълномощно или заповед на кмета, в случай че
документите не се подават лично от кандидата (ползвател на помощта), съгласно
сключения договор.
3. Свидетелство за съдимост, издадено не по-късно от 4 месеца преди
предоставянето му на представляващия ползвателя на помощта - кмета на
общината.
4. Декларация от представляващия ползвателя на помощта за упражняване правото
на данъчен кредит (по образец).
5. Декларация от представляващия ползвателя на помощта за наличие или липса на
двойно финансиране (по образец).
6. Декларация от представляващия ползвателя на помощта за получени държавни
помощи за съответната година (по образец).
7. Удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по
труда“ за обстоятелствата по чл. 7, ал. 1, т. 10.
8. Декларация по образец (приложение № 4) - Представя се само в случаите, когато
са настъпили промени в декларираните обстоятелства.

9. Удостоверение от обслужващата банка за банковата сметка на ползвателя на
финансовата помощ или удостоверение от обслужващата банка за извънбюджетна
банкова сметка, открита за получаване на средства по ПРСР 2014 - 2020 г.
10. Копие на извлечение от инвентарна книга или разпечатка от счетоводната
система на ползвателя, доказваща заприходяването на финансирания актив.
11. Декларация по образец (в случай, че ползвателят няма регистрация по Закона за
данък върху добавената стойност), че ползвателят няма да упражни правото си на
данъчен кредит за активи и услуги, финансирани по ПРСР 2014 - 2020 г.
12. Първични счетоводни документи (фактури), доказващи извършените разходи.
13. Платежно нареждане (друг документ), доказващо плащане от страна на
ползвателя на помощта.
14. Пълно банково извлечение от деня на извършване на плащането, доказващо
плащане от страна на ползвателя на помощта.
15. Договор за строителство (доставка) услуга между ползвателя и изпълнителя с
детайлно описание на техническите характеристики, цена в левове или евро, срок,
количество ведно с подробна количествено-стойностна сметка на хартиен и
електронен носител. В договорите се описва ДДС.
16. Декларация от всеки доставчик, че активите — предмет на инвестиция, не са
втора употреба.
17. Приемо-предавателен протокол на хартиен и електронен носител, подписан от
ползвателя на помощта и доставчика, с детайлно описание на техническите
характеристики на активите — предмет на инвестицията.
18. Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за
изплащане на лизинговите вноски (в случаите на финансов лизинг).
19. Застрахователна полица за предмета на инвестицията съгласно изискванията на
договора за предоставяне на финансовата помощ, в полза на РА, покриваща
рисковете, описани в договора между кандидата и РА, валидна за срок минимум 12
месеца, ведно с подробен опис на застрахованото имущество.
20. Квитанция или платежно нареждане (придружено от пълно дневно банково
извлечение) за изцяло платена застрахователна премия.
Специфични документи, предвид проекта на Община Котел:
1. Протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна
линия и ниво (образец № 2/2а съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на
актове и протоколи по време на строителството).
2. Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството
(образец № 10 съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи
по време на строителството).
3. Акт за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните
работи при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия
ред и предвидените в чл. 7, ал. 3, т. 10 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на
актове и протоколи по време на строителството и други случаи (образец № 11
съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството).

4. Метеорологична справка за периода на спиране на строителството от
Националния институт по метеорология и хидрология при Българската академия на
науките, ако строителството е спряно за лоши метеорологични условия.
5. Писмо-обосновка и подробна количествено-стойностна сметка (на хартиен и
електронен носител) от строителя, детайлно изясняваща обстоятелствата, наложили
извършването на допълнителни строително-монтажни дейности (когато е
приложимо).
6. Заповед за изменяне на количествено-стойностна сметка, книга на обекта,
издадени от изпълнителя, одобрена от лицето, упражняващо строителен надзор, и
възложителя (когато е приложимо).
3. Осигуряване на окончателно плащане.
- След приключване на всички дейности от одобрената и извършена инвестиция.
Същото следва да бъде заявено до изтичане на крайния срок по договора за
финансова помощ.
- Изготвяне на становища и комплектоване на необходимата документация –
актове по време на строителство , свързана с въведените в експлоатация обекти
по ДБФП. Съобразяване с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне
на актове и протоколи по време на строителството.
- Комплектоване на необходимите разходни документи/фактури, платежни,
банкови извлечения/ , застраховки и др.
- Попълване на апликационната форма за окончателно плащане, декларации и
събиране на необходимите документи към нея за кандидатстване пред РРА –
ДФЗ.
Заявката за окончателното плащане по проекта се подава, съгласно нормативните
изисквания на Наредба № 12 от 25.07.2016г., най-късно до 24 месеца от датата на
подписването на договора за предоставяне на финансова помощ с Държавен фонд
„Земеделие“. За целта Възложителя / ползвателя на помощта/ подава заявка за
плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА и публикуван на
електронната страница на РА, в съответната областна дирекция на Държавен фонд
„Земеделие“, по място на извършване на инвестицията, ведно с останалите
изискуеми документи или както следва:
1. Заявка за окончателно плащане (по образец).
2. Нотариално заверено изрично пълномощно или заповед на кмета, в случай че
документите не се подават лично от кандидата (ползвател на помощта), съгласно
сключения договор.
3. Свидетелство за съдимост, издадено не по-късно от 4 месеца преди
предоставянето му на представляващия ползвателя на помощта - кмета на
общината.
4. Декларация от представляващия ползвателя на помощта за упражняване правото
на данъчен кредит (по образец).
5. Декларация от представляващия ползвателя на помощта за наличие или липса на
двойно финансиране (по образец).
6. Декларация от представляващия ползвателя на помощта за получени държавни
помощи за съответната година (по образец).

7. Удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по
труда“ за обстоятелствата по чл. 7, ал. 1, т. 10.
8. Декларация по образец (приложение № 4) - Представя се само в случаите, когато
са настъпили промени в декларираните обстоятелства.
9. Удостоверение от обслужващата банка за банковата сметка на ползвателя на
финансовата помощ или удостоверение от обслужващата банка за извънбюджетна
банкова сметка, открита за получаване на средства по ПРСР 2014 - 2020 г.
10. Копие на извлечение от инвентарна книга или разпечатка от счетоводната
система на ползвателя, доказваща заприходяването на финансирания актив.
11. Декларация по образец (в случай, че ползвателят няма регистрация по Закона за
данък върху добавената стойност), че ползвателят няма да упражни правото си на
данъчен кредит за активи и услуги, финансирани по ПРСР 2014 - 2020 г.
12. Първични счетоводни документи (фактури), доказващи извършените разходи.
13. Платежно нареждане (друг документ), доказващо плащане от страна на
ползвателя на помощта.
14. Пълно банково извлечение от деня на извършване на плащането, доказващо
плащане от страна на ползвателя на помощта.
15. Договор за строителство (доставка) услуга между ползвателя и изпълнителя с
детайлно описание на техническите характеристики, цена в левове или евро, срок,
количество ведно с подробна количествено-стойностна сметка на хартиен и
електронен носител. В договорите се описва ДДС.
16. Декларация от всеки доставчик, че активите — предмет на инвестиция, не са
втора употреба.
17. Приемо-предавателен протокол на хартиен и електронен носител, подписан от
ползвателя на помощта и доставчика, с детайлно описание на техническите
характеристики на активите — предмет на инвестицията.
18. Договор за финансов лизинг с приложен към него погаситед^й^план за
изплащане на лизинговите вноски (в случаите на финансов лизинг).
19. Застрахователна полица за предмета на инвестицията съгласно изискванията на
договора за предоставяне на финансовата помощ, в полза на РА, покриваща
рисковете, описани в договора между кандидата и РА, валидна за срок минимум 12
месеца, ведно с подробен опис на застрахованото имущество.
20. Квитанция или платежно нареждане (придружено от пълно дневно банково
извлечение) за изцяло платена застрахователна премия.
Специфични документи, предвид проекта на Община Котел:
1. Протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна
линия и ниво (образец № 2/2а съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на
актове и протоколи по време на строителството).
2. Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството
(образец № 10 съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи
по време на строителството).
3. Акт за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните
работи при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия

ред и предвидените в чл. 7, ал. 3, т. 10 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на
актове и протоколи по време на строителството и други случаи (образец № 11
съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството).
4. Метеорологична справка за периода на спиране на строителството от
Националния институт по метеорология и хидрология при Българската академия на
науките, ако строителството е спряно за лоши метеорологични условия.
5. Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап
от него) (образец № 15 съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и
протоколи по време на строителството).
6. Протокол за установяване годността за ползване на строежа (частта, етапа от
него) (образец № 16 съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и
протоколи по време на строителството).
7. Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия (образец
№ 17 съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време
на строителството) в случаите, когато се изисква съгласно действащата нормативна
уредба.
8. Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа, издадено от органа,
издал разрешението за строеж - за строежи от четвърта и пета категория.
9. Разрешение за ползване на строежа, издадено от Дирекцията за национален
строителен контрол - за строежи първа, втора и трета категория, съгласно чл. 137,
ал. 1 от Закона за устройство на територията.
10. Писмо-обосновка и подробна количествено-стойностна сметка (на хартиен и
електронен носител) от строителя, детайлно изясняваща обстоятелствата, наложили
извършването на допълнителни строително-монтажни дейности (когато е
приложимо).
11. Заповед за изменяне на количествено-стойностна сметка, книга на обекта,
издадени от изпълнителя, одобрена от лицето, упражняващо строителен надзор, и
възложителя (когато е приложимо).
12. Разрешително за водовземане и/или разрешително за ползване на воден обект в
случаите, предвидени в Закона за водите (за изграждане на нови водоснабдителни
съоръжения).
13. Становище от ВиК оператор за съответствие на изпълнението с одобрения
инвестиционен проект.
При подаване на заявката за окончателното плащане, се подготвя и искане /заявка за
финансиране на разходите за ДСС по проекта на Възложителя, в т.ч.:
■ Декларация за плащане на разходи за ДДС (по образец);
■ Декларация за упражняване правото на данъчен кредит;
■ Искане за финансиране на разходи за ДДС към заявка за окончателно плащане
(по образец)
3. Други съпътстващи дейности:
А. Административни дейности

Това е широк набор от специфични услуги и дейности извършвани от екипа
експерти на Изпълнителя, по управление и отчитане на инвестиционни проекти,
свързани с отчитане, мониторинг и докладване, подготовка на искания за средства,
финансовата отчетност, публичност и други необходими дейности по проекта.
Консултантът ще разчита основно на Експерт - Ръководител на екипа и ключовият
си Експерт Финансист („Финансиста“), които подпомогнати от останалите членове
- експерт Юрист („юриста“) и експерт Строителен инженер („инженера“), имат
ангажимента да изпълнят следните задачи и дейности по поръчката на
Възложителя:
■

Определяне на основните етапи във връзка с изпълнението на проекта;

