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І. ЦЕЛИ НА ПОРЪЧКАТА
Основната цел е да бъде оказана експертна консултантска помощ на община

Ветово в процеса на устойчивото социално-икономическо развитие, което е неразривно
свързано с инвестиции в съществуваща и създаване на нова инфраструктура и
подобряване качеството на предлаганите услуги за населението в общината. Населените
места в общината ще станат привлекателни за бизнеса и за живеене, чрез поддържането
и стимулирането на тяхното икономическо, социално и културно развитие, подобряване
на общинската пътна мрежа на общината, като това ще доведе до подобряване на
транспортните и комуникационни връзки.

Целта ще бъде изпълнена чрез анализиране и приоритизиране на нуждите от
инвестиции в техническа и социална инфраструктура, отчитане на съответствието им с
общинския план за развитие на общината, проучване на възможностите за финансиране
по мярка М 7 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма
за Развитие на Селските Райони  2014-2020 г., подготовка на конкретни инвестиционни
предложения, допустими и приоритетни по мярка М07. Инвестиционните намерения на
община Ветово ще се комбинират по подходящ начин за постигане на максимално
съответствие с критериите за подбор по типове инвестиции и достигане на максимално
допустимата стойност в съответствие с определението за малка по мащаби
инфраструктура. При изпълнение на поръчката, следва да се спазват стриктно
изискванията на европейското и националното законодателство, релевантни към
описаните по-горе дейности.

Целта на проектите е развитие на местната икономика и бъдещото развитие на
общината и региона като цяло, ще ускори процесите на развитие на местната икономика
и ще спомогне за задържане на човешкия капитал.

С реализацията на проекта ще се подобри:
■ Качеството   на   инфраструктурата,   в   частност   облика,   средата   на   живот

на територията на цялата община;
■ Мобилността на работната сила и привлекателността за развитие на бизнес в

селските райони;
■ Придвижването на уязвими групи от населението на Община Ветово, в това число

млади хора, жени, хора с увреждания, безработни и самотни хора, придобили
право на пенсия;

■ Сътрудничеството и партньорство на общината с други общини, ведомства и
организации с цел сближаване и повишаване качеството на живот;

■ Развитието на регионите в ЕС чрез пълноценно използване на съществуващите
ресурси и привличане на инвестиции за развитието на общината.
С реализацията на дейностите по проекта и постигане на определените резултати

ще се създадат устойчиви ползи за цялото население на Община Ветово и не на последно
място ще се подобри и привлекателността за развитие на бизнес в населените места. С
постигането на конкретните цел, респективно реализацията на предвидените дейности в
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проекта в населените места ще създадат условия за икономически растеж и
разнообразяване в селските райони, в т.ч. развитието на туристическият им потенциал.

ІІ . ОБХВАТ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ:
ПРЕДМЕТЪТ на поръчката се състои в предоставяне на консултантски услуги,
свързани с подготовката, изготвянето, окомплектоването, управлението и отчитането на
проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от вътрешната водоснабдителна
система и съоръжения на гр. Сеново и село Писанец, община Ветово”, предвиден за
финансиране по ПРСР 2014-2020;

Важно! При липса на сключен договор (отказ за финансиране) за отпускане
на финансова помощ за финансиране от Държавен фонд «Земеделие»,
Възложителят не дължи възнаграждение за консултантски услуги по управление
на проекта и двете страни (община Ветово и Изпълнителят) не дължат неустойки
или пропуснати ползи една към друга от какъвто и да било характер и/или предмет.

