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T0311 .nOXYMeHTe cssnanea B paeoorre aa npoexr N!! BGOSM90POOl-2.018-0038-COl ,,3a no-nofisp )l(I1BOTB 06111HBa
Kytipar spes trpaofimaaaae aa Y1l3BHMl1 rpyna", qlHHaHcnpaHOT Oneparasaa nporpaaa "Pa.3B1IT((fe na QOBeml<l'1Te pecypca"
2014-2020. Ilsnara OTfOBOPHOCTaa Cb)l.'bp)KaHMeTOaa ny6JIHKa~IDITa ce ROCHOT o6o:uma Kyfipar R npa Rl'I.KaKBH
06CTOllTenCTBaHe MO)l(e na ce C'lHTa, qe T03H .D.OKyMeBTorpasssa O¢!HlJ,HaJJtfOTOCTaHOBlIDl.eaa EBponeRCKIUI.Cbf03 11
YrrpaBJlJIBamIDI opraa na OITPl.J.P 2014 - 2020

IIPE,ll,MET HA ,lI,OrOBOP A
qJI. 1. Bb3JIO:>KMTEJUIT sr.snara, a 113TI'bJIHllTEJUIT npaesra zra npeztocrasa, cpenry

B'b3HarpaJK)J;eHHeHnpa ycnosaara aa T03H ,lloroBop, cnezraare ycrryra:
3a Ofiocofieaa 003HIUUI N!! 1 "OpraHB3aUHH H npoaescnaae aa HHlJlopMau.uoHHH

KaMoaHHH"
1. Ascrnaupane na HKOHOMH'leCKHHeaKTHBHH nana (Hanpasnenae I) - uposeoszraaeaa

3 HHCPOPMaI{HOHHHxasmaaaa II opraaaaapaae aa rpynosa 6opca;
2. Opranmapane H npoeeacaane ua HulJlopMaUHoHHH KaMuaHHH aa noeamaaaae

HHlJlopMllpanocrra OTHOCHOCOUUaJIHHTeU anpaamrre HM npana. Hacr.p-raaaae na ceMeHHOTO
unaaapaae - Hanpaanenae ill - nposexnaae ira 3 KaMIIarum sa pa3.S1CH.SIBaHeaa COqRaJIHHTeH

L(Hec, .P8fQ.....2019 r.B rp. Kytipar, Me)l(,llY:
OJi.II(HHA KYliPAT, c anpec: o6n. Paarpan, rp. Kytipar, yrr, "Kmr3 EOPHCJ" NQ 1, El1K no

EYJICTAT: 000505846, npencraanasaaa OT 0PXaH Mexaen - B. M. ,ll. KMeT aa ofimaaa Kytipar,
ComaCHO3anOBe.llNQ851/24.09.2019 r., H EJIHC3aHK'bpOBa- rnasea ClJeTOBO,l1;HTen,aapanaaa no-zrony
sa KpaTKOCTBb3JIO)KHTEJI, OTertaa CTPaIIa,

11
"EHTIIJlAHETC" EOO,lI" CbCcenaname H azrpec aa yrrpasnenae rp. PY.ll03eM 4960, yn. "XaH

KpYM" NQ19, CEl1K 204667598, rrpezrcraanzaaao OTEneoaopa )l(eneBa B KaqeCTBOTOH. na ynpasaren,
HapH'IaH no-ziorry sa KpaTKOCTH3IIbJIHlITEJI, OTzrpyra crpaaa,

(Bb3JIO:>KMTEJUIT H I13ITbJ1Hl1TEJUIT HapHlJaHH saenno "Crpaaare" , a BceKH OT nIX
TIOOT.lleJIHO"CTpaHa")
na OCOOBaHBetIn. 183 OT3aKOHaaa 06meCTBeHHTenOPb1JKH(,,30n") H Pemeaae NQ818/18.09.2019 r.
sa Bb3JIO:>KMTEJUI sa orrpenensne aa 113ITbJIHllTEJI na ofimecrseaa nopsnxa C npenxer: "I-I36op
aa 113n'bJIHHTensa assnarase na opraaasarma H npoaexnaae aa HHCPOPMaI{110HHHKaMIIaIHIH, otiyxenaa,
rpeaaara H nCHXOnOrHtIeCKHxoacynranaa" no npoexr NQBG05M90POOl-2.018-0038-COl ,,3a no
.llo6'bp JKHBOTB 06m;HHa Kyfipar lJpe3 npaotimasaae rra Y.SI3BllMHrpyna", CPHHaHCllPauOTOneparaaua
nporpasra "Pa3BHTHe na qOBeIIIKHTepecypca" 2014-2020 no ofiocofieaa n03l11lHH:Ofiocofieaa n03HIlH.S1
NQ 1 "OpraHH3au,.Irn 11 rrposeacztaae aa HHCPOPMauHOHHHKaMIIaHHH", Ofiocofieaa n03FIIUU1 NQ 2
"OpraHII3au,H51H npoaexnaae aa ofiyseaas, rpeuanra II nCHXonorWIeCKH KOHcynTauHH" H Ofiocofieaa
n03HIJ:H.SINQ3 "OpraHH3HpaHe H rrpoaexzraae aa ofiyseaae no KJIlOtIOBaKOMIIeTeHTHOCT4 ",llHrHTaJIHa
KOMneTeHTHOCT"no Ofiocofiena 003HnHH N!! 1 "OpraOH3au.IDI H npoaesenane aa uHlJlopMau.uoHHH
KaMoaHHH" ce CKJIlO1JHT0311norosop ('JI:oroBopa/,lI,oroBopbT") aa Cne,l1;HOTO:

,lI,OrOBOP 3A OJillJ,ECTBEHA IIOPbllKA

N!!..1J.1.. .I.tl.&.;lP., 2019 r.

PA3BI1Tl1E HA
40BEWKI1TE PECYPCI1

EBPOIlEtlCIGICblO3
EBPOflEl1CIGI
COlllWlEH <DOHA

Ilpoexr-sr ce OCb~eCTBSlBa C«I>uHaHcoBaTa nomcpena na
Eaponeucxrra COQHaJleH«1>08)1.



CTp. 2 OT20

-- ------ - ---- ------ n - - n_ n_____ www.eufunds.bg -n n_ - - n - - - - n _

T03" JIOKYMeHTe C'h3.l1,aJIeHB paM.KHTe aa rrpoexr NQ BG05M90POOl-2.018-0038-COI ,,3a nO-D.o61>plKHBOT B ofnnaaa
Kytipar npea rrpl106111aBaBesa ylBBJ.fM1frpyrm", $HHaBCHpaH OTOneparasaa rrpcrpaxa "PaJBHTHe aa qOSeIllKHTe pecypcn"
2014-2020. Ilanara OTroBOPBOCTaa csm-pscaaaero na ny6mIKauIDITa ce HOCH OT o6rnlffia Kyfipar H I1pH HHKaKBI1
06CTOlITeJICTSaBe MO)l{e .ua ce csara, 'Ie T03H llOKYMeBT orpasasa O!jJm..r.l1aJIHOTOCHlHOBl1J.llesa Esponeacxas CblO3 11
Yrrpaanaaauiaa opraa na OIlPtIP 2014 - 2020

qJI. 7. MsIcTOToaa H3II'bnHeHHeaa ,[(oroBopa e reparopasra na 06IIUllia Kyfipar.

lIJI. 6. CPOK'bTaa asrrsnaeaae na Ycnyrare 3aIIO"<JBazta rese, cnezt rtarara aa nonysasaae aa
Bssnararenao IIHCMO,H3IIpaTeHoOTB'b3nO)l(HTe~ 3a craprapaae aa .nei1HoCTTa.

qJI. 5. Cpoxosere sa asrrsnaeaae na orztemnrre .nei1HocnuIIoMeIDIocTH ca KaKTOcnezma:
3a 06oco6eoa II030QHR Xl! 1 "OpraoB3aQoH 0 npoaesnane aa oHcI>opMaQooHoH

KaMnaHHH" e B paMKHTena 8 Mece~a, HOHe IIO-K'bCIfOOT18.09.2020 r.
AKTHBOpaHe aa OKOOOMD'IeCKHHeaKTDBHH JIHQa - npoaexnaae na 3 liH<p0pManHOHHH

KaMITaIDm Ii rpyzrosa fiopca B paMKH.Te na 2 Mece~a, cxaraao OT zrarara na rronysasaae aa
Bsanararerrao rmCMO,asnpareao OTB'b3nO)l(HTe~ sa craprapaae na .nei1HocTTa.

Iloaamaaane uHcI>0pMopaooCTTa OTHOCHOCOD;UaJIUHTeH 3ApaBHHTe OM npaaa.
Hacsp-raaaae na ceMeHHOTOIIJIaHHpane - npoaeaoraae H opraaasapaae na 6 KaMiiaHIDI B paMKRTe
aa 4 Meceu:a,C"<JHTaHOOTnarara aa norry-rasaae aa Bssnararenao IIHCMO,InITpaTeHOOTB'b3nO)l(HTe~ aa
craprzpaae aa neanocrra.

Iloaamaaaae na snpanaa'ra xyn'rypa na QeJIeBaTa rpyoa - IIpOBe)l()J,aHena 2
HH<pOpManHOHHHKaMnaHHH B paMKHTe na 3 Mece~a, C"<JHTaHOOT ztarara aa norrysasaae aa
Bsanararerrao IIHCMO,R3IIpaTeHoOTB'b3nO)l(HTe~ sa craprapaae na zreaaocrra.