■ Разработване на подробно описание на комуникационните връзки и
взаимоотношения в рамките на проекта;
■ Разработване, при необходимост, на детайлни и конкретни правила и
процедури във връзка с управлението и контрола на проекта; правила за
извършване на дейности по документални верификации в рамките на проекта;
правила за извършване на дейности по разплащания с изпълнители в рамките на
проекта и осчетоводяване на разходите в рамките на проекта; правила във връзка
с извършване на проверки на място за целите на проекта; правила във връзка с
методите за администриране и докладване на нередности по проекта; правила
във връзка с осъществяване на мерките за информация и публичност и всички
други правила необходими във връзка с ефективното и качествено управление
на проекта);
■ Разработване на план-график за мониторинг с конкретни мерки и отговорни
лица, които да ги осъществяват на база по-горе описаните процедури.
■ Осъществяване при необходимост, на проверка върху попълнените от
страна на експертите на екипа сформирано в община Котел, контролни листа и
доклади от проверки на място;
■ Верификация на одобрените разходи, преди включването им в искания за
средства;
■ Оказва съдействие при изготвяне на авансови и междинни искания за
средства;
■ Следене и отчитане паричните потоци по проекта, съгласно заложените в
договорите с изпълнителите графици/начини на плащания;
■ Проверки и съдействие за правилното осчетоводяване на разходи и раз
плащанията с изпълнителите в рамките на проекта;
■ Осъществяване на проверка на изпълнението на мерките за информираност
и публичност;
■ Консултиране на служителите на Община Котел във връзка с провеждането
на проверки на място от страна на ДФЗ-РА и други проверяващи и одитиращи
институции и съдействие при коригиране на установените несъответствия и
изпълнение на предписанията от проведени одити и проверки на място;
■ Осъществяване на проверки на докладите за напредък на договорите за
услуги и доставки, сключени за изпълнение на съответните дейности по проекта
и проверки на място на договорите с изпълнители за отчитане напредъка по
изпълнение на дейностите по проекта;

■ Осъществяване на периодични срещи за обсъждане на напредъка по
изпълнение на, проекта и проблеми, свързани с извършване на услугите,
доставките и строителството, както и подготовка на експертни становища за
тяхното преодоляване и решаването им.
За осъществяване на гореописаните задачи и дейности Ръководителя на екипа и
Експерта финансист („финансиста") ще разполагат изцяло с ресурсите иа
дружеството, а именно - автомобил, офиса на изпълнителя, ведно с цялото офис
оборудване и обзавеждане, в т.ч. преносими компютри, мултифункционални
устройства - копир, скенер, принтер и други необходими за качествено и
навременно изпълнение на поетите ангажименти.
Б. Юридически дейности
Тук се включват услуги и дейности свързани с юридическата обезпеченост на
работата по проекта, във връзка с подготовка на процедурите по обществени
поръчки за изпълнителите по проекта, предоставяне на правни становища,
подпомагане при осъществяване на процесуално представителство, комуникация
със заинтересованите страни, участващи в инвестиционния процес и други.
Експертния състав на Консултанта включва Експерт-Юрист, който ще е пряко
ангажиран със следните дейности, изпълними съгласно нормативните изисквания и
срокове заложени от Възложителя и законовите правила, подкрепян от останалите
членове на екипа:
■ Преглед на действащите към момента в община Котел, правила и процедури
свързани с подготовката, провеждането и възлагането на процедури за
обществени поръчки и Актуализация / Разработване на актуални и детайлни
такива, които да са в съответствие с разпоредбите на ЗОП;
■ Съдейства за разработване система за идентифициране, регистриране и
управление на документацията по проекта;
■ Съдействие при комуникацията и кореспонденцията с компетентни органи
(РИОСВ, Басейнова дирекция, РЗИ, ВиК оператора и др.), чрез изготвяне
необходимата кореспонденция и организиране логистично съгласуването на
проектната документация при необходимост.
■ Изготвяне юридически становища, във връзка с изпълнение на отделните
договори сключени с външни изпълнители по дейностите по проекта;
■ Даване на становища и препоръки за прилагане на корективни мерки във
връзка с неизпълнение или забавено изпълнение на дейности по отделните
договори;
■ Изготвя, при необходимост, мотивирани становища за неустойки и санкции
на изпълнителите на дейностите включени в обхвата на проекта при наличие на
констатирани нарушения и/или отклонения от договорните условия;
■ Изготвя становища при възникване на спорове с изпълнители на дейностите
по проекта;
■ Проверка и становища във връзка с попълнените декларации за нередности
и при необходимост на доклади за установени такива в рамките на проекта;
■ Следене промените в съществуващите изисквания и препоръки на ПРСР
2014-2020 и другите нормативни актове;

■ Осъществяване на проверка за съответствието на изработените в рамките на
проекта документи с изискванията на ПРСР 2014-2020;
• Консултиране, относно необходимостта от допълнителни споразумения към
сключените договори за изпълнение на дейности за реализация на проекта;
■ Консултиране на Възложителя, във връзка с провеждането на проверки на
място от страна на ДФЗ - РА и други проверяващи и одитиращи институции и
съдействие при коригиране на установените несъответствия и изпълнение на
предписанията от проведени одити и проверки на място;
■ Подпомагане на Изпълнителя при периодичните срещи за обсъждане на
напредъка по изпълнение на проекта и проблеми, свързани с извършване на
услугите, доставките и строителството, както и подготовка на експертни
становища за тяхното преодоляване и решаването им;
■ Консултиране при изготвяне на авансови / междинни и окончателни заявки
за средства по проекта, както и искания (при необходимост) за анекс/и към
ДБФП между общината и ДФЗ - РА.
В. Други съпътстващи дейности
 подготовка на необходимата кореспонденция между Възложителя и ДФ
„Земеделие” по повод изпълнението и отчитане дейностите по проекта, в т.ч.
уведомителни писма, отговори на такива, изготвяне на искания за анекси към
сключения с ДФ „Земеделие” договор за финансово подпомагане и други
свързани с цялостното изпълнение на проекта;
 предварителна
проверка
на
проформа
фактури
и
издадени
разходооправдателни документи в изпълнение на проекта;
 осъществяване на сътрудничество и координация между всички
заинтересовани страни в рамките на проекта – Възложител, ДФЗ, изпълнители
на договори;
 изпълнение на ежедневните дейности, свързани с отчитане изпълнението на
проекта. Избраният изпълнител следва по поставени от Възложителя въпроси по
изпълнението на проекта да дава отговори след получаване на съответния
въпрос, възникнал в хода на изпълнение на проекта.
 изготвяне на справки във връзка с изпълнение на договора, при писмено
искане от страна на Възложителя;
 подготовка и представяне на отговор на въпроси и питания от и към ДФ
„Земеделие” по време на изпълнение на проектите. Консултиране на
Възложителя относно изпълнение на препоръки, дадени от страна на
Управляващия орган, получени в резултат на проведени проверки на място и
одити на изпълнението на проекта.
 участие при осъществяване на проверки на място от страна на ДФ „Земеделие”
по изпълнение на договора, след писмена покана от страна на Възложителя;
Организация на работата на екипа от експерти:
Подготвителни дейности:
 да се изясни същността, последователността и детайлите на задачата на базата
на наличната информация и поуките и добрите практики от приключилите
подобни проекти;




да се утвърдят начините на взаимодействие между екипа от една страна и от
друга страна и Възложителя от друга.
да се изготви достатъчно зрял работен план, който да представя и наймалката подробност по отношение на дейностите и ролята на всеки един от
експертите.

Позиция
заемана от
лицето в екипа
на участника
за изпълнение
на
обществената
поръчка, в
съответствие
с
изискванията
на
Възложителя

Ръководител
екип

Име и
фамилия

Отговорности

Ръководи цялостната дейност на
екипа,разпределя задачите на отделните експерти
и съгласува окончателната им работа преди
предаването й на Възложителя.
·Осъществяване на сътрудничество и
координация между всички заинтересовани
страни в рамките на проекта – Възложител, ДФЗ,
Тодор
изпълнители на договори.
Масларов ·Носи отговорност за качеството дейностите,
предвидени в настоящата техническа
спецификация
·Участие при осъществяване на проверки на
място от страна на ДФ „Земеделие” по
изпълнение на договорите
- Съгласуване на заявките за – авансово,
междинно и окончателно плащане.
·Предварителна проверка на проформа фактури и
издадени разходооправдателни документи в
изпълнение
на
проекта
·Събиране на изискуемата документация за
подаване на заявки за плащане и предоставяне на
препоръки относно оформянето и съдържанието
им (фактури, платежни нареждания и др.
разходооправдателни документи), свързани с
отчитане на дейностите по проекта по
отпуснатата безвъзмездна финансова помощ
·Изготвяне на справки и отговори на въпроси от
страна на Възложителя във връзка с изпълнение
на
договора
Информира ръководителя на екипа за всички
потенциални проблеми, възникнали в хода на
реализацията на отделните дейности, като
представя съответните решения.

Др. информация,
свързана с
изпълнението,
приложимо
законодателство

Следи за изпълнението
на договора за БФП №
20/07/2/0/00644
от
04.10.2018
г.
и
НАРЕДБА № 12 от 25
юли 2016 г. за прилагане
на
подмярка
7.2.
„Инвестиции
в
създаването,
подобряването
или
разширяването
на
всички видове малка по
мащаби
инфраструктура“
Съобразяване
с
данъчното
законодателство, закон
за счетоводството и др.
Изисквания за форма от
ДФ"Земеделие"
НАРЕДБА № 12 от 25
юли 2016 г.

Координатор
– Строителен
инженер

експерт
„Обществени
поръчки –
Юрист

Изготвяне на техническа спецификация за
дейностите по СМР, включително коментари по
количественитесметки и при нужда коеигирането
им;
Изготвяне на техническа спецификация за
дейностите
по
строителен
надзор;
Изготвянена спецификация за доставка и
монтаж на автоматична мобилна инсталация за
подготовка и филтриране на питейни води
Предварителен преглед на актовете, изготвяни
по време на строителството и предоставяне на
инж.
препоръки относно оформянето и съдържанието
Тони
им;
Вълев
Препоръки по изпълнение на дейностите по
строителство за съответствие с одобрените
проекти
и
количествени
сметки
Участие при осъществяване на проверки на място
от страна на ДФ „Земеделие” по изпълнение на
договора
за
строителство
Информира ръководителя на екипа за всички
потенциални проблеми, възникнали в хода на
реализацията на отделните дейности, като
представя съответните решения.
Съгласуване
на:
Технически спецификации за дейностите по
СМР,
и
строителен
надзор;
Правни
дейности
по
договори
и
законосъобразност
Изготвяне на тръжни процедури за :
Договор 1 – Изпълнение на дейности по СМР по
проект „Изграждане, реконструкция и/или
рехабилитация на водоснабдителни системи и
съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в
община Котел с четири подобекта, посочени в
спецификацията;
Договор 2 – Осъществяване на строителен надзор
по проект „Изграждане, реконструкция и/или
рехабилитация на водоснабдителни системи и
съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в
община
Котел”;
Договор 3 – „Доставка и монтаж на автоматична
Адв.Емил
мобилна инсталация за подготовка и филтриране
Белев
на питейни води в селата: с. Кипилово, с. Тича, с.
Пъдарево,
с.
Жеравна”
Договор 4 – Осъществяване на авторски надзор
на проект : „Изграждане, реконструкция и/или
рехабилитация на водоснабдителни системи и
съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в
община
Котел”.
Окомплектоване на изискуемата документация
към заявки за плащане - авансово, междинно и
окончателно в това число:
-

Решение на общинския съвет, за
одобряване на запис на заповед, която
следва да издаде кмета на общината.

-

Запис на заповед от кмета на общината за
обезпечаване на 100 % от заявения
размер на авансово плащане по договора
за
предоставяне
на
безвъзмездна

На база изготвени и
одобрени
технически
проекти
от
община
Котел
Обдобрени
количествени сметки от
Възложителя
и
ДФ“Земеделие“.
Спазването
на
изискванията на ЗУТ,
Наредба№3от 2003 г. за
съставяне на актове и
протоколи по време на
строителството
и
др.
нормативни
актове, относно обема и
съдържанието
на
документацията
по
време на строителство.
НАРЕДБА № 12 от 25
юли 2016 г.
Съобразяване
с
нормативните
изисквания на ЗОП,
ППЗОП
и
„ПРОЦЕДУРА
за
осъществяване
на
предварителна проверка
и последващ контрол
върху
обществени
поръчки за разходи,
финансирани изцяло или
частично със средства от
Европейския земеделски
фонд за развитие на
селските
райони“.
Спазване
на
разпоредбите
на
НАРЕДБА № 12 от 25
юли 2016 г. за прилагане
на подмярка 7.2. ЗУТ,
Одобрени
технически
проекти.
Съобразяване
с
одобрените
от
ДФ"Земеделие"
документи и бланки

финансова помощ.
-

Попълване на апликационните форми за
плащания, декларации и събиране на
необходимите документи към нея за
кандидатстване пред РРА –ДФЗ.