ОБХВАТ И ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

1. Проверка съответствието на инвестиционния проект „Реконструкция и рехабилитация
на част от вътрешната водоснабдителна система и съоръжения на гр. Сеново и село
Писанец, община Ветово”, община Ветово с  условията и изискванията на Наредбата за
прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014 – 2020г., а именно:

1.1. Инвестиционния проект, изработен във фаза „Технически проект“ или
„Работен проект“ е в съответствие с изискванията на Закона за устройство на
територията и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните
проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.);

1.2. Подробните количествени сметки за предвидените строително-монтажни
работи са заверени от правоспособно лице и са налични на хартиен носител и на
електронен във формат „xls“;

1.3. Наличие на Разрешение за строеж (когато издаването му се изисква съгласно
Закона за устройство на територията);

1.4. Проверка за съответствие на дейностите, включени в проекта с приоритетите
на „План за развитие на община Ветово”, удостоверено с Решение на Общински съвет;

1.5. При наличие на одобрена стратегия за Водено от общностите местно
развитие, дейностите, включени в проектите са съгласувани с одобрената стратегия, за
което се представя декларация от председателя на колективния управителен орган на
местната инициативна група.

1.6. Проведени са процедури по реда на Закона за опазване на околната среда,
Закона за защитените територии и/или Закона за биологичното разнообразие със
съответния компетентен орган по околна среда и по реда на Закона за културното



4

наследство с Министерството на културата за защитените територии за опазване на
културното наследство (при необходимост).

1.7. Под терена, в който ще се изпълнят дейностите по проекта са изградени или
реконструирани водоснабдителните и/или канализационните системи (ВиК) или не се
предвижда да се изграждат или реконструират ВиК системи за период от седем години
считано от датата на подаване на заявление за подпомагане.

1.8. Инвестиционният проект включва изграждане на защитни тръби и защитени
шахти, положени в подземна инфраструктура.

2. Подготовка на изискуемите документи към Заявленията за подпомагане;

2.1. Изготвяне на бюджета на проекта на база изготвените инвестиционни проекти
във фаза „Технически/Работен проект” и изискванията на ПРСР 2014-2020;

2.2. Анализ на текущото състояние и проблеми в селския район, които обхваща

минимум:

o Демографска структура на местното население (възраст, пол, етническа

принадлежност, доход, заетост, ниво на образование);

o Предлагани обществени услуги и инфраструктура, измерени в подходящи

мерни единици - брой и км.; Разпределение на услугите по населени места;

o Заетост и доходи (ниво на безработица в момента и в исторически план;

какво е съотношението по пол, етническа принадлежност и т.н.; средна

заплата).

2.3. Идентифицирани конкретни нужди, цели и приоритети в следствие на анализа

на текущото състояние и проблеми в селския район и във връзка с местните стратегии и

общинските планове за развитие, при отчитане целите и приоритетите на ПРСР 2014-

2020.

2.4. Принос на избрания проект за подобряване условията на живот в селския

район (Формулиране конкретните цели на проекта в контекста на общите цели и

приоритети на местно ниво, както и степента, до която проектът ще посрещне

реалните нужди):

o Демографско влияние (брой и групи население, към които е насочен

проектът);

o Влияние върху предоставяните обществените услуги (подобряване

достъпа до обществени услуги; разнообразяване и/или подобряване
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качеството на услугите; привличане на не резиденти, като туристи или

с цел заетост);

o Влияние върху заетостта и доходите (вкл. трудовата мобилност и

привличане на не резиденти, с цел заетост – разкриване на нови работни

места – временни за целите на проекта и/или постоянни; промяна в

размера и структурата на доходите);

o Влияние върху качеството на живот.

2.5. Анализ на устойчивостта на инвестицията, които обхваща минимум:

o Уместност и приемливост (Степента, до която проектът отговаря на

действителните нужди и целите му са съгласувани с приоритетите на

национално, секторно, местно ниво);

o Капацитет за продължаване на предоставяне на услугата и поддръжка (кой

ще е отговорен за оперирането и поддръжката-идентифицирани ли са

източниците на необходимите финансови средства, осигурени ли са

необходимите човешки ресурси, оборудване);

o Икономическа/финансова жизнеспособност на проекта (за проектите,

генериращи приходи - анализ разходи - ползи) – дали всички разходи и

ползи са оценени и претеглени и дали проектът гарантира приемливо ниво

на финансова и икономическа възвращаемост;

o Продължителност на участието на местната общност (за проекти, където

активно участие на общността е от решаващо значение, както за

стимулирането на продължаването на предоставянето на услугата,

така и за възстановяването на разходите по предоставянето й);

2.6. Изготвяне на анализ за екологичната устойчивост на проекта. Екологична

стабилност (дали проектът е взел предвид влиянието върху околната среда така, че

негативните въздействия да бъдат или избегнати или намалени).