CPOK HA .l1:0rOBOPA. CPOK II M5ICTO HA H3ll'bJIHEHHE
~JI. 4. ,[(oroBOp'bTanasa B CHJIana narara aa KO~TOe IIO)J,IIKCaHOTCrpaaare Ii e C'bCCpOKna

)),eHcTBHe)),0 H3II'bnHeIDIeaa BCH'IIGInoera OTCTpaHHTeaazrsnxeaaa no Zloroeopa.

qJI. 3. B CpOK)),0 5 (CJl060M: nem) )J,HH OTnarara aa cxmoaaane aa ,[(oroBopa, HO HaH-KbCHO
IIpe)J,H sanosaase aa HerOBOTOH3II'bnHeHHe, I13fI'billlliTEJUIT yaezronaaa Bb3JI0)J(J1TEJI5I sa
HMeTO, )),aHHHTeaa KOHTaKTH IIpe)),CTaBHTenHTeaa IIO.nH3II'bnHHTenRTe,IIOCOqeHHB otpeprara na
M3fI'billlliTEJI5I. M3fI'billlliTEJI5IT yse.noMjlBa B'b3JI0)J(J1TEJI5I aa BC~aKBH IIpOMeHH B
npenccraseaara 11H<popMaIJ;IDIBxona aa H3II'bnHemreTOna ,[(oroBopa BCpOK.nO5 (CJl060M: nem) )J,HH OT
HaCThIIBaaeaa C'bOTBeTHOTO06cToHTenCTBo.

lIJI. 2. I13fI'bJIHl1TEJI5IT ce 3a.D:'bIDKaBana rrpenocraas Ycrryrare B C'bOTBeTCTBHeC
Texaasecxara crremnpaxanaa, TeXI:IWIeCKOTOnpenncxeaae na I13fI'bJIHl1TEJI5I H Ilenoaoro
rrpennosceaae aa I13fI'billlliTEJI5I, H xpea rrauara, rrOCOqeHHB Cnacsx na nepcoaarra, KOHTOII.J.e
H3n'b.l11UIBanops-ncara, WRnH aa qneHOBeTena P'bKOBO)),HIDIC'bCTaB,rrOCOqeHHB CIIHC'bKaa nepcoaana,
KOHTOme M3II'b~a rropt=ncara, WHnH aa qneHOBeTeaa p'bKOBO)),HH~C'bCTaB,KORTOme orrosapsr aa
H3II'bnHeHHeTO.

3.npaBHHTeRM npaaa M 3 KaMIIaHIDf B nacenena MeCTa aa rexa ceneaao rmaaapane R Ha'lliHH aa
IB6HrBaHe na 3a6peMeIDIBaHe(KoHTpa~enTHBHHMeTO,lJ;H);

3. Iloeamaaane na snpasnara IcyJITYpa - Hanpaaneaae III - npoaexnaae na 2
MH<pOpManHoHHHKaMITaHlm,aa KORTOPeraoaarma azrpasaa RHCIIe~jI Pasrpazr me rrposenar neI<I:{HHsa
nOBMIDaBaHena snpaauara Kynrypa aa rrenesara rpyna;

•EBPOnBilCKHCblO3
EBPOOEHCKH
~<POHA

IJpOeKTbT ce OCbweCTBHBa C$HHaHCOBaTa nomcpena aa
EBpOneHClClIH couuaneu $OHll
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T03H ,llOKYMeHTe cssnanea B pavxare aa npoexr N!!BGOSM90POOl-2.018-0038-COl ,,3a no-nofrsp )i(JffiOT B ofimnna
Kyfipar spea IIpH06lUaBaHe aa y.SBBHMHrpynn", <plffiaHCHpaHOTOneparasaa nporpaaa "Pa3BHTl1e sa 'JOBeIlIKI1Tepecypcu"
2014-2020. Llsnara orrosopaocr sa Cb,llbp:>KaIDIeTOsa ny6JIHKaI{IDI:Ta ce HOCI1OT ofintana Kyfipar H IIpI1 HHKaKBI1
06CTOllTenCTBa He MO:>Ke)la ce C<JI1Ta,'Ie T0311 ,llOK)'MeHT OTPa3HBaO<pHIUlaJIHOTOCTaHOBHIlle sa EBponeHCKMJI CblO3 11
YnpaBmmamIDlopraa sa OIIPqp 2014 -2020

(2) B Ileaara no aJI. 1 ca BKJIlOQeHHBC~H Pa3XOJJ;Hna .I13II'b.Jllll1TEJUI sa H3IIbJIHeHHeaa
YCJIyrHTe, BKmo~Te1IHO If pa3XO.nFITesa nepcoaana, xoaro me H3IIbJIH.slBanopsrmara, WFIJIIiI aa
QJIeHOBeTena p"bKOBOJJ;HH~CbCTaB, KOHTOme oTrOBap.sITaa If3ITbJIHeHHeTOa sa HerOB.IiTe, KaTO
B'b3J10)l(MTEJUIT He ,nbJI)KH3aIIJIamaHeTOaa KaKBHTOH JJ;ae ztpyra Pa3HOCKH,rrarrpaseaa OT
.I13II'b.Jllll1TEJUI .

(3) Ileaara, nocoseaa B aJI. 1, e <pHKcliIpaHaaa OTJJ;eJIHFITe,neiiHocrn/iioMeilliocm, CBbp3aHHC
H3IIbJIHeHHeTOaa Ycrryrare, nOCO'leIDIB Ileaosoro IIpe,nJIO)l(eHHena 113ITbJIHMTEJUI, ca <!>HKCliIpruIH

x!! HaHMeHOBaHoe H3 neanocrra 06~a uena 06ma
no B JIeBa 6e3 ueaa B
pe,a: Me JIeBa C

Me
AKTHBHpaHe Ha IIKOHOMO'leCKH HeaKTOBHH JIHll.a

1. (Hanpaanenae n - npoaexnaae Ha 3 lffi<P0PMcUlliI0HIDI 10730,00 12876,00
xaxnaaaa H opraaasapaae na rpynosa fiopca

1.1 Ilposeacaaae aa 3 HH<pOPMauROHHHKaMTIamtR 7430,00 8916,00

1.2 Ilpoaesoiaae H opraaasapaae aa rpynosa fiopca 3300,00 3 960,00

Opraaaaapane H IIpOBe~aHe Ha HH..,OPMaIl.HOHHH
KaMDaHHH 3a noeamaaane HH..,opMHpaHocrra OTHOCHO
COIlH3JlHHTe H 3LlpaBHHTe OM npasa. Hacupnaaane Ha

2. ceMeOHOTOnnaaapane - Hanpaanenne III - rrposexziaae na 14600,00 17520,003 KaMrraHHHaa pa3~CIUIBaHeaa COI{liaJIHHTeIiI szrpaaaare liM
rrpasa FI 3 KaMIIaHHFIB HaCeJIeIDIMeCTa na rexa ceMei1:Ho
IIJIaHHpaHe FI aasaaa 3a H36.srrnaHe Ha 3a6peMeIDIBaHe
(xoarpanerrranna MeTO.nFI)
Iloaamasane na 3,a:paBHaTaKYJITYpa - Hanpaaneaae ill -

3. nposeosnaae Ha 2 HH<pOPMaI{liOHHHKaMIIaIllI.H, na KOHTO 4600,00 5 520,00
PerHOHaJIHasnpaaaa IiIHCne~FI.sIPasrpazi me rrpoaenar JIeKIlIDl
aa nOBHIITaBaHeaa 3JJ;paBHaTaxyrrrypa aa nenesara rpyna

I(EHA, PE,l( II CPOKOBE 3A IIJlAmAHE.
qJI. 8. (1) 3a rrpenocraaaaero na Ycnyrare, B'b3J10)l(MTEJUIT ce aazrsnscaaa rra Imam na

.I13II'b.Jllll1TEJUI ofirna neaa B paanep aa 29930,00 JIB. (naanecer H nener XHJUl,a:H,a:eBeTCTOTHHH
TpH)1.eCeTJIeBa) 6e3 MC IiI 35916,00 JIB. (rpnnecer H ner XHJllI,a:H,a:eBeTCTOTHHH mecruanecer
JIeBa) CMe (aapaxaaa nO-HaTaTbK,.UeHaTa" M.JIH"CTOHHOCTTaaa ~oroBopa"), CbrJIaCHOIleaosoro
npennoxeaae aa .I13II'bJIHl1TEJUI, cscraanaaamo IIpMJIo)KeHlle N2 3 H <popMHpaHaaa fiasara aa
e,nHH.H~Te CTOHHOCTMsa H3BbpIIIBaHesa BCID<aOT,lleJIHa,nei1:HocT,a liMeHHO:

PA3BIifTI1E HA
YOBEWKI1TE PECVPCI'I

EBPOflEJitao.lCblO3
EBPonE~CKI1
COLjIWlEH«lH,ll

Ilpoejcrvr ce OCblll.eCTBHS3c 4>lIH3HCOS3T3 nomcpena R3

ESpOneHCKml CO~1I3JleH4>OH,lJ.
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T03H IlOK)'MeHT e cssnanea B paaxare aa npoexr N!! BGOSM90POOl-2.018-0038-COl ,,3a no-nofisp )f<HBOTB otinrana
Kytipar xpea npaofiuiasaue sa YH3BBMHrpymr", Q>HHaHCl1paHOTOnepanrsaa rrporpaaa "Pa3SI1THeaa '10SeWKI1Tepecypca"
2014-2020. Ilanara orrosopaocr sa C'bll'bp)f(alrneTO aa ny6nl1KaUHJlTa ce ROCI1OT o6mlffia Kyfipar 11 npa HMT<aKBI1
06CTonenCTBa He MO)f(e na ce C'lBTIl, xe T03H ,lI.OK)'MeHTorpaassa OQ>HUHaJIHOTOcraaoaatne aa EsponeHCKHJI C'b10311

YnpasJUlBamHJI opran aa OITPlIP 2014 - 2020

~. 12. (1) Koraro sa sacrra OT Ycnyrare, KORTO ce H3II'bJ1IUl.Ba OT IIO,nH3II'bJIHHTen,
H3II'bJIHeHHeTO MO)l(e na 6'b,ne npenaneao OT,neJIHO OT H3II'bJIHeIDIeTO aa OCTaHaJIHTe Ycnyra,
no,nH311'bJIIDfTeJ1.HTnpeztcraax aa 113ITbJIHHTEJUI OT'-IeT aa H3II'bJIHeHHeTO na C'bOTBeTHaTa qaCT OT
Ycnyrare sa C'bOTBeTHaTa ,neihIocT, saenno C HCKaHe sa nnamaae aa TroH l.JaCT npsxo aa
n0,nH3II'bJIHHTelliI.