Подготовка на необходимата кореспонденция
между Възложителя и ДФ „Земеделие” по повод
изпълнението и отчитане дейностите по проекта,
в т.ч. уведомителни писма, отговори на такива,
изготвяне на искания за анекси към сключения с
ДФ „Земеделие” договор за финансово
подпомагане и други свързани с цялостното
изпълнение
на
проекта.
Информира ръководителя на екипа за всички
потенциални проблеми, възникнали в хода на
реализацията на отделните дейности, като
представят съответните решения.
Подготовка на необходимата документация,
свързана с обособения етап от строителството,
одобрен за междинно плащане. Съобразяване с
изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време на
строителството
- Изготвяне на становища и комплектоване на
необходимата документация – актове по време на
строителство/ акт 12, 15, 16/ , свързана с
въведените в експлоатация обекти по ДБФП.
Съобразяване с изискванията на Наредба № 3 от
2003 г. за съставяне на актове и протоколи по
време на строителството.

Други:
Лице за
контакт

Получател на всички официални известия по
договора. Негово задължение е да обсъжда НАРЕДБА № 12 от 25
официалната комуникация между Страните по юли 2016 г
Договора със съответните членове от екипа на ПРСР
Изпълнителя и да предоставя официални
Любляна
отговори
на
Възложителя.
Белева
Информира ръководителя на екипа за всички
потенциални проблеми, възникнали в хода на
реализацията на отделните дейности, като
представят съответните решения.

МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪЗЛОЖЕНИЕТО
Мониторинг на проекта.
Мониторингът е систематично и продължително/периодично събиране, анализ и
използване на информация с цел управленски контрол и вземане на решения. Целта на
мониторинга е да осигури ефективно и ефикасно изпълнение на проекта. Той
предоставя навременна информация за планираната и извършената работа за всички
страни, участващи в управлението на проекта.

Мониторингът е свързан преди всичко с изпълнението, осигурява вложените средства
чрез дейности да се превърнат в резултати, анализирайки тяхното количество и
качество.
Индикаторите за мониторинг са количествени мерки за постигнати резултати или за
изпълнени цели на проект.
Съществен елемент на подготовката и реализацията на даден проект е задаването на
цели, дефинирането на различните етапи за постигане на тези цели, както и
осигуряването на ресурси за тях. Един от инструментите за извършването на това е
анализът чрез логическата матрица:
■ проектите се осъществяват от изпълнители, които използват различни
средства или ресурси - финансови, човешки, технически или институционални
(организационни);
■

извършването на разходи дава различни физически резултати;

■ резултатите
бенефициенти;

-

последствия

са

непосредственият

ефект

за

преките

■ тези резултати могат да доведат до конкретно или глобално въздействие за
постигане на непосредствената или на стратегическите цели на проекта.
При започването на изпълнението на проекта е необходимо да са зададени вече
индикаторите за мониторинг на хода на проекта, насочен към постигане на целите. В
общия случай се задават нива/стойности на индикаторите, които трябва да бъдат
постигнати, за да се достигнат набелязаните цели.
Индикаторите са специфични и обективно проверими мерки на целите, които
осигуряват основите за измерване на изпълнението на проекта. Определят се като
измерими показатели, които показват дали са постигнати общите цели, целта на
проекта и резултатите. Индикаторите се формулират от гледна точка на количество,
качество и време.
Индикаторите за мониторинг на проекта са физически и финансови и са обвързани със
специфичния характер на съответната подкрепа, нейните цели и социалноикономическата обстановка в региона. Те осигуряват основата за разработване на
адекватна система за мониторинг.
Индикаторите за мониторинг показват:
■

конкретни цели и тяхната взаимовръзка;

■ достигнатия етап на помощта като физическо изпълнение, резултати и
въздействие;
■

изпълнението на финансовия план.

За да може да се наблюдава проектът и да се оценява неговото изпълнение в сравнение
с поставените цели, е необходимо да се използва система от индикатори, които трябва
да бъдат определени предварително или в ранен етап на прилагането на проекта, така
че да могат да се съберат данни за тях.
1. Индикатори за изходно състояние.
Данните за изходното състояние дават количествена информация за социалноикономическите условия в територията. Те се разработват в съответствие с целите на
проекта и определянето им трябва да се направи така, че да покриват адекватно

йерархията на целите, включени в проекта. По-конкретните индикатори могат да дадат
по- пълно описание на бенефициентите и да направят възможни сравненията с
предишни интервенции или с инициативи в други райони.
Данните за изходното състояние, също така, позволяват определянето на количествени
цели и оценката на вероятните ефекти (резултати или въздействия) на планираните.
действия. Те са задължителна предпоставка за това индикаторите на проекта да бъдат
смислени.
От оперативна гледна точка необходимото ниво на количествено определяне зависи от
същността на интервенцията. При инфраструктурните инициативи е по-добре да се
определят количествени цели още от самото начало въз основа на техническите и
икономическите характеристики на проекта.
Данните за изходното състояние обикновено се набират от официалната статистика.
2. Проектни индикатори.
Проектните индикатори са: индикатори за вложени ресурси, индикатори за краен
продукт, индикатори за резултати, индикатори за въздействие.
Индикаторите за вложени ресурси са свързани с разпределения бюджет. Финансовите
индикатори се използват за наблюдение на напредъка на финансовото изпълнение
(договаряне и разплащане на всяка операция, свързана с допустими разходи).
Индикаторите за краен продукт се отнасят до дейностите (например реконструкция на
спортни съоръжения). Те се измерват във физически или парични единици.
Индикаторите за резултати представляват преките и непосредствените ефекти,
генерирани от проекта. Те дават информация за промените, които влияят върху
поведението на директните бенефициенти.
Индикаторите за въздействие представляват последствията от проекта извън
непосредствените ефекти върху нейните преки бенефициенти. Могат да бъдат
дефинирани две понятия за въздействията — специфични и общи. Специфичните
въздействия се проявяват след известен период от време, но са пряко свързани с
предприетите действия. Общите въздействия са дългосрочни ефекти, оказващи влияние
върху широка група от населението. Измерването на втория тип въздействия е
комплексно и често е трудно да се установят ясни причинни зависимости.
3. Индикатори за изпълнение.
Индикаторите за изпълнение измерват междинните резултати в сравнение с
първоначалните количествени цели. Тези индикатори се използват за измерване на
изпълнението на проекта.
Индикаторите за изпълнение са свързани с три основни въпроса - ефективност,
качество на управлението и финансово прилагане (изпълнение).
Ефективността сравнява това, което е направено с това, което е било първоначално
планирано, т.е. тя сравнява действителните с планираните продукти, резултати и
въздействия. Ефективността оценява доколко проектът спомага за постигане на
неговите цели. Ефикасността е съотношението между продукта, резултата или
въздействието и вложението (ресурса), което е необходимо за постигането му, т.е. как
ресурсите се трансформират в продукти и резултати.
Показателите за ефективност и ефикасност могат да се прилагат за всеки етап на
проекта, т.е. по отношение на продукт, резултат или въздействие. Тези индикатори

могат да дадат полезна информация на управляващите, наблюдаващите и оценяващите,
като им помагат да вземат решения за програмирането или промяната на проекта.
Индикаторите за мониторинг дават информация, която е полезна за подобряване на
качеството и ефективността на подкрепата. Те трябва да бъдат подходящи и измерими
на различни стадии на прилагането. Поради тяхната количествена същност могат да
дадат препоръки за мониторинга. Анализът на индикаторите за мониторинг трябва да
се съсредоточи върху качеството, количеството и целесъобразността им. Използването
на индикаторите не винаги е лесно. Най-често срещаните проблеми са:
■ Може да има трудности при установяване на ясни причинно-следствени
връзки между планираните действия, постигнатите резултати и въздействията от
гледна точка на окончателните цели.
■

Проблем може да представлява сложността на методите за измерване.

■ Възможно е да има проблем при комбинирането на някои индикатори.
Докато финансовите индикатори могат да се намерят на всички равнища,
физическите индикатори са по-трудни за събиране и често това не е подходящо.
Това означава, че е важно да се подберат подходящи физически индикатори, за
да се измерват съответните количествени резултати и въздействия.
■ Важно е да се отчитат, доколкото е възможно, косвените и неочакваните
ефекти, които оказват влияние върху резултатите и въздействията.

СТРАТЕГИЯ
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ РИСКОВЕ

НА

ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ

1. Цел и задачи на управлението на риска
Управлението на риска е систематичен процес по идентифициране, анализиране и
реагиране на рисковете по проекта. Този процес включва максимизиран е на
вероятността и последствията от благоприятни събития и минимизиране на
вероятността и последствията от нежелателни за проекта събития.
Основните цели на процеса на управление на риска са:
•

своевременното откриване и противодействие на значимите за проекта рискове:

•

своевременни промени в политиката за управление на риска, въз основа на
оценката на ефективността на процеса.

Следната схема илюстрира управлението на риска:

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА
ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ
РИСКОВЕ

РЕАКЦИЯ НА РИСКА

МОНИТОРИНГ И ДОКЛАДВАНЕ

ДОКУМЕНТИРАНЕ

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА
РИСКА

Управлението на риска представлява изпълнението на точно описани процеси с цел
да не се допусне промяна на основните планирани и одобрени параметри, свързани с
инвестиционния проект в негативно направление.
В процеса на управление на рисковете се използват следните термини и
определения: РИСК - вероятност за настъпване на събитие което да доведе до

съществено отклонение от предварително заложените цели и очакваните резултати
ЗНАЧИМ РИСК - риск, оценен като висок или много висок, поради високата
вероятност да настъпи и силното въздействие върху развитието на проекта. Степента
на значимост на всеки риск се определя от вероятността да настъпи и от влиянието,
което може да окаже.
ВРЕДА - това е това е физическо увреждане или нараняване, както и материални
загуби или производствени разходи.
ЕЛЕМЕНТИ НА РИСКА - тежест на въздействието и вероятност за възникването й.
ДОПУСКАНИЯ - потенциални предпоставки, които могат да окажат определено
въздействие върху успешното изпълнение на договора
ОПАСНО СЪБИТИЕ - ситуация, в която човек е изложен на опасност, която
довежда до вреда.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОПАСНОСТТА това е процесът на установяване
съществуването на опасност и определяне характеристиките й
ПРОЦЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА е последователност от действия на
проектния екип, насочени към идентифициране, оценяване и контролиране на
потенциални събития или ситуации, които могат да повлияят негативно върху
постигане целите на организацията. Процесът на управление на риска е
предназначен да даде разумна увереност, че целите ще бъдат постигнати.
АНАЛИЗ НА РИСКА - използване на информация за идентифициране на опасни
събития и определяне елементите на риска,
ОЦЕНКА НА РИСКА - процес на взимане на решение, относно допустимостта на
риска на база на анализ на риска, разпоредбите на нормативните актове и отчитане
на фактори. Това е качествено или количествено групиране на риска по определена
методика относно допустимостта на риска.
За успешното кандидатстване, ефективното управление и отчитане на проекта е
необходимо да се предприеме последователност от действия, насочени към
идентифициране, анализ, оценка и контрол на рисковете.
При изготвянето на оценка на риска винаги се използват два принципа:
1.