3. Окомплектоване на Заявленията за подпомагане;

4. Оказване на юридическа и техническа помощ при подаване на Заявленията
за подпомагане;

5. Управление и отчитане на проекта:
 Осигуряване стриктното изпълнение и недопускане на

съществени отклонения от договора за безвъзмездна финансова помощ,
сключен между Община Ветово и Държавен фонд „Земеделие“;

 Изготвяне на документите във връзка с изпълнението на проекта:
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- подготовка на заявка за авансово и окончателно плащане и окомплектоване на
всички необходими общи и специфични документи към заявките за плащане;
- други съпътстващи дейности, свързани със заявка за плащане;

 Осъществяване на ефективно и безпроблемно сътрудничество и
координация между всички заинтересовани страни, в рамките на проекта,
а именно: между Възложителя и Разплащателна агенция, между
Изпълнител на СМР, строителен надзор и авторски надзор, между
Изпълнителите на дейностите по проекта и Възложителя.

 Съдействие и подкрепа на Възложителя при изпълнение на
ежедневните дейности, свързани с организацията и управлението на
проекта. Преглед и подготовка на експертни становища и доклади във
връзка с изпълнението на проекта;

 Съдействие и подкрепа на екипа на възложителя при
подготовка на документите;

 Консултации във връзка с изпълнението на препоръки дадени
от страна на РА - ДФЗ във връзка с проекта;

 Идентифициране на потенциални проблеми по време на
изпълнението на настоящия договор и предлагане на решения за
преодоляването им.

ІІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ
Изготвянето на Заявлението за подпомагане и окомплектоването на необходимите

документи по проектното предложения ще се извършва след датата на получено от
Изпълнителя, уведомление/известие/възлагателно писмо от Възложителя за стартиране
изпълнението на дейността.

Крайният срок за изпълнение на гореописаните дейности е до 20 (двадесет)
календарни дни от възлагането, но не по-късно от 2 (два) календарни дни, предхождащи
крайната дата за прием на проектни предложения по Мярка М 7— „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. по „Програма за развитие на
селските райони 2014-2020г.”, съгласно официално публикувания индикативен график
или документ за прием на Заявления за подпомагане, публикуван на официалната
интернет страница на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.”.

Предоставянето на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и
отчитането на проекта в случай на сключен договор за отпусната финансова помощ
по ПРСР 2014г.-2020г. следва да се извършва в срок до получаване на окончателно
плащане по проекта от Държавен фонд „Земеделие“.

ІV. ФИНАНСИРАНЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Финансирането на настоящата обществена поръчка се предвижда по Програма за
развитие на селските райони 2014г. – 2020г.

В случай че финансиращият орган одобри суми по-малки от посочената в
договора, Възложителят ще изплати на Изпълнителя възнаграждение в размер до
одобрените от финансиращия орган суми.

Възложителят заплаща цената в български лева, по банков път, по банкова сметка
на изпълнителя.

Редът и условията за плащане на  възнаграждението на изпълнителя на
обществената поръчка са определени в договора за възлагане на обществената поръчка.
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Фактурите се оформят, съгласно изискванията на „Програма за развитие на
селските райони 2014-2020 г.“

V.ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Изпълнителят следва да събере, проучи и анализира информация и да организира

качествено изпълнение на работата по дейностите за постигане на резултатите по
техническата спецификация в сътрудничество с Възложителя.

Работни срещи
Встъпителна среща – Изпълнителят и Възложителят ще проведат встъпителна

среща до 5 работни дни от подписване на договора, на която следва да се обсъдят
организацията на работата във връзка с изпълнението на договора, както и
необходимостта и начина на осъществяване на координация по време на изпълнението
му.