(2) 113ITbJIHMTElliIT ce sazrsrrxaaa na npeziocrasa na Bb3JI0)l(J1TEJUI OTQeTaH HCKaHeTOsa
nnamaae na nO,nH3II'bJIIDITeAA B CpOK ,no 15 (IIeTHaneCeT) ,nIDI OT IIO~aBaHeTO MY, saenao CDC
CTaHOBHII:{e,OTKoeTO na e BH,UHOnaJIH ocnopaa nnamaaasra HJIHQaCTOTT5lX KaTO He.ll'bJ1)l(MMH.

qJl. 11. (1) BCJ1lfI(H nnamaaaa no T03H ,n:oroBop ce H3B'bpIllBaT B JIeBa l.Jpe3 6aHKoB npeson IIO
CJ1e,nHaTa6aHKOBa CMeTKa na M3ITbJIHJ1TEJUI:

Eaaxa: I1HTEPHEIllbHbJI ACET nARK
IBAN: BG19IABG74911002335801
BIC: IABGBGSF
(2) M3II'bJIHHTemrT e ,nn'b)l(eH na YBe,nOM.5LBaIIHCMeHO B'b3JIO)I(HTemr sa BCHl.JKHIIOCJ1e,nBamH

nposrerra no an. 1 B CpOK OT 3 (mpu) ,nIDI, Cl.JHTaHOOT MOMeHTa aa IIpOMIDiaTa. B crrysaa qe
M3II'bJIHHTelliIT He ynezroua B'b3JIO)I(HTelliI B T03H CPOK, cmrra ce, qe nnamaaaara ca aannescao
aasspmeaa.

qJl. 10. (1) OKOWIaTeJIHOTO nnamaae 110T03H ,n:oroBop, ce asespnrsa B'b3 OCHOBaaa CJ1e,nHHTe
,noKYMeHHI:

1. OTl.JeTaa npenocraseaare YCJIyrH aa C'bOTBeTHaTa,neihIocT, npeztcraaea OT H3ITb.JIHl1TEJUI
aa Bb3JI0)l(J1TElliI;

2. npaexo-npenasarenea IIPOTOKOJI sa npaevase aa Ycnyrare sa C'bOTBeTHaTa ,neHHocT,
IIo,nmICaH OT Bb3JI0)l(J1TEJUI H H3ITbJIHHTEJUI CJ1e,nIIO~aBaHe na OT'-IeTa no T. 1, npa C'bOTBeTHO
cnamaae na pasrropenriare na Pasnen VI (Ilpenasaae H rrpnestaae aa H3ll'bJIHeHHeTo) OT ,n:oroBopa; H

3. <paKTypa sa ,n'bJDI<1'IMaTa cytaa OT Ileaara aa C'bOTBeTHaTa neaaocr, aaaaneaa OT
M3ITbJIHHTEJUI H rrpencraseaa aa Bb3JIO)IG1TEJUI.

(2) B ODHCaTeJIHaTa 1:JaCTaa <paKTypaTa cnensa 3a,n'bJDKHTeJIHOna ce BIllIIDe CJ1e,nmUITTeKCT:
.Pasxorrsr e no noroaop sa 6e3B'b3Me3,nHa novout N!! N!! BG05M90POOl-2.018-0038-COl 110
Oneparasaa nporpaxa ,,ProBRTHe na qOBelIIIane pecypca' 2014-2020".

qJl. 9. Bb3JI0)l(J1TEJUlT nnaina aa H3ITbJIHJ1TEJUI Ileaara no T03H ,n:oroBop, KaKTO cnezrsa:
(a) aBaHCOBOnnamaae B paaxep no 50 % (nernecer aa CTO) OT CTOHHOCTTaaa BC$lKa,neMHOCTB

CpOK no 30 (CJ10BOM:rpanecer) ,nHH, CqJfTaHOOTnarara sa IIO)lIDICBaHeTO aa ,n:oroBopa H B'b3OCHOBaaa
asnaaeaa rpaxrypa aa C'bOTBeTHaTa,neilliocT OT H3ITbJIHHTEJUI;

(6) OKOH'laTeJIHO nnamaae B paavep no 100 % (CTO aa CTO) OT croiiaocrra aa BC5lKa ,neirnocT B
CPOK,nO30 (CJ10BOM:rpanecer) L(HHCJ1e,nnpaexaee aa HeHHOTOH3ll'bJIHeHHe.

aa BpeMeTO aa asrrsmreaae aa ,n:OrOBOpa H He nonneacar na npO~UIHa, OCBeH B cnysaare, H3Plf1llI0
yrosopeaa B T03H ,n:orOBOp HB C'bOTBeTCTBReCpasnopenfiare na 30IT.

PA3BI1n1E HA
40BEWKI1TE PECYPCI1

EBPOnEI1CKHCbI03
EBPonEHcKII
COUI1Al1EH CI>OH.Q

IIpoeKTbT ce OC'blUeCTBSlBaC<IluHaHcoBaTa uomcpena ua
Esponencxna couuanea <IlOHil
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T03H .Il0K)'MeHT e cssnanea B paM:J<HTeaa npoexr N2 8GOSM90POOI-2.018-0038-COI ,,3a no-notrsp )f(111l0TB o6[[(HHa
Kyfipar IfPe3 npaotinrasane sa Y.ll3BI1MHrpyna", <pHHaHcl1paHOTOneparasaa nporpaaa "Pa3BRTJIe aa qOBeWKI'ITepecypca"
2014-2020. Llxnara orroaopaocr aa C'b.Qbp)f(aHHeTOaa ny6J1HXaUH.lITace HOCH OT o6WlUIa Kytipar H npn ffitKaKBJI
06CTO.llTenCTBaHe MO)f(e na ce CqHTa, qe T03H .QOKYMeHTOTPa3.l1BaO<plU(}faJUfOTOCTaHOBRme sa EBponeHCKHJI C'b103 1'1
Yrrpasnasamaa opraa aa OITPqp 2014 - 2020

qJl. 16. (1) Koraro KaTO rapaHUIDI sa H3n'bJIHeHHe ce npeztcrass 6aHKOBa rapamraa,
113I1'bJlHl1TEJUIT npenasa aa B'b3Jl0)l{l1TEJUI oparaaanen eK3eMII~ na 6aHKOBa rapaHI{IDI,
aaztazteaa B nOJI3a rra B'b3Jl0)l{l1TEJUI, KO.srTO.rpafiaa na orrosapa aa cneztaare II3HCKBaHlUI:

1. zta6'b.n,e6e3ycnoBHa H aeorsseaaeaa 6aHKoBa rapaauas, ztac'b.n,'bp)l(asazrsnxeaae aa 6aHKaTa -
rapanr rta H3B'bPUIH nnamaae npa IT'bPBOnHCMeHO HCKaHe OT B'b3Jl0)l{l1TEJUI, rtexnapapam, tIe e
Hamme HeH3lI'bJIHeHHe aa aazrsroxeaae aa 113I1bJlHI1TEJUI H.Jm npyro OCHOBaHHesa sazrspxaae aa
Tapaarraara aa H3II'bnHeHHe no T03H )J.oroBop;

2 . na 6'b}J.eC'bCCpOKua BaJIH.ZJ,HOCTaa uenas CpOK na .n,eHcTBHena )J.oroBopa IImoC 30 (rpaztecer)
.n,HHcnezt npexparxaaaero ua Zloroeopa, KaTO IIpH Heo6xolIHMOCT CPOK'bTaa BanH.ZJ,HOCTua 6aH.KOBaTa
rapaHI{IDI ce yzrsnacaaa H.Jmce asnasa HOBa.

~. 15. Koraro KaTOTapaairaa sa H3ITbJIHeIDie ce npencraas napasaa CYMa, cynara ce BHaCjJlIO
6aHKOBaTaCMeTKaaa Bb3Jl0)l{}1TEJUI:

Bamca: "l1HBeCT6aHK" A)J.,
IBAN: BG 45 IORT 81163300700000,
BIe: IORTBGSF.

qJl. 14. (1) B crrysaa aa H3MeHeHHe aa .D:oroBopa, H3B'bpmeHO B CbOTBeTCTBHeCT03H .D:OfOBOPH
lIPHnO)£(EMOTO npaso, BKJUO'lHTenHO xoraro H3MeHeHHeTO e CB'bP3aHO C aanexcapaae aa Ileaara,
113II'bJlHl1TEJI5IT ce aazrsrosaaa na npemrpaeae aeofixonasrare .n,eHCTBIDI sa npasescraae aa
Tapaauaara sa H3II'bnHeHHe B C'bOTBeTCTBHeC H3MeHeHHTe ycnosaa aa )J.ofoBopa, B CpOK no 5 (CJl060)W:

nem) .mm OTuozrrmcaaaero aa norrsnmrrenno CIIOpa3)'MeHlle sa H3MeHeHHeTO.
(2) )J.ei.f.cTBH.srTaaa lIpHBe)J(.ZJ,aHeaa Tapaanaara aa H3lI'bJIHeHHe B C'bOTBeTCTBHeC H3MeHemrre

ycnonaa aa )J.oroBopa MoraT na BKmOtJBaT, no H360p ua 113II'bJIln1TEJUI:
1. saacsne aa ztorrsnaarenaa napaxaa cyxa lIO 6aHl<OBaTa CMeTKa aa BhlJlO)l{l1TEJUI, rrpa

cnasaaae aa H3BCKBaHlUITa aa xn. 15 OT)J.oroBopa; a/ana;
2. npenocrassse aa .n,oK)'MeHT sa H3MeHeHBe aa rrspsoaasanaara 6aHl<OBa rapaHJ:UUI H.Jm HOBa