Оценката се структурира така, че да се обхванат и разгледат всички възможни
опасности и рискове.

2.

Когато се идентифицира риск, първо се извършва проверка дали той не може да
бъде премахнат незабавно и какви действия следва да се предприемат след това.

2. Етапи от процеса на управление на риска
№1
Идентифициране на допускания за успешното изпълнение на договора

№2
Идентифициране на потенциалните рискове, съобразени с направените допускания
№3
Определяне на вероятността от настъпване и въздействието на съответните рискове
№4
Количествено изражение на степента на съответните рискове (произведение от
вероятността от настъпване и въздействието на рисковете)
№5
Препоръки /мерки/ за реакция на риска
№6
Разработване на Приоритетна програма за управление на рисковете

2.1 Идентифицирането на рисковете е първият етап от процеса на управление на
риска, по време на който се определят съществените отклонения от целите (т.е.
рисковете), които биха могли да повлияят негативно върху изпълнението на
целите на проекта при неговата реализация. От съществено значение при
идентификацията на рисковете е тяхното изчерпателно определяне още при
стартиране на проекта, тъй като съществува голяма вероятност рисковете, които
не са идентифицирани в тази фаза, да не бъдат открити никога. Същевременно
колкото по-рано е открит един риск, толкова по-успешно ще бъде неговото
противодействие.
Идентифицирането на рисковете, които са свързани с постигането на определена
стратегическа или оперативна цел, следва да бъде описано най-общо по следния
начин:
•

описание на основните дейности/ процеси, свързани с постигане на всяка една
стратегическа или оперативна цел;

•

определяне на неблагоприятните събития /рискове/, които могат да настъпят и
да повлияят на определена дейност/ процес;

•

идентифициране на факторите, които водят до появата на съответните рискове.

2.2 Анализ и оценка на рисковете

Анализът и оценка на рисковете е вторият етап от процеса на управление на риска.
Анализът на рисковете включва изследване на причините, вероятността от
настъпване, честотата и последиците за възникване на конкретните рискове.
Резултатите от съответния етап ще се използват в следващия етап на процеса. За
оценка на рисковете най-подходящо е да се използва матрица, която определя
стойността на риска въз основа на вероятността за неговата поява и очакваното
въздействие на съответния риск:
Вероятност

Описание на ситуацията

Оценка

Невъзможна

Вероятността за сбъдване е почти нулева,
такова събитие не се е сбъдвало в организацията
или в сродни организации и се счита, че
практически е невъзможно.

0

Малко
възможна

Възможно е да се сбъдне, но при съвкупност на
различни взаимосвързани фактори поради
извършване на определена дейност, която ще се
осъществи един път в период от 1 до 6 месеца.

1

Възможна

Възможно е събитието да се случи в определен
момент от изпълнението на проекта.

2

Висока степен
на възможност

Възможно е събитието да се случи във всеки
един момент, при извършване на ежедневните
задачи по управлението на проекта.

3

Въздействие на риска
Вероятност

Описание на ситуацията

Малко

Незначително, без последици

1

Средно

Умерено, има последици във времето

2

Високо

Сериозно – налага се да се вземат спешни мерки

3

СТЕПЕН НА РИСКА = ВЕРОЯТНОСТ Х ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Резулат

Оценка

Степен = 0;1

Нищожна

Степен = 2

Незначителна

Оценка

Степен = 3

Средна

Степен = >4

Значима

Отчитайки анализа и оценката на риска, изпълнителят може да определи мерките за
предотвратяване на идентифицираните рискови фактори и за преодоляване на
негативните последици от евентуалната им проява.

2.3 Реакция към рисковете
След като екипът ни идентифицира рисковете и оцени вероятност и влиянието им,
ще извърши съответната реакция въз основа на направената оценка. Предприемането
на мерки и действия за реакция или отговор на идентифицираните и оценени
рискове представлява много съществен етап от управлението на риска като цяло.
Възможни са следните варианти за реакция: превенция, ограничаване, прехвърляне,
толериране и прекратяване на риска. При избора на подходящи действия /реакции/,
се взема предвид изискването разходите за тях да не надхвърлят очакваните ползи.
Този бор зависи и от преценката за нивото на остатъчните рискове, които
организацията може да приеме, без да се предприемат допълнителни действия.
Възможните реакции, които могат да бъдат предприети са:
Превенция на риска - контролни действия, които свеждат риска до минимум;
Ограничаване на риска - предприемане на действия, които или намаляват
вероятността за появата на риска, или намаляват неговото влияние върху проекта,
като по този начин намаляват стойността на риска до приемливи нива;
Прехвърляне на риска - специална форма на ограничаване на риска, когато рискът
се трансферира на трета страна. Класическият начин за прехвърляне на риска е
застраховането. Ако дейността, свързана с постигането на определени цели, е
предмет на застраховане, препоръчително е ръководството да предприеме такива
действия. В случаите на застраховане възникват допълнителни разходи, но
значително намалява показателят „влияние на риска". Друг способ за прехвърляне на
риска е сключването на споразумение с друга организация, по силата на което се
прехвърля дейността, заедно със съответните рискове, по общо съгласие на страните;
Толериране на риска - такава реакция е възможна, само ако определени рискове
имат ограничено /незначително/ влияние върху постигане на целите или ако
разходите за предприемане на действия са непропорционални на потенциалните
ползи. В тези случаи реакцията може да бъде толериране на рисковете. Такива
рискове, обаче, трябва да бъдат постоянно наблюдавани. Възможно е различни
външни или вътрешни фактори да окажат въздействие върху вероятността и
влиянието и да изместят риска в друга, по-висока категория;
Овладяване на риска - някои рискове могат да се намалят или ограничат до
приемливо равнище, единствено чрез прекратяване на дейността. Бездействието на
организацията също може да е риск, защото при него не могат да се постигнат

целите, за които е създадена. В публичния сектор възможностите за прекратяване на
риска са твърде ограничени, тъй като стратегическите цели се определят от
правителствените програми.
При избора на подходяща реакция за рисковете оценката на риска играе ключова
роля.
Към един и същ риск могат да бъдат предприети действия, включващи комбинация
от горепосочените реакции на риска. Това най-вече се налага при високите рискове,
които сериозно застрашават постигането на целите на организацията. При
последваш преглед на риск-регистъра определената реакция към даден риск може да
бъде променена.
Екипът ни ще използва предимно Ограничаването на риска, считайки, че това е
най- подходящата възможна реакция за управление на рисковете в проектите.

2.4
Успоредно с основните етапи в процеса на управление на риска идентифициране, анализ и оценка, реакция, необходимо е да се провеждат и
следните допълнителни дейности за успешното управление на съответните рискове:
а) Документиране
Всяка основна дейност, свързана с управлението на рисковете, ще бъде
документирана, за да се осигури проследяемост на целия процес. Документирането
ще включва описване по подходящ начин на идентифицираните рискове, избраната
подходяща реакция/действие и служителите, които отговарят за изпълнението на
тези действия в определени срокове. За документиране на резултатите ще се изготвя
„Риск - регистьр”. Основната информация, която ще се отразява в регистъра е:
 идентифицираните съществени рискове за дейността на организацията;
 оценката на тяхното влияние и вероятност;
 предприетите действия /реакции на риска/;
 рисковете, които остават да съществуват след предприемане на описаните
действия /остатъчни рискове/ и тяхната оценка;
 срок за изпълнение на допълнителните действия и служителите, отговорни за
тяхното изпълнение.
б) Мониторинг и докладване
Осигуряването на ефективност на процеса на управление на рисковете ще се
гарантира от редовно и непрекъснато систематично наблюдение /мониторинг/ на
всеки негов етап и периодично докладване на идентифицираните рискове и
предприетите действия за тяхното снижаване /реакции/. Определени рискове могат

да бъдат преглеждани по-често, в зависимост о тяхната специфика или особена
значимост. Някои съществени рискове могат да изискват и ежедневен преглед.
Целта на процеса по мониторинг и докладване, е да се наблюдава дали рисковият
профил /вероятността и влиянието на идентифицираните рискове/ се променя и да
дава увереност на ръководителя на организацията, че процесът на управление на
риска ва ефективен във времето и са предприети необходимите действия за
намаляване на риска до приемливо за организацията ниво.
Въз основа на гореописаната методология могат да бъдат идентифицирани,
анализирани и оценени рисковете, които могат да окажат въздействие върху
изпълнението на проекта, както и да се предложат конкретни мерки за реакция:
3. Стратегия за управление на идентифицираните от Възложителя рискове
3.1 Описание на идентифицираните рискове и определяне на допускания
Възложителят е идентифицирал следните рискове, които могат да окажат влияние
върху изпълнението на договора:
•

Непостигане на индикаторите и целите по обществената поръчка, поради
недостатъчно ефективно изпълнение на дейностите по поръчката;

•

Затруднения при идентифициране от страна на екипа за изпълнение на
поръчката на целите на проектните дейности, относими към организирането и
изпълнението на дейностите и съответните задължения в тази връзка;

•

Затруднения на изпълнителя и ключовите му експерти при инициализиране на
проекта и/или изработването на систематизиран подход за изпълнение на
дейностите по проекта;

•

Забавяне при извършване на съответните дейности, необходими за реализиране
на следващ етап от изпълнението на обществената поръчка;

•

Закъснение поради неуточнени решения или бездействие на изпълнителя;

•

Недобра комуникация и координация между екипа на възложителя и този на
изпълнителя;

•

Затруднения/закъснения при получаване на информация от съответните
компетентни органи/заинтересовани страни;

•

Съществени промени в националното и европейско законодателство;

•

Промени в указанията и в инструкциите на ДФЗ, относно подготовката и
изпълнението на проекта.

Риск 1: Непостигане на индикаторите и целите по обществената поръчка, поради
недостатъчно ефективно изпълнение на дейностите по поръчката Възможни са
следните отклонения от индикаторите и целите по настоящата обществена поръчка:

 Липса на сключен договор с ДФЗ за финансиране на съответните проективъзможните допускания за настъпване на това неблагоприятно събитие са
външни и вътрешни.
Външни: Отказ за финансиране на проектите поради недостатъчен бюджет;
Вътрешни: Липса на достатъчно ефективна комуникация и координация в
процеса на кандидатстване, което да доведе до забавяне и изпускане на
крайния срок за подаване на заявлението за кандидатстване, или допускане на
съществени грешки или непълноти, което да доведе до отказ за финансиране.
 Неуспешно изпълнение на дейностите, предвидени в проектите - в случай, че
проектите са получили одобрение за финансиране, следващият съществен
етан е изпълнение на дейностите по проекта в съответствие с договорирания
бюджет, предвидения времеви план и заложените цели и очаквани резултати.
Рискът от неуспешно изпълнение на дейностите зависи от следните външни и
вътрешни допускания:
Външни: Форсмажорни обстоятелства, вкл. аварии, бедствия, злополуки и др.
обстоятелства, които да доведат до невъзможност за успешното изпълнение
на проектите. Промените в нормативната уредба и регулаторната рамка, вкл.и
инструкциите и указанията на ДФЗ, също са външен фактор, който може да
доведе до неблагоприятно отклонение от целите.
Вътрешни: Липса на достатъчно ефективна комуникация и координация в
процеса на изпълнение, което да блокира възможността реализацията на
всички дейности по проектите да бъде успешна.
 Отказ от пълно или частично изплащане на заявената финансов помощ - тук
отново допусканията са както външни, така и вътрешни:
Външни: Промени в нормативната уредба и регулаторната рамка, вкл.и
инструкциите и указанията на ДФЗ, които могат да доведат до несъответствие
с изискванията, респективно да блокират процеса на ефективно отчитане на
проектите.
Вътрешни: Липса на достатъчно ефективна комуникация и координация в
процеса на отчитане, което да възпрепятства успешното събиране и
окомплектоване на необходимите документи за доказване на приключилата
инвестиция и извършените разходи качествено и в срок.
 Невалидност на тръжните процедури по избор на изпълнители - допусканията
са както външни, така и вътрешни:
Външни: Промени в нормативната уредба и регулаторната рамка, вкл.и
инструкциите и указанията на ДФЗ, които могат да доведат до несъответствие
с изискванията, респективно да доведат до невалидност на тръжните
процедури.

