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Приложение № 1 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ (ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА 

ПОРЪЧКАТА) 

 

„Консултантски услуги свързани с управление на проект „Ремонтни работи в СОУ „Хр. 

Ботев“, гр. Кубрат“ 

 

1. Предмет на поръчката. 

Осигуряване на цялостна координация и организация на изпълнение на предвидените дейности в 

рамките на проекта. Разработване на правила и процедури за ефективно и качествено управление и 

изпълнение на проекта. Идентификация на рисковете за успешното изпълнение на проекта и предложение за 

мерки за тяхното предотвратяване или преодоляване. Изготвяне на документите във връзка с изпълнение на 

проекта. Осъществяване на ефективно и безпроблемно сътрудничество и координация между всички 

заинтересовани страни в рамките на проекта, а именно - между възложителя и РА; между изпълнител на 

СМР, проектант и строителен надзор; между изпълнителите на дейности по проекта и Възложителя. 

Изпълнение на препоръки, дадени от страна на РА, получени в резултат на проведени проверки на място и 

одити за изпълнението на проекта. Подготовка и окомплектоване на документи (фактури, актуализирани 

графици и бюджети, и други) и заявка за окончателно плащане на отпуснатата финансова помощ от 

Разплащателната агенция /РА/, изготвяне на окончателен доклад за изпълнение на проекта.  

2. Срок за изпълнение на поръчката:  

Срокът за изпълнение на настоящата поръчка започва да тече считано от датата на получаване на 

уведомително писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за стартиране на дейностите и получаване на необходимите 

изходни данни и документи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като срокът продължава до окончателното отчитане на 

дейностите по проекта и получаване на окончателно плащане от страна на ДФ „Земеделие” – Разплащателна 

агенция към Община Кубрат. 

3. Място на изпълнение на поръчката – Предметът на поръчката касае изпълнение на 

дейности на територията на Община Кубрат. Някои от дейностите могат да се извършват в офиса и/или 

друго място на Изпълнителя и/или трети лица, ако това е целесъобразно или се налага от спецификата на 

изпълнение на съответния вид дейност. 
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4. Изпълнителят на услугата се задължава да спазва мерките за публичност, съгласно 

изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) №808/2014 на Комисията от 17.07.2014 г. за 

определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) №1305/2013 на ЕП и на съвета относно 

подпомагане на развитието на селските райони от ЕЗФРСР и Единен наръчник на бенефициента за 

прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020, публикуван на сайта 

www.eufunds.bg. 