6aHKOBa rapamras, npa ClIa3BaHe aa H3HCKBaHIDITana sn. 16 OT)J.oroBopa; WH.Jm
3. npenocrassae aa .n,OK)'MeHT aa H3MeHeIDIe aa nspaoaasanaara sacrpaxoaxa H.Jm HOBa

3aCTPaxoBKa, npa ClIa3BaHe aa H3HCKBaBIDITana xn. 17 OTIlorcsope.

rAP AHJ.UUI3A H3nbJIHEHHE
q;.. 13. IIpH IIO.ZJ.IIHCBaHeTO aa T03H .D:OfOBOP, 113I1'bJlHI1TEJUIT npencrasa aa

B'b3Jl0)l{l1TEJUI rapaHUIDI aa H3II'bnHeHHe B pasxep aa 1 % (e.ZJ,Hona CTO) OT Croauocrra aa
.D:oroBopa 6e3 MC, a lfMeHHO 299,30 na. (nsecra zteeernecer H neser nesa H rpanecer CTOTHHKH).

(3) B'b3Jl0)l{}1TEJUIT npaeva H3lI'bJIHeHHeTO sa tIacrra OTYcnyrare, npa C'bOTBeTHOcnasaaae
aa paanopenfiare sa Pasnen VI (Ilpenasane H npaexaae aa H3II'bJIReHHeTo) OT .D:oroBopa, H sannarna
B'b3Harpa)J(.n,eHHeaa Ta3H tIaCT na rro.n,H3II'bJIHHTeJUlB CpOK 30 (rpaaecer) .n,HH OT lIO.ZJ,ITHCBaHeTOna
npaeao-npenasarenea nporoxon. Bb3JlO)l{I1TEJUIT HMa rrpaao na OTKa)J(ezta H3B'bpIIlli nnamanero,
xoraro HCKaHeTO aa nnarnaae e ocnopeao OT 113I1'bJlHMTEJUI, no MOMeHTa aa OTCTpaIDlBaHe na
npaxaaara aa OTKa3a.
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T03H .noKYMeHT e cssnanea B pasoorre aa npoexr NQBGOSM90POOl-2.018-0038-COl ,,3a [lO-.n06bP )I01BOT B ofimaaa
Kytipar xpea rrpaofimaaaae aa Y1I3BI1MMrpyrm", 4>HHaHCHpaHOTOneparuana rrporpava .Passarae ua QOBelllKI1Te pecypca"
2014-2020. Ilsnara OITOBOPHOCT sa csnspxaaaero aa rrytinaxanasra ce HOCH OT ofiuiaaa Kyfipar 11 npa IDIJ(aKBH
06CTosrreJlCTBa He MO)Ke na ce C'IHTa, qe T031i .nOKYMeHT orpasxsa O<pHIlHanHOTOCTaHOBHme na EBponeHCKUlI CD103 11
Yrrpaanaaaruaa opraH aa OTIPqp 2014 - 2020

TIn. 19. Bb3JI0)f(J1TEJUIT RMa IIpaBO na sazrspzca C'bOTBeTHa llaCT H ,n;a ce y,n;OBJIeTBOpHOT
Tapamraara aa H3n'bJIHeIDle, xoraro I13TIbJIHHTEJI5lT He H3II'bJIHH.asxoe OT HerOBHTe 3a,lJ;'bJI)KeHH5IIIO
.D:oroBopa, KaKTOH B C~aHTe aa nonro, nacra-rao R 3a6aBeHO H3II'bJIHeHHe aa KoeTO Iizta e 3an'bJI)KeHHe
na M3TIbJIHHTEJI5l, KaTO YCBOHTaKaBa nacr OT fapaHUIDITa sa R3TI'bJIHeHRe, KOJITOC'bOTBeTCTBana
yrosopeaara B .D:oroBopa neycroinca sa C'bOTBeTHRj{C~aH aa HeH3n'bJIHeHHe.

qn. 18. (1) Bb3JIO)f(MTEJI5lT oCB060)l(,lJ;aBa Tapamraara aa asrrsrraeaae B CpOK zto 30
tcnoeou.mpuaecemi D.HH CJIen npexparxaanero aa .ll:oroBopa, IIpIiKJIlOqsaHe na R3n'bJIHeHHeTO aa
.D:oroBopa Ii OKOfftIaTeJIHO npaexaae na YCJIyrHTe B rrsnea pasaep, aKO nancaar OCHOBaHHJI sa
sazrspacaaero OT crpana aa Bb3JI0)f(J1TEJUI aa KaKBaTO a na e cyaa no aes.

(2) OCB06o)l(,lJ;aBaHeTOaa Tapaanaara sa H3II'bJIHeHHe ce R3B'bpoma, KaKTO cnezrsa:
1. xoraro e B'bB<popMaTa aa napa-rna cyxa - qpe3 rrpeseaoiaae na cysrara IIO 6aRKOBaTa CMeTKa na

I13ITbJIHHTEJI5l, nocoseaa B qJI. 11 OT.ll:oroBopa;
2. xoraro e BbB <popMaTa na 6aHKOBa rapaauaa - '!pe3 spsmaae na HeIDIRJI OpRrnHaJI na

IIpenCTaBRTeJI na I13IlbJIHHTEJI5l HJlIi yrrsnnouonreao OTHero JIHUe;
3. xoraro e BbB <popMaTa aa sacrpaxoaxa - =pes spsrrtaae aa oparaaana aa sacrpaxosarerraara

IIOJI11uahaCTpaxoBaTeJIHRJI ceprarpaxar na IIpe)1CTaBRTeJI aa I13ITb.JIHI1TEJI5l H.JIHyn'bJIHOMOrneHO OT
Hero JIRUe RJUI asnpamaae aa IIHCMeHO yse)10MJIeHHe )10 aacrpaxosarena.

(3) Tapaarraara ana CbOTBeTHaTa ~aCT OT aes He ce OCB060)l(,lJ;aBaOT Bb3JI0)f(J1TEJUI, aKO B
nponeca na R3Il'bJIHeHHe na .ll:oroBopa e B'b3HH.KHaJICIIOP Me)l()J;y CTpaHHTe OTHOCHOHeR3II'bJIHeHHe aa
3a,lJ;'bJI)KeHIDlTaaa I13Ilb.JIHI1TEJUI H B'bIlPOC'bT e OTHeceH sa pemasaae rrpen Cb)1. Ilpa pemasaae aa
crropa B nOJI3a aa Bb3JI0)f(J1TEJI5l TOHMO)Ke ,n;aIIpRCThllH. K'bM YCBO.srBaHena rapamraare.

qn. 17. (1) Koraro KaTO fapaHU11R sa R3IIbJIHeHRe ce IlpenCTaB5I aacrpaxosxa,
M3ITbJIHHTEJUIT npeztasa aa Bb3JIO)f(MTEJUI oparaaanea exaexnnap aa aactpaxoaaremra
nOJIHI.{a, aaaanena B noma aa Bb3JIO)f(MTEJUI, B K05ITO Bb3JI0)f(J1TEJUIT e IlOCOqeH KaTO TpeTO
IlOJI3BaIqO ce JIHI.{e (6eHe<pRl(HeHT), KOJITOrpsfisa na OTrOBapJl aa CJle)J;HRTeH3HCKBaHRJI:

1. zra ooesnexaaa R3II'bJIHeHHeTO aa T03R .ll:oroBop Qpe3 noxparae na orronopaocrra aa
H3ITbJIHHTEJUI;

2. zta 6'b,n;eC'bCCpOK aa BaJIH,n;HOCTaa ueJIIDI CpOK aa ,n;eHCTBIieaa .ll:oroBopa IIJIlOC 30 (rpanecer)
)J;HH. cnezt IIpeKpaT5IBaHeTO ira .D:oroBopa, KaTO IIpH He06xo,llHMOCT CPOK'bTna BaJIH.,llHOCTna 6aHKOBaTa
rapaHI(RJI ce yn'bJDKaBa ana ce H3,llaBa HOBa.

(2) Pa3XO,llHTe no CKJIlOqsaHeTO aa 3acTpaXOBaTeJIHHJI noroaop H nonzrspxaaero aa
BaJIRD.HOCrra aa sacrpaxosxara aa H3RCKBaHHjJCPOK, KaKTO H TIOBCJlROaannamane aa 3aCTpaxoBaTeJIHO
otieamereaae B llOJI3a na Bb3JI0)f(J1TEJI5l, npa HaJIHqIieTO aa OCHOBaHHe aa TOBa, ca aa CMeTKa aa
M3TIbJIHHTEJI5l.