Вътрешни: Липса на достатъчни познания и компетенции за подготовка на
тръжни процедури. Проблеми в комуникацията и координацията. Неправилно
разпределение на отговорностите. Подценяване на сложността на работата.
Риск 2: Затруднения при идентифициране от страна на екипа за изпълнение на
поръчката на целите на проектните дейности, относими към организирането и
изпълнението на дейностите и съответните задължения в тази връзка:
 Затруднения при предварително идентифициране на целите на проектните
дейности - Необходимо е непосредствено преди стартиране на проектните
дейности, екипът за изпълнение на поръчката да идентифицира проектните
цели и да заложи индикатори за успешното им изпълнение. Възможно е да
настъпят следните допускания, които негативно да повлияят на
идентифицирането на целите: Неефективна комуникация и координация;
Липса на достатъчно компетенции и познания в стратегическото планиране;
Неправилно разпределение на отговорностите.
 Затруднения при последващо преразглеждане на целите и отразяване на
промени при необходимост - В процеса на изпълнение на проекта е възможно
да има отклонения от предварително заложените цели. Ето защо е
необходимо да има периодично преразглеждане на целите и при
необходимост - преформулиране на целите. Възможните допускания, които
да доведат до съответния риск, са следните: Липса на информация за
промените, което да доведе до невъзможност за преосмисляне на целите.
Липса на достатъчно добра координация и комуникация между членовете на
екипа за изпълнение на поръчката, което да забави процеса на
преформулиране на целите.
Риск 3: Затруднения на изпълнителя и ключовите му експерти при инициализиране
на проекта и/или изработването на систематизиран подход за изпълнение на
дейностите по проекта:
 Затруднения при инициализирането на проекта - След подписване на
договора за финансиране и формулиране на целите и очакваните резултати,
необходимо е да се планира разпределението на ресурсите във времето и
спрямо договорения бюджет. Същевременно, още при инициализирането яа
проекта е необходимо да предвидят и започнат да се реализират и подходящи
мерки за контрол. Основните фактори, които могат да окажат негативно
въздействие върху успешното стартиране на проекта, са следните: Проблеми
в комуникацията и координацията; Недостатъчно ефективно разпределение
на отговорностите; Липса на достатъчно компетенции и познания в
стратегическото планиране.
 Затруднения при изработването на систематизиран подход за изпълнение на
дейностите по проекта - В подхода си за изпълнение екипът от експерти
следва изчерпателно да опише всички видове дейности и тяхната
последователност по време на изпълнение и да съобрази разпределението на
ресурси в съответствие с последователността от тези дейности. Възможни
допускания за появата на този риск са липсата на достатъчно добра

комуникация и координация; лиса на адекватна и актуална информация;
недостатъчно ефективно разпределение на отговорностите.
Риск 4: Забавяне при извършване на съответните дейности, необходими за
реализиране на следващ етап от изпълнението на обществената поръчка
 Забавяне при подготовката за кандидатстване - Основната причина за
настъпването на този риск е недостатъчно доброто планиране на времевия
ресурс при изпълнението на определените подцейности, в резултат на което
да се изпусне срокът за кандидатстване. Основните допускания за
настъпването на този риск са свързани с липсата на достатъчно добра
комуникация и координация, както и недостатъчно ефективно разпределение
на отговорностите между отделните членове на екипа.
Забавяне при реализирането па дейностите в хода на изпълнение на проектите
- Възможността за забавяне при изпълнение на се повлиява както от външни,
така и от вътрешни допускания:
Външни – форсмажорни обстоятелства; промени в нормативната уредба и
регулаторната рамка.
Вътрешни – забавяне при комуникация и координация. Недостатъчно
ефективно разпределение при отговорностите.
Риск 5: Закъснение поради неуточнени решения или бездействие на изпълнителя:
 Закъснение поради неуточнени решения на изпълнителя - Възможно е екипът
за изпълнение на поръчката да не успее да предприеме необходимите
решения за изпълнение на предвидените дейности по проектите качествено и
в срок. Основните фактори за настъпване на този риск са свързани с липсата
на достатъчен административен капацитет; липса на ефективна комуникация
и координация между членовете на екипа; наличие на вътрешни конфликти,
които да забавят постигането на съгласувани решения; недостатъчен опит
и/или компетенции и познания на ръководното тяло и др.
 Закъснение поради бездействие на изпълнителя ~ Забавяне при реализирането
на отделните етапи от изпълнението на проекта е възможно да има и в случай
на бездействие от страна на екипа за изпълнение на поръчката. Основните
допускания, които могат да доведат до настъпването на този риск, са от една
страна външни - наличието на форсмажорни обстоятелства, които да поставят
Изпълнителя в невъзможност да реализира дейностите по проекта, или
липсата на достатъчно капацитет (финансов, технически, административен и
др.), а от друга страна са вътрешни - наличие на конфликти или липсата на
достатъчно добра комуникация и координация както между членовете на
екипа за изпълнение, така и между Изпълнителя и Възложителя.
Риск 6: Недобра комуникация и координация между екипа на възложителя и този на
изпълнителя:

Появата на това неблагоприятно събитие е едновременно самостоятелен риск
и същевременно предпоставка за появата на други взаимосвързани рискове.
Основните допускания за появата на това събитие са вътрешни и са свързани
с липсата на съответствие между очакванията на възложителя и тези на
изпълнителя; недостатъчно ефективна система за комуникация и
координация; липса на достатъчно ефективен персонал, който да отговаря за
комуникацията и координацията и др.
Риск 7: Затруднения/закъснения при получаване на информация от съответните
компетентни органи/заинтересовани страни
Получаването
на
информация
от
съответните
компетентни
органи/заинтересовани е ключово за ефективното изпълнение на проекта , но
може да бъде възпрепятствано както от външни така и от вътрешни
допускания.
Външни: Липса на административен капацитет на съответните компетентни
органи/заинтересовани страни, поради което да се получава забавяне в
получаването на съответната информация.
Вътрешни: Липса на достатъчно ефективна система за комуникация и
координация в рамките на екипа за изпълнение на поръчката, поради което
предаването на информация от външни органи/заинтересовани страни към
всички членове на екипа може да бъде забавено или възпрепятствано.
Риск 8: Съществени промени в националното и европейско законодателство
Промените в българското и европейското законодателство са както
самостоятелен риск, така и външен фактор за настъпването на други рискове
при изпълнението на дейностите по проекта. Настъпването на това събитие е
повлияно единствено от външни допускания, но въздействието му може да
бъде редуцирано от вътрешни фактори. Важно е да се подчертае, че е
възможно промените в нормативната уредба да са благоприятно събитие, т.е.
този риск не винаги е свързан с причиняването на вреда.
Риск 9: Промени в указанията и инструкциите на ДФЗ, относно подготовката и
изпълнението на проекта
Също както промените в националното и европейското законодателство,
промените в указанията и инструкциите на ДФЗ са както самостоятелен риск,
така и външен фактор за настъпването на други рискове при изпълнението на
дейностите по проекта. Настъпването на това събитие е повлияно единствено
от външни допускания, но въздействието му може да бъде редуцирано от
вътрешни фактори.
Така описани, рисковете могат да бъдат категоризирани в следните типове риск:
Рискови области

Рискове

Стратегически риск

Рискове,
свързани
с
изпълнението
стратегическите цели на организацията:

на

Затруднения при идентифициране от страна на
екипа за изпълнение на поръчката на целите на
проектните
дейности,
относими
към
организирането и изпълнението на дейностите и
съответните задължения в тази връзка;
Затруднения на изпълнителя и ключовите му
експерти при инициализиране на проекта и/или
изработването на систематизиран подход за
изпълнение на дейностите по проекта.
Оперативен риск

Лошо изпълнение на дейността на определени
структурни звена на организацията, което
затруднява дейността на други звена.
Забавяне при извършване на съответните
дейности, необходими за реализиране на следващ
етап от изпълнението на обществената поръчка.
Закъснение поради неуточнени решения или
бездействие на изпълнителя.
Затруднения на изпълнителя и ключовите му
експерти при инициализиране
на
проекта
и/или изработването на систематизиран подход
за изпълнение на дейностите по проекта.
Недобра комуникация и координация между
екипа на възложителя и този на изпълнителя.
Затруднения/закъснения при получаване на
информация от съответните компетентни
органи/заинтересовани страни.

Риск за репутацията

Закъснение или неизпълнение на проекта:
Непостигане на индикаторите и целите но
обществената поръчка, поради недостатъчно
ефективно изпълнение на дейностите по
поръчката.
Забавяне при извършване на съответните
дейности, необходими за реализиране на следващ
етап от изпълнението на обществената поръчка.

Правен риск

Въвеждането с нормативен акт на допълнителни
изисквания по отношение на осъществяваната от

организацията дейност:
Съществени промени в
европейско законодателство.

националното

и

Промени в указанията и инструкциите на ДФЗ,
относно подготовката и изпълнението на проекта.
Финансов риск

Недостатъчен
бюджет
зя постигане
оперативните и програмни цели:

па

Непостигане на индикаторите и целите по
обществената поръчка, поради недостатъчно
ефективно изпълнение на дейностите по
поръчката

Външни предпоставки (допускания) Рискове

Промени в нормативната
уредба

Забавяне при извършване на съответните
дейности, необходими за реализиране на следващ
етан от изпълнението на обществената поръчка.
Непостигане на индикаторите и целите по
обществената поръчка, поради недостатъчно
ефективно изпълнение на дейностите по
поръчката.

Липса на
бюджет

Форсмажорни
обстоятелства

достатъчно

Непостигане на индикаторите и целите по
обществената поръчка, поради недостатъчно
ефективно изпълнение на дейностите по
поръчката.
Непостигане на индикаторите и целите по
обществената поръчка, поради недостатъчно
ефективно изпълнение на дейностите по
поръчката.
Забавяне при извършване на съответните
дейности, необходими за реализиране на следващ
етап от изпълнението на обществената поръчка.

Вътрешни предпоставки (допускания) Рискове
Неефективна

Непостигане на индикаторите и целите по

координация и
комуникация

обществената поръчка, поради недостатъчно
ефективно изпълнение на дейностите по
поръчката.
Забавяне при извършване на съответните
дейности, необходими за реализиране па следващ
етап от изпълнението на обществената поръчка.
Закъснение поради неуточнени решения или
бездействие на изпълнителя.
Затруднения на изпълнителя п ключовите му
експерти при инициализиране на проекта и/или
изработването на систематизиран подход за
изпълнение на дейностите но проекта.
Недобра комуникация и координация между
екипа на възложителя и този на изпълнителя.
Затруднения/закъснения при получаване на
информация от
съответните
компетентни
органи/заинтересовани страни.