Срещи при необходимост - За да се осигури ефективно взаимодействие между
Изпълнителя и Възложителя по време на изпълнението на договора, се предвижда между
Изпълнителя и Възложителя да се провеждат работни срещи при необходимост. На тях
Изпълнителят ще информира Възложителя за хода на изпълнението на дейностите и ще
се съгласуват всички необходими въпроси. За всяка работна среща Изпълнителят ще
изготвя протокол с обсъдените въпроси и взетите решения, който ведно с бележките по
него от Възложителя, ще се подписва от определените представители на Възложителя и
Изпълнителя.

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
o Да изпълни в срок и с необходимото качество предвидените дейности;
o Да не разпространява пред трети лица данните и информацията, станали му

известни по време на изпълнение на възложената му работа;
o Да информира Възложителя за всички потенциални проблеми, които биха могли

да възникнат в хода на изпълнение, като предоставя адекватни решения за
преодоляването им;

o Да спазва изискванията на мерките за информация и публичност при
изпълнение на дейностите по поръчката, съобразно изискванията на Програма за
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.;

o Да съхранява всички документи по изпълнението на договора за обществената
поръчка за период от 5 (пет) години след датата на приключването на дейностите
по договора.

o Да следи изпълнението на договора и да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички
материали и документи, които са придобити, съставени или изготвени от него във
връзка с изпълнение на задълженията по договора.

VІI. ОТЧИТАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Резултатите от изпълнените дейности се отчитат и приемат с подробни приемо-
предавателни протоколи, в които се описват всички изготвени и предадени от
изпълнителя документи.
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VІII. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ОФЕРТА:
В Техническото предложение, което подлежи на оценка съгласно Методиката за

оценка на офертите от документацията, всеки участник следва да разпише подробно
описание на начина, по който възнамерява да изпълни поръчката. Техническото
предложение трябва да включва минимум:

Всеки участник следва да предложи всички дейности, които са необходими
за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата  спецификация, както
и да аргументира своите бъдещи действия във връзка с тези дейности ако бъде
избран за Изпълнител на настоящата обществена поръчка. При необходимост,
може да предложи изпълнение на дейности, които не са включени в
спецификацията, но без които, според участника, няма да се постигнат очакваните
резултати.

Съответствие на разпределението на задачите и отговорностите между
експертите във връзка с изпълнение на дейностите по договора – всеки
участник трябва да обясни по какъв начин ще извърши разпределение на задачите
и отговорностите между предлаганите от него специалисти, така че успешно да
изпълни предмета на поръчката. Предложение за организиране на работата на
ключовия екип; Разпределяне на отговорностите и действията на ключовия екип;
Координация и съгласуване на различните действия в ключовия екип, Методи за
осъществяване на комуникация с Възложителя, Координация и съгласуване на
различните действия между ключовия екип и Възложителя.

IX. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

ВАЖНО!
Предвид факта, че настоящата обществена поръчка е открита преди приемане

на нормативните документи, свързани с реализирането на проекта, предмет на
поръчката, за целите на изпълнението на настоящата поръчка, възникнали след
откриването на процедурата правила и указания на ПРСР 2014 - 2020  г.,      които
поставят      клаузи      от      изготвения      проект      на      договор      в противоречие с тях
или клаузи от проекта на договор уреждат по различен начин отношенията между
страните, имат предимство пред клаузите на настоящия договор. В този смисъл
възникването на нови правила и условия в нормативен документ, договорът за
безвъзмездна финансова помощ, както и всякакви други документи и указания от
РА, свързани с размера на цената по проекта на договор, начина на плащане,
начина на отчитане, както и всякакви други условия от настоящата процедура,
продиктувани от новите правила се считат за основание за промяна на сключения
договор по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, като обхватът и естеството на
възможните изменения, както и условията, при които те могат да се използват не
трябва да води до промяна в предмета на договора.

В случаите на настъпване на горните юридически факти, страните се
съгласяват да отразят новите договорености по между си, които са функция на
настъпилите изменения в допълнително споразумение към сключения договор.
Горните изменения следва да повтарят изрично и точно правилата, отразени в
документите по т. 1 и те единствено могат да бъдат предмет на изменението на
договора.
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