(2) DaHKOBlITe Pa3XOJlH no OTKpHBaHeTO R IlO.lI.ll1>P)KaHeTOaa I'apamrasra aa R3Il'bJIHeHRe B'bB
<popMaTa aa 6aHKOBa rapaHI{IUI, KaKTO 11no YCBO.srBaHeTOaa cpencrsa OT crpana aa Bb3JIO)f(HTEJUI,
IIpR HaJIHtrneTO na OCHOBaIDIe aa TOBa, ca sa CMeTKa aa H3IlbJIHHTEJI5I.
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T03H. )l,OKYMeHT e cssnanea B paMKHTe aa npoexr N!! BG05M90POO 1-2.018-0038-CO 1 ,,3a no-noesp )f(HBOT B o6lUHHa
Kyfipar -rpes rrpaofimaaarre na YR3BI1MH rpyna", <pHlIaHcHpaH OT Oneparaaaa nporpaaa "P33BHTIle na qOBeWKHTe pecypca"
2014-2020. Ilanara OTIOBOPHOCT sa csnspacaaaero aa ny61THKaUWlTa ce HOCH OT o6rrnma Kyfipar FI I1pH HI1J(aKBH
06CTOllTenCIBa He MO"lKena ce C'lHTa, qe T03F1 )l,OKYMeHT OTp33RBa O<pHUWaJTHOTOCTaHOBHlUe na EBponeHCKIDI C'b103 11
YnpaBJUIBarrJ.HRopraH aa OI1Pt{P 2014 - 2020

qJI. 27. 1I3II'hJIHHTE.IDIT ce 3a,lJ.bIDKaBa:
1. na npe'[(OCTaBH YCJIyrHTe a na H3n'bJIIDlBa 3a.Ll'bJI)KeHIDITaCM IIO T03li ,UoroBop B yronopeaare

cpoxosc H Ka'leCTBeHO, B C'bOTBeTCTBHeC,l1;oroBopa a IIpHJIo:>KeHIDITa;

06wn "paBa D 3aUbJDKeHIUI Ha H3ll'hJIHHTE.IDI
lin. 26. H3II'hJIllHTE.IDIT 8Ma npaao:
1. na IIOJIyqH B'b3Harpa)K,lJ,emIe B passrepa, cpoxonere 1'1 npa YCJIOBIDITa no 'lJI. 8 - 12 OT

ztoronopa;
2. na HCKa H na nonysasa OT Bb3JIO)KHTEJI5I Heo6xo.r:r;HMOTOC'bneHcTBIfe sa H3n'bJIHeHHe na

3a.Ll'bJI:>KeHIDITaIIO T03H ,UoroBop, KaKTO If BCIf'lKH aeotixonaxa ,lJ,OKYMeHTH,HHCPOPMauH.sIH naHHH,
IIp.sIKOCB'bp3aHH HJm Heo6xo,[(HMH sa If3II'bJIHemIe aa Iloronopa;

UP ABA II 3A,l1;'hIDKEHIDIHA CTPAHHTE
qJI. 25. Y!36pO.sIBaHeTO aa KOHKpeTHli npasa If 3a.u'bJI)KeHl1.sIaa CTpaHHTe B T03If paszien OT

,UoroBopa e HeH3'lepnaTeJIHO H He sacsra neRCTBB.eTO na npyra KJIaY3H OT ,UOfOBopa HJIH OT
IIpnJI02KHMOTO rrpaso, npeztaazcztarrta npaaa IDB.JIH3a.Ll'bJI:>KeHH..sIna KO.sITOH na e OTCrpanare.

qJI. 24. Bb3JIO)KHTEJI5IT He n'bJI:>KB.JIHXBa sa BpeMeTO, IIpe3 KoeTO cpeztcraara IIO fapaHUIDITa
sa H3II'bJIHeIDle ca IIpeCTO.sIJIHrrpa Hero 3aKOHOC'bo6pa3HO.

qJI. 23. Koraro Bb3JIO)KHTEJI5IT ce e y,n;oBJIeTBOpllJI OT Fapaanaara aa B.3II'bJIHeHlle If
,UoroBOp'bT npozrsrosasa na e B CHJIa, H3IIbJIHl1TEJI5IT ce 3a.Ll'bJI)KaBaB CpOK no 5 (CflO60M: nem) .lI.IDI
na .n:OII'bJIHIfTapaanaara sa H3II'bJIHeHHe, KaTO aaece YCBoeHaTa OT Bb3JIO)KHTEJI5I cysra IIO CMeTKaTa
aa Bb3JIO)KHTEJI5I HJIH nperrocrasa ,n;oKYMeHTaa H3MeHeHHe aa II'bpBOHa'laJIHaTa 6aHKOBa rapaH.UIDI
HJIli HOBa 6aHKOBa rapaHUIDI, C'bOTBeTHO3aCTpIDWBKa, TaKa xe B'bB acexa MOMeHT OT .n:eilcTBHeTo aa
Iloroeopa paavepsr na fapaHIJ;IDITa aa If3II'bJIHeHHe na 6'b,lJ,eB C'bOTBeTCTBHeC 'lJI. 13OT,UoroBopa.

qJI. 22. 3a.u'bp:>KaHeTOna fapaHI:(IDITa sa aarrsnaeaae H3WUIO HJIB. 'laCT~O He 1I3'lepIIBa npasara
aa Bb3JIO)KHTEJI5I na 'rspca ofiesrnererme B IIO-fOJI.sIMpassrep.

qJI. 21. B scexa crrysaa na sazrspacaae aa I'apaanasra sa B.3II'bJIHeIDle, Bb3JIO)KHTEJI5IT
yaenoxsna H3IIbJIHl1TEJI5I sa aazrspxaaero 1'1 HerOBOTOOCHOBaHHe.

qJI. 20. Bb3JIO)KHTEJI5IT HMa npaso na 3a.Ll'bp2KHI'apaarraxra aa H3IThJIHeHHe B rrsnen pa3Mep,
B CJIe,n;HIfTeC.ITyqaH:

1. aKO H3IIb.Jllll1TEJI5IT He sano-rae pafiora IIO H3II'bJIHeHHe aa ,l1;oroBopa B CpOK no 30
(Cfl060.M: mpuoecemy .lI.IDI CJIe,lJ,,UaTaTa aa BJIH3aHe B CHJIa H Bb3JIO)KHTEJI5IT Pa3BaJIH ,UoroBopa na
TOBaOCHOBaHHe;

2. rrpn II'bJIHO HeH3II'bJIHeHHe, B T.'l. xoraro Ycnyrrrre He OTfOBap.sIT na H3HCKBaHH.sITaaa
BhlJIO)KHTEJI5I, H paasanaae sa ,UofoBopa OTcrpana aa Bb3JIO)KHTEJI5I na TOBaOCHOBaHHe;

3. IIpH npexparxsaae na neaaocrra na H3IIbJll-lliITEJI5I ana IIpH o6.sIB.sIBaHeTOMY B
HeCDCTO.sITeJIHOCT.
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T03B )l,oKyMeHT e C'b3)l,a,u,eHB paMKBTe aa npoexr N!! BG05M90POOl-2.018-0038-COl ,,3a no-notisp )IOmOT B otinraaa
Kyfipar spea npuofimaaaae sa Y.IJ3BI-IMlirpYIDI", $FlHaHCHpaHOTOneparaasa nporpaxa "Pa3BIITHe na 'lOBeWKHTe pecypca"
2014-2020. Ilanara OTfOBOPHOCTsa c'h.ll'hp)l(aHMeTOna ny6JIliKaUIDlTa ce HOCH OT otinmna Kyfipar 1'1 rrpa IDl1<aKBH
06CTO.IJTeJICTBaHe MO)l(e na ce C'lMTa, lJe T03H .llOKYMeHT orpaaasa 0CPI1UHaJIHOTOCTaHOBHllle ua EBponej1cKIDI C'h103H
YnpaBJUIBalllH.IJopras aa OITPqp 2014 - 2020

2. na rrpencrasa aa B'b3nO)l(.I1TEJUI oYQeTIne/,nOI<JIa).Une/pa3pa60TKHTelMaTepIfaJIHTeH na
113BbpIIIH npepaoorsaae Wl1JIR ,nOIlbJIBaHe B yI<a3aHIDJ.OT B'b3JI0)l(.I1TEJUI CP0K, xoraro
B'b3JIO)l(I1TEJUIT e nOHCKaJITOBa;

3. rta IfH¢opMHpa CBoeBpeMeHHOB'b3n0)l(.I1TEJUI sa BClf'IKH npesxa, B'b3Hl1KB~ B xona na
113IIbJIHeHHeTOna pafiora, na IIpe,nJIO)l(1fHa'!HH aa OTCTpaIDlBaHeTOIfM, KaTOMO)l(e na 110IfCKaOT
B'b3nO)l(I1TEJUI )'Ka3aHIDIa/ana csneacrsae aa OTCTpaIDIBaHeTOliM;

4. zra113nbJIIDlBaBC~ 3aKOHOC'b06pa3HHyKa3aHIDlH H3HCKBaHIDIna B'b3n0)l(.I1TEJUI;
5. ztanasa nOBepHTeJIHaKOH¢If,neHI(HaJIHaTaHH¢opManHH, B CbOTBeTCTBHeCyroaopeaoro B-qJI.

46 OT,UoroBopa;
6. na He m.snara pafiorara HJ1HqaCTH OT HeH na 110,nH3II'bJIHHTeJ1H,113B'bHrrocoseaare B

otpeprara aa ll3II'b.JIHI1TEJUI, OCBeHB cnysaare H IIpH ycrrOBIDITa,rrpezrsanerra B 30II. ,Ua B'b3JIO)KH
C'bOTBeTHasracr OTYcnyrare na 110,nH3n'bJIHHTeJIHTe,nOCOqeHHB otpeprara aa 113II'b.JIHI1TEJUI, 11na
xoarpcnapa H3IIbJIHeHHeTOna TeXHI-ne3a,nbJI)l(eHIDl;

7. zta ysacrsa BbB BCH~H pa60THH cpenra, cBbp3aIDI C If3n'bJIHeHHeTOaa T03H,UoroBop;
8. ,na He npOMeHHC'bCTaBaaa nepcoaana, KORTOme orrosapa aa H3IIbJIHeHHeTOna Y cnyrare,

6e3 IIpe,nBapHTeJIHOllHCMeHOcsrnacae OTcrpaaa aa B'b3JI0)l(.I1TEJUI;
9. lliII'bJIHHTeJIjlT ce sazrsnxaaa ,naCKJIIO'!Hnoroaop/noroaopa aa IIO,nH3II'bJIHeHHeCnOCOqeHHTe

B odieprara My no,nH311'bJIHHTeJIHB CpOKOT5 zraa OTCKJIIOqBaHeaa HaCTOHI.I(lfSlIlorosop. B CpOKzto 3
(Cfl060M: mpu) ,nHH OT CKJIIOqBaHeTOaa noroaop sa IIo,nH3nbJIHeHHe HnH na ,nOllbJIHHTeJIHO
crropasysreaae aa 3aMJIHaaa IIOCOqeHB otpeprara nO,llH3n'bJIHHTeJIR3IIbJIHHTeJIjlTasnpama KOIIHe aa
norosopa IfJ1Haa ,nOll'bJIHHTeJIHOTOCIIOpa3yMeHHena B'b3JIO)l(HTeJIHsaerrao C noxaaarencrsa, qe ca
H3IIbJIHeHHYCJIOBIDITano qrr. 66, aJI.2 If 11 30Il.