Липса на актуална и
адекватна информация

Непостигане на индикаторите и целите на
обществената поръчка, поради недостатъчно
ефективно изпълнение на дейностите по
поръчката.
Забава при извършване на съответните дейности,
необходими за реализиране па следващ етап от
изпълнението на обществената поръчка.
Закъснение поради неуточнени решения или
бездействие на из пълнителя.
Затруднения на изпълнителя и ключовите му
експерти при инициализиране на проекта и/или
изработването на систематизиран подход за
изпълнение на дейностите но проекта.
Недобра комуникация и координация между
екипа на възложителя и този на изпълнителя

Липса на опит/
компетенции/ познания
на членовете на екипа за
изпълнение на проекта.

Непостигане на индикаторите и целите на
обществената поръчка, поради недостатъчно
ефективно изпълнение на дейностите по
поръчката.
Забава при извършване на съответните дейности,
необходими за реализиране па следващ етап от

изпълнението на обществената поръчка.
Закъснение поради неуточнени решения или
бездействие на из пълнителя.
Затруднения на изпълнителя и ключовите му
експерти при инициализиране на проекта и/или
изработването на систематизиран подход за
изпълнение на дейностите но проекта.
Недобра комуникация и координация между
екипа на възложителя и този на изпълнителя

3.2 Анализ и оценка на идентифицираните от Възложителя рискове
Вероятността от настъпване на съответните рискове зависи от вероятността да
настъпят съответните допускания. Въздействието, от своя страна, зависи от
специфичното влияние на съответния риск върху цялостното изпълнение на
дейностите по проекта. Нашият екип направи експертна оценка на
идентифицираните от Възложителя рискове и определи вероятността и
въздействието на съответните рискове. Представяме на вниманието Ви резултатите
от направената оценка:
Риск 1: Непостигане на индикаторите и целите по обществената поръчка, поради
недостатъчно ефективно изпълнение на дейностите по поръчката
Вероятност

2

Въздействие

3

Стойност
6
Вътрешните предпоставки за настъпването на този риск, включващи липса на
достатъчно комуникация и координация, липса на адекватна и актуална информация,
липса на компетенции и пожалил и неефективно разпределение на отговорностите
между членовете на е ипа, щя ат сравнително ниска вероятност да настъпят, поради
ефективните механизми за координация и комуникация и вътрешен контрол, които
изпълнителят предвижда. Същевременно, съществува реална заплаха от .стъпване на
външни неблагоприятни обстоятелства, включващи промени в мативната уредба и
регулаторната рамка, липса на достатъчно бюджет, както и форсмажорни
обстоятелства. Ето защо, определяме вероятността за настъпване на този риск като
възможна и я оценяваме с 2.
Въздействието на този риск е високо (оценено с 3), доколкото непостигането ща
индикаторите и целите възпрепятства цялостното изпълнение на проекта.
Степента на риска, определена като Въздействие х Вероятност, е 6, следователно
значима.

Риск 2: Затруднения при идентифициране от страна на екипа за изпълнение на
поръчката на целите на проектните дейности, относими към организирането и
изпълнението на дейностите и съответните задължения в тази връзка
Вероятност

1

Въздействие

3

Стойност
3
Вероятността от настъпване на този риск зависи от вероятността от неефективна
комуникация и координация; липса на достатъчно компетенции и познания в
стратегическото планиране; неправилно разпределение на отговорностите, както и
липса на адекватна и актуална информация. Доколкото екипът на Консултанта
разполага с компетентни лица, ефективен механизъм за комуникация и координация,
както и ефективна система за получаване на навременна информация, вероятността
от настъпване на този риск е минимална. Същевременно, при евентуално настъпване
на този риск, въздействието му е значително, доколкото невъзможността да бъде
идентифицирани делите представлява съществена заплаха за цялостното изпълнение
на проекта.
Степента на риска, определена като Въздействие х Вероятност, е 3, следователно е
средна.
Риск 3: Затруднения на изпълнителя и ключовите му експерти при инициализиране
на проекта и/или изработването на систематизиран подход за изпълнение на
дейностите
Вероятност

1

Въздействие

3

Стойност
3
Вероятността от настъпване на този риск зависи от вероятността от неефективна
комуникация и координация; липса на достатъчно компетенции и познания в
стратегическото планиране; неправилно разпределение на отговорностите, както и
липса на адекватна и актуална информация. Доколкото екипът на Консултанта
разполага с компетентни лица, ефективен механизъм за комуникация и координаци
както и ефективна система за получаване на навременна информация, вероятността
от настъпване на този риск е минимална. Същевременно, при евентуално настъпване
на този риск, въздействието му е значително, доколкото невъзможността да бъде
идентифицирани целите представлява съществена заплаха за цялостното изпълнение
на проекта.
Степента на риска, определена като Въздействие х Вероятност, е 3, следователно е
средна.
Риск 4: Забавяне при извършване на съответните дейности, необходими за
реализиране на следващ етап от изпълнението на обществената поръчка
Вероятност

2

Въздействие

3

Стойност
6
Настъпването на този риск е възможно, доколкото в процеса на реализация на
дейностите по проекта са въвлечени голям брой участници и значително количество
ресурси. Ето защо, вероятността от настъпване на този риск е оценена с 2.
Същевременно, въздействието на този риск е значително, доколкото забавянето дори
само на една дейност може да има неблагоприятни последици за развитието на целия
проект и дори да доведе до невъзможност за неговото цялостно изпълнение и
финализиране в срок.
Стойността на риска е определена като Въздействие х Вероятност, е 6, следователно
е значима.
Риск 5: Закъснение поради неуточнени решения или бездействие на изпълнителя
Вероятност

1

Въздействие

3

Стойност
3
Вероятността от настъпване на този риск зависи от външни предпоставки наличието зсмажорни обстоятелства, които да поставят Изпълнителя в
невъзможност да зира дейностите по проекта, или липсата на достатъчно капацитет
(финансов, те?&шчески, административен и др.). Също така. този риск е зависим и
от вътрешни предпоставки - вероятността от неефективна комуникация и
координация; липса на достатъчно компетенции; неправилно разпределение на
отговорностите, както и липса на адекватна и актуална информация, Доколкото
екипът на Консултанта разполага с компетентни лица, ефективен механизъм за
комуникация и координация, както и ефективна система за получаване на
навременна информация, вероятността от настъпване на този риск е минимална.
Същевременно, при евентуално настъпване на този риск, въздействието му е
значително, доколкото невъзможността да бъде идентифицирани целите
представлява съществена заплаха за цялостното изпълнение на проекта.
Степента на риска, определена като Въздействие х Вероятност, е 3, следователно е
средна.
Риск 6: Недобра комуникация и координация между екипа на възложителя и този на
изпълнителя
Вероятност

2

Въздействие

3

Стойност
6
Настъпването на този риск е възможно, доколкото в процеса на реализация на
дейностите има необходимост от непрекъсната комуникация и координация между
екипите на Възложителя и на Изпълнителя. Ето защо, вероятността от настъпване на
този риск е оценена с 2. Същевременно, въздействието на този риск е значително,
доколкото липсата на достатъчно ефективна комуникация и координация е критична
за реализирането на проекта, а освен това е фактор и за настъпването на други

рискове. Стойността на риска, определена като Въздействие х Вероятност, е 6,
следователно е значима.
Риск 7: Затруднения/закъснения при получване на информация от съответните
компетентни органи/заинтересовани страни
Вероятност

2

Въздействие

3

Стойност
6
Вероятността от настъпването на този риск е определена като комбинация
вероятностите да настъпят външни фактори (напр. липса на административен
капацитет, липса на достатъчно ефективна система за разпространение на
информация в структурата на съответните компетентни органи/външни
заинтересовани страни.) и вътрешни фактори (липса на достатъчно ефективна
система за комуникация и координация в рамките на екипа за изпълнение на
поръчката). Ето защо вероятността от настъпване на този риск е оценена с 2.
Същевременно, въздействието на този риск е значително, доколкото забавянето в
получаването на информация може да се отрази негативно при изпълнението и
контрола на дейностите, както и при планирането и при необходимостта от
преформулиране на заложените цели.
Стойността на риска, определена като Въздействие х Вероятност, е 6, следователно е
значима.
Съществени промени в националното и европейско законодателство
Вероятност

2

Въздействие

3

Стойност
6
Настъпването на този риск е повлияно единствено от външни фактори. Степента на
вероятността да настъпи този риск е определена като 2. Въздействието на съответния
риск е значително, доколкото е предпоставка за настъпването и на други рискове, а
същевременно е и сериозна заплаха за реализирането на дейностите по проекта и
постигането на заложените цели и очакваните резултати.
Промени в указанията и инструкциите на ДФЗ, относно изпълнението на проекта
Вероятност

2

Въздействие

3

Стойност
6
Вероятността този риск да настъпи, също както и рискът да настъпят съществени
промени в законодателството, е определена като 2, доколкото появата й е възможна,
но вероятността не е изключително висока. Степента на вероятността да настъпи
риск е определена като 2. Въздействието на съответния риск е значително,
доколкото е предпоставка за настъпването и на други рискове, а същевременно е и

сериозна заплаха за реализирането па дейностите по проекта и постигането на
заложените дели и очакваните резултати.
Стойността на риска, определена като Въздействие х Вероятност, е 6, следователно е
значима.

КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА
Риск

Вероятност Въздействие

Степен на
риска

Непостигане на индикаторите и
целите по обществената поръчка,
1 поради недостатъчно ефективно

2

3

6= значима

1

3

3=средна

1

3

3 =средна

2

3

6=значима

изпълнение на дейностите по
поръчката
Затруднения при идентифициране от
страна на екипа за изпълнение на
поръчката на целите на проектните
2 дейности, относими към
организирането и изпълнението на
дейностите и съответните задължения
в тази връзка
Затруднения на изпълнителя и
ключовите му експерти при
3

инициализиране на проекта и/или
изработването на систематизиран
подход за изпълнение на дейностите
по проекта
Забава при изпълнение на

4

съответните дейности, необходими за
реализиране на следващ етап от изпълнението на обществената

поръчка

Закъснение поради неуточнени
5 решения или бездействие на

1

3

3 = средна

2

3

6=значима

2

3

6=значима

2

3

6 = значима

2

3

6 = значима

изпълнителя
Недобра комуникация и координация
6 между екипа на възложителя и този
на изпълнителя;
Затруднения/закъснения при
7

получаване на информация от
съответните компетентни
органи/заинтересовани страни

8

Съществени промени в националното
и европейско законодателство
Промени в указанията и

9

инструкциите на ДФЗ, относно
подготовката и изпълнението на
проекта

3.3 Мерки за управление на идентифицираните от Възложителя рискове
Риск 1: Непостигане на индикаторите и целите по обществената поръчка, поради
недостатъчно ефективно изпълнение на дейностите по поръчката
В зависимост от етапа на изпълнение на проекта са възможни различни проявления
на този риск, като екипът на Консултанта гарантира, че ще предвиди следните мерки
за изпълнението на различните проявления на този риск:
 Липса на сключен договор сДФЗ за финансиране на съответните проекти:
Основните мерки, които екипът ни предвижда, за да минимизира
вероятността от настъпване на това неблагоприятно събитие са следните:
o Анализ да приложимата нормативна уредба - целта на тази мярка е да се
установи, кои дейности са допустими, какви документи са необходими в

