
 

РАЗДЕЛ VІІІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

В обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: 

Консултантски услуги за управление и отчитане на проект: „Реконструкция и 

подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Крушовица и с. Софрониево, 

община Мизия” 

   

Основната цел е да бъде оказана експертна консултантска помощ на община 

Мизия за качествено и срочно изпълнение на проект „Реконструкция и подмяна на 

участъци от водопроводната мрежа на с. Крушовица и с. Софрониево, община Мизия”, 

финансиран въз основа на договор № 06/07/2/0/00077 от 19.07.2018 г. Анекс към него 

от 30.10.2018г. за безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селс-

ките райони 2014-2020”, Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

региони”, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура”. 

Реализацията на проекта е част от процеса на устойчиво социално-икономическо 

развитие на общината, което е неразривно свързано с инвестиции в съществуващата 

инфраструктура, с оглед подобряване на жилищната среда и цялостното развитие на 

общината и региона. 

 

ДЕЙНОСТИ 

Предоставяните консултантски услуги включват следното: 

 Предоставяне на консултантски услуги при управлението  и отчитането на про-

екта, които включват подготовка на документи за искания за плащания, доклади, 

отчети и всички изискуеми документи, съгласно изискванията на управляващия 

орган. 

 Оказване на юридическа и техническа помощ при подготовка на необходимата 

кореспонденция между Възложителя и ДФ „Земеделие” по време на изпълнение 

на проекта. 

 Подготовка на необходимата кореспонденция между Възложителя и ДФ „Земе-

делие” по повод изпълнението и отчитането на дейностите по проекта, в т.ч. 

уведомителни писма, отговори на такива, изготвяне на искания за анекси към 

сключения с ДФ „Земеделие” договор за отпускане на безвъзмездна финансова 

помощ и други свързани с цялостното изпълнение на проекта. 

  подготовка и представяне на отговори на въпроси и питания от и към ДФ „Зе-

меделие” по време на изпълнението на проекта. 

 Участие при осъществяване на проверки на място от страна на ДФ „Земеделие” 

по изпълнение на договора, отчитане на дейностите по проекта от извършване 

на цялата инвестиция по проекта до окончателно отчитане в ДФ „Земеделие”. 



 Осигуряване на стриктно изпълнение и недопускане на отклонения от договора 

за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, сключен между община Мизия 

и ДФ „Земеделие”. 

 Подпомагане процеса на документиране на изпълнението на проекта, в т.ч.: 

- Осъществяване на предварителен преглед на актовете, изготвяни по 

време на строителството – проверка и корекция при необходимост; 

- Предварителна проверка на фактури и издадени разходо-оправдателни 

документи във връзка с изпълнение на проекта; 

- Осъществяване на предварителен преглед на изискуемата документа-

ция при подаване на заявки за плащане, предоставяне на препоръки 

относно оформянето и съдържанието им; 

- Проверка на извършените плащания по проекта и коректното им до-

кументиране; 

- Съдействие и подкрепа на екипа на Възложителя при подготовка на  

заявка за ДДС и заявка за безлихвен заем, и окомплектоване на всички 

необходими общи, и специфични документи към заявките за плащане. 

 Проследяване и информиране на Възложителя за спазване на календарния гра-

фик за изпълнение на проекта; 

 Преработка на документацията, в случай на неодобрение от Възложителя и/или 

при отправени препоръки от страна на РА-ДЗФ 

 Осъществяване на ефективно и безпроблемно сътрудничество и координация 

между всички заинтересовани страни в рамките на проекта, а именно между Въз-

ложителя и Разплащателната агенция, между Изпълнителя на СМР, строителен 

надзор и авторски надзор, между Изпълнителите на дейностите по проекта и 

Възложителя; 

 Съдействие и подкрепа на Възложителя при изпълнение на дейности, свързани с 

организацията и управлението на проекта; 

 Преглед и подготовка на експертни становища и доклади във връзка с изпълне-

нието на проекта; 

 Консултации във връзка с изпълнението на препоръки, дадени от страна на РА-

ДЗФ във връзка с проекта. 

Съдействие от страна на възложителя: 

 Възложителят ще предостави: 

- Наличната необходима информация и документация за осъществяване 

на услугата; 

- Информация и съдействие в хода на осъществяване на отделните ус-

луги. 

Очаквани резултати от изпълнението на поръчката 

- Успешно предоставена консултантска помощ на община Мизия за уп-

равление  и отчитане изпълнението на проекта в съответствие със за-

ложения бюджет, спазване на сроковете по проекта; 

- Спазване на условията на договора за отпускане на безвъзмездна фи-

нансова помощ, сключен между община Мизия и ДФ „Земеделие”; 

- Ефикасно отчитане на финансовото и техническо изпълнение на про-

екта. 

При изпълнение на дейностите по договора следва стриктно да се спазват всички 

приложими нормативни актове, в т.ч., като изброяването е неизчерпателно: 



1. Наредба №12 от 25.07.2016г. за прилагане на подмярка 7.2 „Инвести-

ции в създаването, подобряването или разширяването на всички видо-

ве 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 2014-2020г. 

2. Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за ин-

формация и комуникация 2014-2020г 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