10. 113IIbJIHHTeJIHTce sazn.nxaaa na H3IIbrrHHBaztorosopa C rpaxara na ,n06'bp CTOllamJH,npa
cnassaae na npHHIJ:IfIIIfTeua HKOHOM~OCT, e¢HKacHocT, e¢eKTl1BHOCT,IIy6JIHqffOCTR npospanaocr, B
C'bOTBeTCTBHeCHaR-,n06pIfTeIIpaKTHKHBC'bOTBeTHaTa06JIaCTIf CHaCTOmIJ.IDI,norOBOp.

11.YIIpasJIHBaI.I(lfHTopran He HOCROTrOBopHOCTsa spezra, IIOHeceHH OT CJIY)l(.HTeJIHTeHJlH
HM)'III:eCTBOTOaa 11311bJIHHTeJIjlIIO apexe aa R3IIbJIHeHHena ztoroaopa HJIHKaTOnocnenaua OTHero.
Y npannsnautasr opraa He ,n'bJDKH06e3IIIeTeHHXrum: ,nOII'bJIHHTeJIHHIIrraIIIaHHSIH3BbHnpezraanenare 110
ztoronopa, CB'bp3aHHCno,n06HHspezm.

12. .I13IIbJIHHTeJIHTIIOeMaUjIJIaTaOITOBOPHOCTKbM rpera mnta, B TOBa'!Hcrro If orrosopaocr aa
spezra OTBCjlKaKbBxapaxrep, noaeceaa OTTe3HJIHUano apesre aa H3IIbJIHeHHeaa ztorosopa HnHKaTO
nocnertana OT Hero. Ynpannaaanraar opraa He HOCHOTrOBopHOCT,npoaaraaamara OT HCKOBerum:
2KaJI6HBCJIe.uCTBHenapymeaae na HOpMaTl1BHHH3HCKBaHIDJ.OT crpaaa na 113TIbJIHHTeJIH,HerOBl1Te
crryzcarena RJIH JIHUa,nozrranerm na HerOBHTeCJIY)l(HTeJIH,HJIHB pe3YJITaTaa napymeaae na npasara
na TpeTOnnne.

13. .I13IIbJIHHTeAATHe npeznrpaeaa KaKBHTOH na ca ,neHHocTH,KORTOMoraT zta ro rrocrasar B
XHIIOTe3ana KOH¢rrHKTua mrrepeca TIOcsracsna aa qJI. 57 OT Pernaxrerrr 966/2012 r. H OTHOCHMOTO
HaUHOHaJIHO3aKOHo.uaTeJICTBO.IIpH HaJIH'!He na TaK1>BPHCK .I13IIbJIHHTeAATnpermpaesra BCHq}(}f
neofixomrva MepKH aa H36HrBaHeaa KOH¢JIHKTua HHTepeCH,If ysezroaaaa nesaoasao YnpasJIHBa.IIUUI
opran OTHOCHO06CTOSlTeJICTBO,KoeTO rrpezrasnaxaa ana MO)l(e .n;a IIpe,nH3BIfKa rronofiea KOH¢JIHKT.
KOH<pJIHKTaa mrrepeca e HaJIHUe,xoraro 6e3npIfCTpaCTHOTOR 06eKTl1BHOynpIDKIDIBaHeua <PYHKllHHTe
no norosopa aa KoeTO H zra e rrane e OIIOpOqeHOIIOPa,Z.UIrrpasnraa, CBbp3aHH CbC ceMeikTBOTO,

EBPOflB'lcI(l.1CbI03
EBPOnEIICI(l.1
COl(lW1EH~•

Ilpoexrvr ce OC'bm.eCTBHBa C $UHaHCOBaTa nonxpena aa
EBpOneHCKHH COUllaJIeH $OHJl



Crp. 9 OT20

----------------------------------------------------- www.eu fu nds. bq ------------------------------------------------------
T0311 .uOKYMeHT e Cb3.uajleH B paMKI1Te aa npoexr NQBG05M90POOI-2.018-0038-C01 ,,3a no-aofisp )f(I1BOTB o6ulIiHa
Kyfipar spea npaofiuiasane aa Y1l3BKMH rpYID1", !IllfHaHCHpaH OTOneparaaaa nporpaua "PaJBI1THe aa 'IOBemKJ.lTe pecypcu"
2014-2020. Ilsnara OTfOBOPHOCT aa cszrspxanaero aa rrytinaxarrasra ce BOCH OT o6[UHHa Kyfipar 11 npH HID<aKBH
06CTO~TeJlCTBa He MO)f(e na ce C'IHTa, 'Ie T0311 .u0KYMeHT orpassna O!llHIJ;HaJIHOTOcraaoaauie aa Eepcnencxaa CblO3 H
YnpaBJlllBaWIDI opraa aa OITPqp 2014-2020

eMOI(HOHaJIHIDI )K}iBOT, rrOJIHmtIeCKaTa HJIH HaIJ,HOHaJIHaTanpHHa,lJ;ne:>KHOCT,HKOHOMlPIeCKH HHTepeCH
HJIl'I BCm<aKbB ztpyr o6m. aarepec, KOHTO TO liMa C rrpyro rrmte, csrnacno tIJ1. 57 OT PerJ1aMeHT (EC,
EBP ATOM) NQ 966/2012 ua Esponeacxaa rrapnaxear H na Cssera OTHOCHO<j_)HHaHcoBHTenpasana,
rrpHJ1Q)IUIMHaa 06IIlIDI 61011)J{eTaa Craosa H aa OTMHHa aa Perrranear (EO, EBpaTOM) NQ1605/2002 aa
Csaera.

14. I1PH cnaasaae ua pasnopenfiara na 'UleHOBe 3.68, 3.69, 3.70, 3.71 H 3.72 OT
A)lMHHHCTpaTHBHIDI )lOrOBOp no npoueztypa spea napexrno rrpenocraasne C HHTerpHpaHO npoexrao
npennoxeaae BG05M90POO 1-2.0 18 "COI(MAIlliO-I1KOHOMWIECKA MHTEfP ~l15I HA
Y5I3Bl1Ml1 fPYI1l1. MHTEfPI1PAIDf MEPIGf 3A I10,n:OEP5IBAHE ,n:OCTbITA ,[(0
OEPA30BAHME" KOMITOHEHT 1, YnpaslliIBaIII.IDIT opraa, Ceprarpanapanraar opraa
I13n'bJIHliTeAAT ce 3a)l'bJDKasaT zta sanasar noaepxrenaocrra aa BCH'1KH nOBepHTenHO npenocraseaa
lloKYMeHTH, HH<j_)0PMarurnHJIH rrpyra MaTepHaJIH.

• aa CpOK He nO-ManKO OT TpH rO)lHHH, CtIHTaHO OT 31 ztexesrapa cnen npeztasaaero na OTtIeTHTe
OT crpaua na YO, B KOJITOca BKnlOtIeHH pasxoznrre no npoexra, sa rrpoexra, aa KOHTOCYMaTa na otimo
nonycrasorre Pa3XOllH He aarraamaaa JIeBOBaTa pasHOCTOIDIOCT na 1 000 000 espo, aa KoeTO YO
YBe)lOMHBa KOHKpeTHIDI 6eHe<j_)HI(HeHT;

• aa CpOK He nO-ManKO OT nne rO)lHHR, Ct{HTaHO OT 31 )leKeMBpH CJIe)l npenasaaero ua OTtIeTHTe
OT crpaaa aa YO, B KOHTOca BKnlOtIeIDf Pa3XO)lHTe no npoexra, sa npOeKTH, sa KOHTOcyxara aa ofimo
norrycraaare Pa3XO)lH nansamaaa JIeBOBaTapasHOCTOHHOCTaa 1 000 000 eBpo, sa KoeTO YO ysenoaaaa
KOHKpeTHIDI 6eHe<j_)H"UHeHT;

• xoraro 6e3B'b3Me311HaTa<pHHaHCOBanovorn nonana B ofixaara aa PerJIaMeHT (EC) NQ 1407/2013
na KOMRCIDITa, sa nepaozt OT 10 61O)l)J{eTHH rOllHHH OT narara, na KO.lITOe npenocraseaa nocnezmara
HHllHBHllYaJIHa rrosrorn no CXeMaTa de minimis, aa KoeTO YO yaeztosorsa KOHKpeTHH.SI6eHe<j_)HUHeHT.