процеса на кандидатстване, както и какъв е законовият ред за подготовката
на съответните документи и реализирането на необходимите предпроектни
дейности. По този начин ще се минимизира вероятността проектите да
бъдат отхвърлени поради обстоятелството, че не отговаря на нормативните
изисквания.
o Съставяне на план-график за подготовката на документите и
осъществяването
на
необходимите
предпроектни
дейности
непосредствено след сключване на договор с Възложителя, Изпълнителят
ще състави ориентировъчен подробе. план-график, предвиждайки
допълнително време за отделните етапи от подготовката за
кандидатстване. По този начин ще се минимизира вероятността да бъде
изпуснат крайният срок за кандидатстване.
o Разпределяне на отговорностите - отделните експерти ще бъде натоварени
с определени задачи в процеса на кандидатстване. По този начин ще се
създаде разумна увереност, че подготовката на проекта за кандидатстване
ще бъде изпълнена качествено и в срок.
o Създаване и поддържане на постоянен канал за комуникация и
координация с Възложителя - доколкото успехът на проектите зависи както
от ефективната консултантска помощ на Изпълнителя, така и от
съдействието и информацията на Възложителя, необходимо е да се създаде
механизъм за постоянен обмен на информация чрез различни методи на
комуникация и координация.
 Неуспешно изпълнение на дейностите, предвидени в проектите
Основните мерки, които екипът ни предвижда, за да минимизира
вероятността от настъпване на това неблагоприятно събитие са следните:
o Съставяне на план-график за отделните дейности в процеса на реализация
на проектите - необходимо е да се предвиди стриктно разпределение на
ресурсите във времето и да се планира изпълнението на дейностите
(включително начало, предвиждано времетраене, краен срок). Крайните
срокове ще бъдат заложени по начин, който да позволява време за реакция,
в случай на забавяне или проблеми, възникнали в процеса на изпълнение
на отделните дейности.
o Редовен контрол върху съставения план-график - доколкото е възможно да
има отклонения от първоначално заложения времеви план, необходимо е
да се преразглеждат сроковете и при необходимост да се залагат нови
срокове, без това да повлиява негативно върху крайното изпълнение на
проекта.
o Редовна комуникация и координация както с Възложителя, така и с
изпълнители, външни заинтересовани лица, институции и компетентни
органи, а също така и в рамките на самия екип за изпълнение на проектите
- о този начин ще се гарантира, че няма съществени отклонения от целите и

чакваните резултати, а дейностите се изпълняват спрямо предвидените
бюджет и времеви план.
o Разпределеиие и евентуално преразпределение на отговорностите непосредствено след сключване на договор с ДФЗ, изпълнителят ще
определи конкретни задачи на отделните експерти, включително и срок за
тяхното изпълнение, необходими ресурси за тяхното осъществяване и
предвидени мерки за контрол върху тяхната дейност. Ръководителят на
екипа ще следи за стриктното им изпълнение, но е необходима и
кръстосана проверка между отделните експерти, за да се гарантира, че
действително експертите съблюдават възложените им задачи. При
необходимост е възможно да настъпи и преразпределение на
отговорностите, което ще гарантира, че дейностите се изпълняват
ефективно дори и при възникнали отклонения в хода на изпълнение на
дейностите.
o Редовен мониторинг и анализ на действащата нормативна уредба доколкото е възможно в хода на изпълнение на дейностите да има промени
в действащото законодателство/регулаторна рамка, юристът ще отговаря за
постоянния контрол върху отклоненията, за да може своевременно да
бъдат отразени тези промени при реализацията па дейностите.
 Отказ от пълно или частично изплащане на заявената финансова помощ
o Анализ на действащата нормативна уредба - необходимо е доказателствата
за изпълнената инвестиция и извършените разходи да съответстват на
нормативните
изисквания
(вкл.
задължителни
реквизити
на
разходооправдателните документи, изисквания за съставянето на актове и
протоколи но времето на извършването на СМР и др.)
o Редовна комуникация с всички участници в процеса на отчитане на
проектите, както и с компетентните органи/институции - целта на тази
мярка е да се гарантира, че всички дейности са изпълнени и всички разходи
за извършени в срок, както. д да се даде разумна увереност, че документите
към заявката за окончателно плащане ще бъдат събрани и окомплектовани
в срок и съобразно изискванията.
o Разпределение на отговорностите - в рамките на отчитането на проектите,
отделните експерти ще бъдат натоварени с определени задачи, за да се (Ч
гарантира, че отчитането е изпълнено качествено и в срок.
 Невалидност на тръжните процедури по избор на изпълнители
o Анализ на действащата нормативна уредба - необходимо е тръжните
процедури да бъдат изготвени в съответствие с новите промени в
законодателството за обществени поръчки. Ето защо експертът обществени
поръчки ще отговаря за стриктното съблюдаване на съответните
нормативни разпоредби и ще осъществява мониторинг върху евентуални
промени в приложимото законодателство.

o Проверки на подготвените тръжни процедури - въпреки че основното
отговорно лице за подготовката на процедури за избор на изпълнители е
експертът обществени поръчки, експертът юрист и ръководителят на екипа
ще следят за евентуални грешки/неточности преди публикуването на
процедурите.
Риск 2: Затруднения при идентифициране от страна на екипа за изпълнение на
поръчката на целите на проектните дейности, относими към организирането и
изпълнението на дейностите и съответните задължения в тази връзкаю
 Затруднения при предварително идентифициране на целите на проектните
дейности
Основните мерки, които екипът ни предвижда, за да минимизира
вероятността от настъпване на това неблагоприятно събитие, са следните:
o Стратегическо планиране - необходимо е целите да бъдат идентифицирани
както в дългосрочен план - по време на изпълнението на целия проект, така
и в краткосрочен и средносрочен аспект - по време на различните етапи от
реализацията на проекта. Доколкото стратегическото планиране е сериозен
процес, който изисква опит, компетенции и способности за прогнозиране
на развитието на проекта, не само ръководителят на екипа, който има
ключова роля в този процес, но и другите членове на екипа за изпълнение
ще вземат активжГучастае при определяне на целите. При
идентифицирането на целите е необходимо да се определят няколко
възможни сценария и да се предвидят мерки за реакция при различните
сценарии. След като се определи вероятността от настъпване на всеки
сценарий, целите ще бъдат определени така, че да се постигнат очакваните
резултати на най-оптимистичния сценарий и да се преодолеят проблемите
и заплахите на най-песимистичния сценарий.
o Редовна комуникация е всички участници, които ще вземат участие в
изпълнението на проекта - целта на тази мярка е да се гарантира, че са
отчетени интересите на всички участници, за да може при идентифициране
на целите да бъдат отчетени всички потребности и да бъдат отразени
спецификите на отделните дейности.
 Затруднения при последващо преразглеждане на целите и отразяване на
промени при необходимост
Основните мерки, които екипът ни предвижда, за да минимизира
вероятността от настъпване на подобни затруднения, са следните:
o Редовна комуникация с всички участници, които участват в изпълнението
на проекта - по този начин ще се гарантира, че са отчетени интересите на
всички участници, за да може при необходимост да бъдат преформулирани
целите спрямо техните потребности.
o Създаване и поддържане на система за постоянен обмен на информация целта на тази мярка е всички участници да бъдат редовно информирани

относно промените, за да се избегнат затруднения при преразглеждането на
целите.
o Мониторинг и контрол върху изпълнението на дейностите - с тази мярка се
гарантира навременното откриване на евентуални отклонения от целите
или заплахи за подобни отклонения, за да се реагира бързо и
преформулирането на целите да бъде изпълнено с минимум ресурси и
максимум резултат.
Риск 3: Затруднения на изпълнителя и ключовите му експерти при инициализиране
на проекта и/или изработването на систематизиран подход за изпълнение на
дейностите по проекта
 Затруднения при инициализиране на проекта
Основните мерки, които екипът ни предвижда, за да минимизира
вероятността от подобни затруднения, са следните:
o Съставяне на подробен план-график при стартирането на проектите - по
този начин ще се минимизира вероятността от забавяне при изпълнението
на дейностите
o Разпределение на отговорностите - всички експерти ще бъдат запознати с
техните задачи при отделните етапи от реализиране на проекта,
включително и с определените срокове за тяхното изпълнение и ресурсите,
с които разполагат за тяхната реализация
o Провеждане на работни срещи с участието на всички, които ще бъдат
въвлечени в изпълнението на проекта - целта на тази мярка е да се
гарантира, че всички са запознати с условията на изпълнението на проекта.
 Затруднения при изработването на систематизиран подход за изпълнение на
дейностите по проекта
Основните мерки, които екипът ни предвижда, за да минимизира
вероятността от подобни затруднения, са следните:
o Стратегическо планиране - необходимо е да бъде предвиден механизъм,
който да гарантира прецизното разпределение на ресурсите във времето и
спрямо заложените цели и договорения бюджет. Доколкото
стратегическото планиране е сериозен процес, който изисква опит,
компетенции и способности за прогнозиране на развитието на проекта, не
само ръководителят на екипа, който има ключова роля в този процес, но и
другите членове на екипа за изпълнение ще вземат активно участие при
определяне на систематизирания подход.
o Комуникация и координация между всички участници в изпълнението на
проекта - за съставянето на систематизирах подход е необходимо
отговорностите на отделните участници да бъдат съобразени със
спецификите на проекта, както и с потребностите на отделните участници.

Ето защо е необходимо при формулирането на подход да бъдат отразени
вижданията и разбиранията на максимално широк кръг от лица.
Риск 4: Забавяне при извършване на съответните дейности, необходими за
реализирането на следващ етап от изпълнението на обществената поръчка
 Забавяне при изпълнението на отделните дейности в различните етапи от
реализацията на проектите
Основните мерки, които екипът ни предвижда, за да минимизира
вероятността от това неблагоприятно събитие, са следните:
o Съставяне на подробен план-график - по този начин ще се гарантира, че
изпълнението на всяка дейност е изпълнено в съответствие с предвидените
срокове.
o Контрол върху изпълнението на съставения план-график - необходимо е да
се извършва редовен контрол върху времевия план,за да се гарантира, че
крайните срокове, определени за отделните дейности, са съблюдавани
стриктно от всички участници.
o Комуникация и координация между всички участници в процеса на
кандидатстване - целта на тази мярка е да гарантира, че отделните
участници спазват времевия план, а при настъпили затруднения се намират
бързи решения, които не оказват негативно влияние върху изпълнението на
предвидения план-график.
Риск 5: Закъснение поради неуточнени решения или бездействие на изпълнителя
 Закъснения поради неуточнени решения на изпълнителя
Основните мерки, които екипът ни предвижда, за да минимизира
вероятността от това неблагоприятно събитие, са следните:
o Създаване и поддържане на ефективна система за вътрешна комуникация и
координация в рамките на екипа за изпълнение на проектите, както и с
Възложителя и други заинтересовани страни - необходимо е да се гарантир
че всички участници са включени в процеса на вземане на решения и
техните интереси и потребности са отчетени, за да се минимизира
вероятността от забавяне при вземането на крайни решения
o Разработване и прилагане на методи за управление на конфликти - ключова
роля в управлението на конфликти ще има ръководителят на екипа, който
ще балансира позициите на отделните участници и ще гарантира, че
работата в екип се извършва гладко и безпроблемно
 Закъснение поради бездействие на изпълнителя
Основните мерки, които екипът ни предвижда, за да минимизира
вероятността от това неблагоприятно събитие, са следните:

