
   
  

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Предоставяне на консултантски услуги, свързани с управлението и отчитането н 
на проекти към ДФЗ по две обособени позиции:  
1.  „Реконструкция и благоустрояване на Градска градина в УПИ III – за озеленяване, 

кв.157 по плана на гр. Луковит, Община Луковит, област Ловеч“, финансирани по 
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“ от Програма за развитие на селските 
райони за периода 2014-2020 г. по договор № BG06RDNP00I-7.006 -0041-C01 от 
05.06.2019 г.; 

2. „Реконструкция на улична мрежа, тротоари, съоръжение и принадлежностите 
към тях на улица „Симов дол“ и улица „Кирил и Методий“ в гр. Луковит, Община 
Луковит“  финансирани по 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“ от Програма 
за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. по  договор BG06RDNP00I-
7.001-01 от 09.05.2019 г.; 

 
1. Възложител: Община Луковит 
2. Лице за контакти: Анелия Цветанова – гл. експерт, гр. Луковит, ул. 

„Възраждане“ № 73, тел. 0697 52464, факс: 0697 52014. 
3. Място за изпълнение: община Луковит 

3. Обхват на поръчката: Поръчката включва предоставяне на консултантски услуги, 
свързани с управление на договор № BG06RDNP00I-7.006 -0041-C01 от 05.06.2019 
г. или договор BG06RDNP00I-7.001-01 от 09.05.2019 г.; 
4. Финансиране: на договор № BG06RDNP00I-7.006 -0041-C01 от 05.06.2019 г. или 

договор BG06RDNP00I-7.001-01 от 09.05.2019 г., финансирани по Мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за 
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 

5. Описание на предмета на поръчката съгласно Общия терминологичен речник 
(CPV): 79400000 - Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и 
свързаните с тях услуги. 

6. Цели на обществената поръчка 

7.1. Осигуряване на техническа помощ чрез привличане на специфична 
експертиза, с която общината не разполага; 

7.2. Осигуряване на ефективно техническо и финансово изпълнение на проекта в 
съответствие със заложените срокове, бюджет, дейности, индикатори и цели; 



   
  

7.  Спазване условията и процедурите за изпълнение на договор № BG06RDNP00I-
7.006 -0041-C01 от 05.06.2019 г. или договор BG06RDNP00I-7.001-01 от 
09.05.2019 г., финансирани по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за 
периода 2014-2020 г. 
7.1. Гарантиране качественото изпълнение на проекта; 
7.2. Гарантиране целесъобразното изразходване и правилно отчитане на 

средствата по проектите съгласно нормативната уредба; 
7.3. Постигане на целите и планираните резултати от проектите. 

8.  Очаквани резултати 
8.1. Осигурена външна експертиза при управлението на проекта;  
8.2. Ефективна координация и организация на предвидените дейности в 

рамките на проекта; 
8.3.Спазване условията на договор № BG06RDNP00I-7.006 -0041-C01 от 

05.06.2019 г. или договор BG06RDNP00I-7.001-01 от 09.05.2019 
г., финансирани по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 
селските райони“ от Програма за развитие на селските райони за 
периода 2014-2020 г. 

8.4.методическите указания за изпълнението му и други документи, 
приложими към коректното отчитане на проектите; 

8.5. Успешно, навременно и качествено изпълнение на проекта в 
съответствие със заложения бюджет, срокове и индикатори. 

9. Обхват на дейността, която ще се извършва в рамките на настоящата обществена 
поръчка: 
9.1. Изготвяне на документи за отчитане изпълнението на проекта, 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 ПРСР 2014 г. – 2020 г. и Указанията на ДФЗ. 
9.2. Съдействие при провеждане на кореспонденцията, комуникацията и 
координацията между Възложителя и ДФЗ – РА и други заинтересовани страни 
във връзка с изпълнението, отчитането и разплащането на дейностите по 
проекта. 
9.3. Осигуряване на подкрепа и предоставяне на консултации на екипа за 
управление на проекта, във връзка с ежедневното управление, координация и 
изпълнение на дейностите по проекта. 
9.4. Проследяване и информиране на Възложителя за спазване на календарния 
график за изпълнението на проекта. 
9.5. Документи, свързани с изпълнение и отчитане на дейностите по проекта, 
включително изготвяне на заявки за авансово и окончателно плащане, както и 
искания за финансиране на разходи за ДДС към заявките по проекта. 



   
  

Спецификацията по никакъв начин не ограничава или отменя отговорностите на 
Изпълнителя, които  са  посочени  в  действащите нормативни  документи.      

10. Изисквания към предложението за изпълнение на поръчката 

Предложението за изпълнение на поръчката, следва да бъде съобразено с 
изискванията на ДФЗ и по-специално с 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 ПРСР 2014 г. – 2020 г. и Указанията на ДФЗ. 

 