15.B'b3no)J{HTerurr yaenoseraa lliO'bnHHTeAAT aa HatIaJIHaTa nara, OT KO.SITOrese nepaozrsr.
lS.Eapoueacsara KOMHCIDI HMa rrpaso aa nocrsn no BCH'IKH )lOKYMeHTH, npenocraseaa aa

Ynpasnasamas opraa, KaTOCIIa3Ba csnnrre H3HCKBaHH.SI.aa nOBepHTenHOcT.
17. I1PH peanasapaae na CBOHTe npaBOMOI.I{IDi Ynpaansaamaar opraa, CepTIf<j_)HI1.HpamIDIT

opraa, KOHKpeTHIDIT 6eHe<j_):mnreHT If Esponeacxara KOMHCIDI Cna3BaT H3HCKBaHIDlTa aa 3aII(FITa aa
JIHQHHTe )laHHH C'b06Pa3HO pasnopenfiare aa tIJI. 5 OT Pernasrear (EC, EBPATOM) NQ 966/2012 na
Eaponeacxna IIapJIaMeHT H na Ct.sera OTHOCHO<pHHaHcoBHTe npasana, rrplmO)J{HMH aa o6lI1.IDI 61011)J{eT
aa C'b103a H aa OTM.SI.Hana Pernaaenr (EO, EBpaToM) NQ1605/2002 aa Cssera H npRJIO)J{HMOTO
HaIJ,HOHaJIHO3aKOHOllaTenCTBO.

18. I13rr'bJIHHTeAAT e )In'b)J{eH na aanpaaa BCHtIKO aeofixozraxo sa paarnacssaae aa <j_)aKTa,tIe
norosopsr ce <j_)HHaHcHpaHnH C'b<j_)HHaHCHpaOT Esponeacxas COUHaJIeH<i>OH)l.Ilpezmpaernre sa Ta3H
I(eJI MepKH Tp~6Ba zta ca B C'bOTBeTCTBHeC npHJJO:>KHMHTenpaaana aa HH<i>0PMaIJ,H.SI.H KOM)'HHKaIIIDI,
rrpezrsaneaa B I1pHnO:>KeHHeXII OT Perrraxear (EC) NQ 1303/2013 na Eeponeacxaa napnaxear H na
Csnera H E)lHHHH.SI.Hap'blJHHK aa EeHe<j_)HUHeHTasa npanaraae aa npasanara aa HH<j_)0PMauruI H
KOMYHHKaIJ,H.SI.2014-2020 r. Koraro 6e3B'b3Me3)lHaTa <pHHaHCOBa nOMOm. nenana B 06XBaTa aa
I1HHUHaTHBaTa sa MJIa)le:>KKa3aeTOCT, OnHCaHa B rrrana I'nasa IV na PerJIaMeHT (EC) NQ 1304/2013 aa
Esponeacxas napnasrear H na Csnera, I13rr'bnHHTeAAT npanara MepKHTe sa HH<j_)0pMHpaHe H
KOM)'HHKauH.SI.no t{Jl. 20 OT PerJIaMeHTa.

I""" ....
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T031d llOKYMeHT e Cb311aneHB paMKMTe aa rrpoexr NQBG05M90POO 1-2.0 18-0038-CO I ,,3a no-noesp lKHBOTB 06Ull1Ha
Kyfipar xpes npaotiuiasaae aa YH3BlfMH rpymr", $HHaHcHpaH OTOneparasaa rrporpasia "Pa3BHTHe na qOBellJKHTepecypca"
2014-2020. Ilanara OITOBOPROCTsa cbllbplKaHHeTo aa ny6mll<aUI1JITa ce HOCH OT ofimana Kytipar H npa HHKaKBH
06CTOHTeJlCTBaHe MOlKe na ce csara, 'Ie T03H llOK)'MeHT oTPa3l1Ba O$KIlHaJlHOTO CTaHOBHme na EBponei1cKIDI CblO3 H
YnpaBJUIBaWIDl opraH aa OIIPqp 20]4 - 2020

18.1 B C.JI)"'IaHaa necnasaaae na 3a)lbJDKHTelIHHTeMepIGf sa HHcP0pMaUI1S1H KOM)'HHKaI:{I1SI,
HaCO'leHI1KbM ofimecrseaocrra, rrpezrsaneaa B EnHHHIDfHapb<ffiHKna Beaedouraeara aa IIpHJIaraHe aa
npasanara aa HHcPOPMaI{IDI1'1 KOM)'IlliKaUIDI 2014-2020 f. R aa ocnoaaaae qJI. 70, an.l , T. 6 OT
3YCECM<1>, YnpaBJUlBamHSlTopraa me HaJIO)l(HqnmaHcoBa KOpeK.I.:(HSIB pasvep na ziae aa CTOBbPXY
CYMaTaaa sepmpanapaaare Pa3Xo.n:Hno norosopa. B CJIY'iaR aa npowma B aopaarasaara ypenfia,
csspaaaa Cnpouenypara ana aa-rana aa onpenenaae aa cPRHaHCOBHKopeKUHHHlIH BlIH3aHeB CRJIana
HOB HopMaTRBeH aKT, ypeacnam Ta3H MaTepIDI, cPHHaHCOBaTaKOpeKI{IDI me 6bne onpeneneaa no
npasanara aa aopaarasaara ypenfia, neiicraarna KbMMOMeHTaaa aanaraae aa KopeKUIUlTa.

ITPR mmca aa 3a.LJ:b.JDK.IiTeJIHHTeMepKH aa HHcPOPMaI:{IDIH KOM)'HRKal(H.SI,HaCOl:J:eIDIKbM
ofimecrseaocrra, npensazreaa B E.l{HHHH.SIHapb'lHHK aa EeHecPHl(HeHTasa npanarane aa rrpaaunara aa
HHcPOPMal(H.SIH KOM)'HHKaI:{HSI2014-2020 r., H311bJIHHTelISlTBb3CTaHOBSlBaUIDIaTa cyua rra
6e3Bb3Me3)lHaTacPHHaHCOBarrosrotn.

19. BbB BCRtII<ll06snlH HlIH ny6lIHKauHR, CB'bP3aIDIC zroroaopa, KaKTOH na KOHcPepeHIlIDlII
cesiaaapa, M3IJblIIDlTelISlT e .n:nb)l(eH na YTO'lHH, 'Ie noroaopsr e nonysan cPHHaHCHpaHeOT
EBporreHcKIDI COUHaJIeHcPOM spea Oneparasaa nporpaxa "Pasaarae na xosennorre pecypca" 2014-
2020.

20. 11311blIIDlTelISlTe csrnacea Ynpaanssamaar opraa, Haul'lOHaJIHHTeOnHTHH opraan,
Esponeacxara KOMHCIDI,Esponeacxara cnY)l(6a aa 6op6a C H3MaMHTe,Eaponeiicxara CMeTHaTIaJIaTaH
BbH1llHHTe O)lHTOPH zta rryfinaxyaar HerOBOTO HaHMeHOBaIDIe 1'1 anpec, npenaasaaaeaaero aa
OTllYCHaTaTa6e3Bb3Me3.n:HacPHHaHCOBanovom, MaKCRMaJIHIUIpasxep aa novourra H CbOTHOrneHHeTO
aa cPlifHaHCHpcmeaa nonycraaare Pa3XO)lH,csrnacuo npenaaneaoro Bztorosopa.

21. ITpa cnaasaae aa pasnopencara B T.14, 15, 16 1'1 17, 11311blIHHTeJl.SlTnpeztocrans aa
YrrpaaJISlBaIUHSIopraa H Ceprmpanapamas opraa, HauHOHaJIHHTeO.n:HTHHoprana Esponeacxara
KOMHCHSI,Eaponeacxara cnyzfia sa 6op6a C H3MaMHTe,Enponeiicxara CMeTHa nanara H BbHII.IHB
O)lHTOPHrrpaaoTo .n:a llon3BaT cBo6o.n:HOH cbo6pa3HO o6xsaTa Ha npoBepKaTa BCH'iKH nOKYMeHTH,
CBbp3aHH C .llOfOBOPa,He3aaHCHMOOT cPopMaTaHM, npa YCJIOBHe,'Ie C TOBa He ce aapymasar
CbmeCTBYBamHnpasa aa RHTeJIeKTYaJIHaH I1H.n:yCTpHaJIHacoticrseaocr.

22. M3nblIHRTeJl.SlTe )lJIb)l(eH na nOnYCKa YrrpaaJUlBaIUHSIopraa, CepTFlcPHURpamHSIopraa,
HauHOHaJIHRTeOnHTHRoprarra, Eaponeacsara KOMHCIDI,Esponeacxara cnyisfia aa 6op6a C H3MaMHTe,
Esponeacxara CMeTHa nanara H BbHIlIHH O)lHTOPHzra nposepzaar, nocpencraoss npoyssaae na
.llOKYMeHTauHSlTaMY FllIH rrposepxa ua M.SICTO,H3nblIHeIDIeTOaa rtoroaopa, H na rrposenar rrsnea O,lUfT,
npa Heo6xo)lRMOCT,B03 OCHOBaaa pasxozroonpaanarerraare .n:OKYMeHTH,IIpHJIO)l(eHHKbMCl:J:eTOBO)lHHTe
OT'leTH, C'IeTOBO.llHaTanOKYMeHTauIDIH npyra noKYMeHTH, CB'bP3aHRC cPHHaHCHpaHeTOaa norosopa.
M311blIHHTeJl.SlTe )lJIb)l(eHna OClITypHHaJIH'lHOCrrana .llOKYMeHTllTeB CbOTBeTCTBHeCH3I1CKBaHIDITasa
qJI. 140 OTPerJIaMeHT(EC) NQ1303/2013 na EBporreHcKIDInapnaaear H aa Cr.sera.

M3nblIHI1TeJl.SlTe )lJIb)l(eH na nonycae YnpaaJUlBaIUHSI opraa, CepTHcPHURPamHSIopraa,
HallROHaJIHRTeO)lRTIDI opraaa, Esponekcxara cnyafia sa 6op6a C H3MaMHTeH BbH1llHHO)lHTOPHzta
H3BbprnaT nposepxa H HHCneKI{HR aa M.SICTOB CbOTBeTCTBlleC npouezrypare, npenaazrerra B
3aKOHo.n:aTeJICTSOTOna Esponeacxara ofimnocr sa samara aa cPRHaHCOBHTeHHTepeCHna Esponeacxare
06IllHOCTHcpenry H3MaMBH ztpyra aapymenas R npHlIO)l(RMOTOHauROHaJIHO3aKOHo.n:aTeJICTBO.