o Спазване на принципите за добро финансово управление на проектите,
както и ефективно управление на ресурсите (включително и човешките
ресурси) - по този начин ще се гарантира, че изпълнителят не е поставен в
невъзможност да изпълнява предвидените дейности поради липса на
капацитет или ресурси. За ефективното осъществяване на тази мярка ще
съдействат всички членове на екипа на изпълнение на проектите.
o Създаване и поддържане на ефективна система за вътрешна комуникация и
координация в рамките на екипа за изпълнение на проектите, както и с
Възложителя и други заинтересовани страни - необходимо е да се
гарантира, че всички участници са включени в процеса на вземане на
решения и техните интереси и потребности са отчетени, за да се
минимизира вероятността от забавяне при вземането на крайни решения.
o Разработване и прилагане на методи за управление на конфликти - ключова
роля в управлението на конфликти ще има ръководителят на екипа, който
ще балансира позициите на отделните участници и ще гарантира, че
работата в екип се извършва гладко и безпроблемно.
Риск 6: Недобра комуникация и координация между екипа на възложителя и този на
изпълнителя
Основните мерки, които екипът ни предвижда, за да минимизира вероятността от
това неблагоприятно събитие, са следните:
o Създаване и поддържане на ефективна система за вътрешна комуникация^
и координация в рамките на екипа за изпълнение на проектите, както и с
Възложителя и други заинтересовани страни - необходимо е да се
гарантира, че всички участници са включени в процеса на вземане на
решения и техните интереси и потребности са отчетени, за да се
минимизира вероятността от забавяне при вземането на крайни решения.
o Разпределение на отговорностите (при необходимост и преразпределение
на отговорностите) - всички експерти ще бъдат запознати с техните задачи
при отделните етапи от реализиране на проекта, включително и с
определените срокове за тяхното изпълнение и ресурсите, с които
разполагат за тяхната реализация.
o Разработване и прилагане на методи за управление на конфликти - ключова
роля в управлението на конфликти ще има ръководителят на екипа, който
ще балансира позициите на отделните участници и ще гарантира, че
работата в екип се извършва гладко и безпроблемно.
Риск 7: Затруднения/закьснения при получаване на информация от съответните
компетентни органи/заинтересовани страни
Основните мерки, които екипът ни предвижда, за да минимизира вероятността от
това неблагоприятно събитие, са следните:

o Създаване и поддържане на система за постоянен обмен на информация целта на тази мярка е всички участници да бъдат редовно информирани
относно информацията, която е получена от съответните компетентни
органи/заинтересовани страни, за да не се получава асиметрия при
разпространението на информация.
o Редовни и навременни запитвания към компетентни органи/заинтересовани
страни – необходимо е запитванията за информация да бъдат отправени
навременно, вместо да се чака последният срок, когато вероятността от
закъснение при получаването на информация е по-висока.
Риск 8: Съществени промени в националното и европейско законодателство
Основните мерки, които екипът пи предвижда, за да минимизира въздействието от
това събитие (доколкото вероятността от настъпването на това събитие не може да
бъде напълно отстранена или минимизирана), което може да се окаже
неблагоприятно за развитието па проекта, са следните:
o Мониторинг и анализ на действащата нормативна уредба - целта на тази
мярка е при евентуални промени в действащата нормативна уредба да се
реагира своевременно. Въпреки че основното лице, отговорно за тази
мярка, е експертът юрист, другите членове на екипа за изпълнение ще
бъдат информирани и пряко въвлечени в процеса, когато съответната
промяна в нормативната уредба касае пряко техните отговорности и
задължения.
o Създаване и поддържане на ефективна система за вътрешна комуникация и
координация в рамките на екипа за изпълнение на проектите, както и с
Възложителя и други заинтересовани страни - необходимо е да се
гарантира, че всички участници са наясно с настъпилите промени, за да не
се допускат грешки поради непознаване на актуалните разпоредби.
Риск 9: Промени в указанията и инструкциите на ДФЗ, относно изпълнението на
проекта
Основните мерки, които екипът ни предвижда, за да минимизира въздействието от
това събитие (доколкото вероятността от настъпването на това събитие не може да
бъде напълно отстранена или минимизирана), което може да се окаже
неблагоприятно за развитието на проекта, са следните:
o Редовен мониторинг и анализ на указанията и инструкциите на ДФЗ - целта
на тази мярка е при евентуални промени в указанията и/или инструкциите
на ДФЗ да се реагира своевременно. Въпреки че основното лице, отговорно
за тази мярка, е експертът юрист, другите членове на екипа за изпълнение
ще бъдат информирани и пряко въвлечени в процеса, когато съответната
промяна касае пряко техните отговорности и задължения.
o Създаване и поддържане на ефективна система за вътрешна комуникация и
координация в рамките на екипа за изпълнение на проектите, както и с
Възложителя и други заинтересовани страни – необходимо е да се

гарантира, че всички участници са наясно с настъпилите промени, за да не
се допускат грешки поради непознаване на актуалните изисквания на ДФЗ.
След внимателен анализ за възможното противодействие, за избягването на тези
рискове Екс леге 2003 ЕООД се ангажира да обърне специално внимание за:
• Подобряване на комуникационна връзка между Възложител, Консултант и
одобряващи дейностите по Договора институции РА- ДФ”Земеделие” - Отлично и
ефективно сътрудничество и взаимодействие между страните участващи в проекта;
• Предварително съгласуване на дейностите между различните институции,
имащи отношение към реализирането на дейностите, предмет на договора;
• Предварително планиране на изпълнението на задачите в съответствие с
одобрените от Възложителя дейности;
• Своевременно изискване предоставянето на необходимата информация,
документи, експертна и техническа подкрепа от страна на Възложителя за изпълнение
на неговите задължения по договора;
• Предоставяне на оперативна информация на Възложителя за изпълнението на
дейностите по проекта, възникналите пречки и постигнатите резултати, за да се избегне
налагане на санкции и отказ от финансиране от страна на Управляващия орган.
Смятаме, че с предприемане на изброените по-горе намеси ще се постигне
елиминиране на рисковете и довеждане на изпълнението на проекта до успешен край.
Постигане на необходимите резултати:
С изпълнението на настоящата процедура се очаква да бъдат постигнати следните
основни резултати:

Съдействие и подкрепа на служители на общината при подготовка на
документите във връзка с плащания при изпълнението на проекта.
Ще бъде оказано необходимото съдействие на служителите на общината във връзка с
подготовката на необходимата документация за напредване на изпълнението, която се
изисква от Държавен фонд „Земеделие”.
Ще бъде осигурено съдействие, консултации и препоръки при подготовката на:
 Набора документи съпътстващ исканията за плащане;
 Набора документи представян в ДФЗ за предварителен и/или последващ
контрол;
 Доклади за отстраняване на нередности, установени от ДФ” Земеделие” в
рамките на изпълнението на проекта;
 Съдействие и подкрепа на служители на общината при изпълнение на
ежедневните дейности свързани с организацията и управлението на
проекта.
Ще бъде оказана необходимата подкрепа на служители на общината при осъществяване
на ежедневните дейности свързани с изпълнение на проекта, включително:
 Съдействие при извършване на проверки на място от страна на Възложителя –
Ползвател на договора за безвъзмездна финансова помощ върху дейността на
Изпълнителите по отделните договори за обществени поръчки в рамките на
проекта;
 Съдействие при осъществяване на документални проверки, включително
проверки на фактури и други документи с еквивалентна доказателствена
стойност, представени от Изпълнителите на отделните договори за обществени
поръчки в рамките на проекта;
 Съдействие при извършване на необходимите действия по осчетоводяване на
разходите и разплащания с Изпълнителите на отделните договори за обществени
поръчки в рамките на проекта;








Съдействие на служители на общината при провеждане на проверки на място от
страна на ДФЗ, МЗХ, Сметна палата, ЕК, Европейска сметна палата, Европейска
служба за борба с измамите.
Правни услуги във връзка с оформяне и сключване на договори за изпълнение
на дейностите по проекта. Контрол за спазване на законодателството във връзка
със строителството и др.

Успешно проведени обществени поръчки и сключени договориза изпълнение на
дейностите по проекта
Създаден адекватен административен капацитет и обучени служители в община
Котел за изпълнение на проекти, финансирани по ПРСР;
Осигурена ефективна координация и организация на работата в рамките на община
Котел и между общината и участниците/изпълнителите на отделните дейности по
проекта, както и с Разплащателната агенция на ДФЗ



Отстранени нередности, неточности и препоръки, получени от ДФ”Земеделие” в
процеса на изпълнение на проекта;



Осигурено финансиране на проекта, чрез подадени заявки за авансово, междинно и
окончателно плащане, заявка за плащане на ДДС, което ще доведе до успешното
финансиране на проектните предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“.



Реално изпълнен и отчетен проект за „Изграждане, реконструкция и/или
рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под
2000 е.ж. в община Котел”.

Реализацията на проекта ще допринесе за реално удовлетворяване на нуждите на
идентифицираните групи – жителите на населените места, включени в проекта.
Реконструкцията на водопроводната мрежа е важно за опазването на околната среда и
подобряването на нивото на услугите, предоставяни на населението в селата Тича,
Нейково, Кипилово, Пъдарево и Жеравна. Реконструкцията на водопроводната мрежа е
не само предпоставка, но и необходимо условие за подобряване на условията за живот,
за задържане на населението, т.е. понижаване на миграционните процеси сред
трудоспособното население и подобряване средата на живот. Това ще подобри
жизнените условия и ще увеличи привлекателността на селата Тича, Нейково,
Кипилово, Пъдарево и Жеравна, което е предпоставка за тяхното развитие.
Указание: Тук участникът представя предлаганата от него организация за изпълнение на поръчката,
като съблюдава указанията и насоките на Възложителя, посочени в методиката за оценка на офертите по
показател Тп - Техническо предложение за изпълнение на поръчката, в частност „Разпределение на ресурсите и
организация на екипа при изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката” и информацията посочена в
Техническата спецификация, неразделна част от документацията за обществената поръчка.

4. Декларираме, че представената от нас оферта е изготвена при спазване на
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на
заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и са приложими към
предмета на поръчката.
5. Приемаме да бъдем обвързани с всички направени предложения в подадената от нас
оферта за срок от 4 (четири) месеца, считано от датата, определена като краен срок за
получаване на оферти съгласно Обявлението за обществена поръчка и те ще останат
обвързващи за нас до изтичане на този срок.

5.1. Запознати сме и приемаме без възражения условието, че при поискване от страна на
Възложителя трябва да удължим срока на валидност на офертата, когато това е необходимо за
законосъобразното провеждане на процедурата.
5.2. Запознати сме и приемаме без възражения условието, че ако след покана от страна на
Възложителя и в определения в нея срок не удължим срока на валидност на офертата си, ще
бъдем отстранени от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка,
поради липса на валидна оферта.
6. Запознати сме със съдържанието на проекта на договора и приемаме всички клаузи и
условия в него без възражения, включително предложения от Възложителя начин на плащане.
Ако бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще сключим договор по
приложения в документацията образец и в законоустановения за това срок.
7. Ако бъдем определени за изпълнител на поръчката до подписването на официален
договор, подадената от нас оферта заедно с Вашето писмено известие за приемане на офертата
ни и сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни
8. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, се
задължаваме при подписването на договора да представим:
а) Гаранция за добро изпълнение на договора в определения от Възложителя размер и в
една от посочените в ЗОП форми;
б) Всички необходими и изискуеми от ЗОП, ППЗОП и документацията за участие
документи в това число и тези, удостоверяващи липсата на съответните обстоятелства по
чл.54, ал.1 от ЗОП и съответствието с критериите за подбор.
9.
Други предложения, относими към техническото
ни предложение за изпълнение на поръчката
(посочват се от участника, при наличие на
такива): Изготвяне на окончателен доклад

за:
-

техническо и финансово докладване за цялостното изпълнение на
проекта;
отчитане на извършените дейности по проекта.

Лице, представляващо участника или упълномощено да подпише офертата за и от името
на участника:
*

Любляна

Белева - управител

(изписва се името, фамилията и длъжността на лицето, с представителна власт по закон или упълномощено да
подпише офертата за и от името на участника)

Подпис на лицето с пр
и печат на участника

Дата: 11.07.2019 г.

*
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