3a Ta3Huerr 11311blIHHTeJISlTce sazrsrosaaa na TIpenOCTaaHna CJI~TeJIHTe RJIHnpeztcraauremrre
aa YnpasJUlBaIIlJiISIopraa, Ceprmparrapanraa opraa, Ha.I.:(HOHammTeO,lUfTIDI opraan, Esponeticxara
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T03W LlOKYMeHTe Cb3LlaLleHB paMKWTe aa npoexr N2 8G05M90POOl-2.018-0038-COl ,,3a no-nofisp )K}{BOTB 06WHHa
Kyfipar xpes npnofimaaane na YH3Bl1.MHrpyna", <pwHaHCHpaHOTOneparasna rrporpaaa "P33BwTHe ua 40BeWKWTepecypcu"
2014-2020. Llanara orrosopaocr aa csnspxanaero na ny6J11tKaUlUlTa ce BOCH OT ofimana Kyfipar 11 rrpa HB:KaKBB
06CTOJJTenCTBaHe MO)l(e na ce CQWTa,4e T03H LlOKYMeHT01"p33JJBa0<pKUHaJIHOTOcraaoasuue sa EBponeHCKIDI CblO3 B
YnpaBlliIBaw.I1JI OpraH sa 0 fIPqp 2014 - 2020

KOMlfCIDI, Esponeticxara cnysfia aa 60p6a C H3MaMHTe H Eaponeacxara CMeTHa nanara, KaKTO H na
BbHllHH OJUiTOp11 ziocrsn no MeCTaTa, Kb,neTO ce OC'bIIJ;eCTBHBaztorosopa, B TOBa ,{HCJIO 11 nocrsn no

HerOBI1Te I1H<pOPMauHOHIDI CHCTeMR, KaKTO 11 no BCH'IKH ,nOKj'MeHTH H 6a311 ,naHHH, CB'bP3aIDl C

<pHHaHCOBO-TeXHHqeCKOTOynpasneaae na norosopa, KaKTO H na aanpasa BCH'IKO aeofixoznoao, aa zta
YJIeCHH pafiorara HM. .D:OCT'bObT, npenocrasea aa CJIY)i(liTeJIHTe HJIH upencrasarenare aa
Ynpaanasamas opraa, CepTH<pm.{11PaIIJ;Hj[ opraa, HanROHaJlHHTe OJIHTIDI opraan, Esponeacxara
KOMHCl1j[, Esponeacsara cJIY)I(6a sa 60p6a C FI3MaMRTe, Eaponeacxara CMeTHa nanara H B'bHIll1IHTe

O,nIHOPH Tp.sI6Ba na 6'b,ne oOBepHTeJIeH COpj[MO TpeTH CTpaHH 6e3 yIIJ;'bp6 aa rry6JIHlffiO-rrpasHHTe 11M

sazrsroseaas . .D:oKj'MeHTRTe Tp.sI6Ba na ce csxpaaasar aa nocrsrrao MjlCTO H zta ca KapTOTeKHpaHH 00

Hal£HH, xoaro YJIecIDIBa npoaepxara, a Yi30'bJIHHTeJIj[T cnerma na yaenoua Ynpaansaanras opraa aa
TO'IHOTO HM MeCTOH8XO)f(,neHHe.

23. 1130bJIHRTeJIj[T raparrrapa, 'Ie upasara aa Ynpasnsaanraa opraa, Cepradiarrapamas opran,
HaIUiOHaJIHHTe, HanHOHaJIIDlTe OJUiTIDI opraan, Esponeticxara KOMRCIDI, Esponeacxara crryzfia aa
60p6a C H3MaMHTe, Esponeiicxara CMeTHa nanara 11BbHIllIDlTe OJUiTOpH ztaH3B'bpIIIBaT O,nHTH, rrposepxa
H npoyxaaaaa, IIJ;e ce ynp8)f(IDIBaT paaaonpasao, OpH e)lHaKBH YCJIOBH.sIH B CbOTBeTCTB11eC e,nHaKBR

rtpasana H 00 OTHOmeIDIe aa HerOB11Te naprasopa H rro,n:H3IIbJIHHTeJIH. Koraro naprasop HJIH

IIo,n:R3rrbJIHHTeJI ua 113IIbJIHHTeJIj[T e Me)f(,n)'Hapo,n:Ha opraaasarras, ce IIpHJIafaT cnopaayvertas aa
npoaepxa, CKJIJOqeIlli Me)f(,nY Ta3H OpraHH3auIDI 11Esponeacxara KOMHCl1j[.

24. Ilanara ,nOKj'MeHT8UID1 00 norosopa ce csxpaaasa HJIH noon cpopMaTa aa OPHfHHaJIH, HJIH

B aasepeaa BepCHH BepIDI C oparzaana, aa 06xnOIIpHeUI HOCHTeJIH aa ,LJ,aHHH.Csxpaaeaaero ce

H3BbpIIIBa B CbOTBeTCTBHe C H3HCKBaHIDlTa aa 3aKOHa sa CqeTOBO,LJ,CTBOTOKaTO CqeTOBO,nHaTa CHCTeMa H

,LJ,OKj'MeHTana.sIca HaJIH'IHH no H3TH'IaHe na cpoxosere aa csxpaaeaae aa ,LJ,OKj'MeHTaUa.sITa,}'Ka3aHR B

qJI.140 OT Pernaxenr (EC) NQ 130312013.
o BcH'IKH Pa3xo,LJ,oOnpas,LJ,aTeJIHH11 npyra ,LJ,OKj'MeHTHC ,LJ,OKa3aTeJICTBeHaCTOHHOCT aa

onepauaa, sa KOHTOcyvara aa nonycraxare Pa3XO,nH He aazrsamasa JIeBOBaTa pasHOCTOHHOCT na 1 000

000 espo ce csxpaaasar sa OepHO,LJ,OT TpH rO,n:HIDI, C'IHTaHO OT 31 ,neKeMBpR CJIe,LJ,npenasanero aa
OTtleTRTe, B KOHTO ca BKJIJOqeHH pa3XOJUiTe no onepanasra OT crpaaa na YO, aa KoeTO nOCJIe,n:HHSIT

ysenoasaa KOHKpeTHIDI 6eHecpHI{HeHT.

o BcH'IKR paaxonoonpaanarenaa H npyra ,LJ,OKj'MeHTH C ,n:OKa3aTeJICTBeHa CTOHHOCT aa
onepanaa, aa KOHTO cyxara aa ,n:orrYCUIMHTe Pa3XO,LJ,Haazraamaaa JIeBOBaTa paBHocTOHHocT aa 1 000

000 espo ce csxpaassar sa nepaon OT ,LJ,BerO,nHHH, C'IHTaHO OT 31 ,n:eKeMBp11CJle,LJ,Ope,LJ,CTaS.sIHeTOaa
crserare, B KOI1TOca BKJllOqeHH OKOHqaTeJIHHTe Pa3XOJUi no npHKJIJOqeHaTa onepauax OT crpaaa aa YO,
sa KoeTO OOCJIe,n:HIDITyse,LJ,OM.sIBaKOHKpeTHl1j[ 6eHecpHUHeHT. CpOKOBeTe cIDIpaT ,na TeKaT B cnysaa aa
cb,ne6HH npouezrypa HJIH no Ha,n:JIe)I(HO060CHOBaHO HCKaHe aa Esponeacxara KOMHCM. B'b3JlO)I(HTeJIj[T

HHcpopMHpa 1130bJIHHTeJIj[ aa Ha'IaJIHaTa ,LJ,aTana nepaozra.
o Koraro 6e3B'b3Me3,nHaTa CPHHaHCOBaOOMOIIJ;nonazta B 06XBaTa aa PefJIaMeHT (EC) NQ

1407/2013 na KOMHcl1j[Ta, 113II'bJIH11TeJIj[T e ,LJ,JIb)f(eH,LJ,a,LJ,OKj'MeHTHpaH C'b6Hpa U.sIJIaTaHHcpopMaII.IDI

OTHOCHO rrpanaraaero aa PerJIaMeHTa. Taxa cscraneaare ,LJ,OK)'MeHTFITp.sI6Ba zta cszrspacar I{.sIJIaTa

HHcpopMaUH.sI, KO.sITOe aeofixomosa, aa zta ce noxazce, 'Ie ca CIIa3eHH YCJIOBH.sITano Pernaaear (EC) NQ
1407/2013 . .D:oK)'MeHTanIDITa OTHOCHOHH,LJ,HBH)lyaJIIDlTeOOMOIIJ;Hde minimis ce csxpaaasa aa rrepaon OT

10 6IO.ll)KeTHll rorraaa, C~TaHO OT narara aa TSlXHOTO npenocrasaae. .[(oKYMeHTIl!U'ffiTa OTHOCHO

cxesorre sa OOMOIIJ;de minimis ce csxpansna sa nepaozr OT 10 61O,LJ,)f(eTHHrozmna OT narara, na KO.sITOe
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T0311 ,nOK)'MeHTe cssnanea B paM1<IITeaa npoexr N!! BGOSM90POOI-2.018-0038-COI .,3a no-nofisp )KHBOTS o6nurna
Kytipar spes npaoemaaane na Yji3Sl1MR rpyna", qlH.HaHCHpaHOTOueparasaa nporpaaa "Pa3BHTHe sa "IOBeIIIKHTepecypcn"
20 14-2020. Ilanara orroaopaocr sa csm.pxaaaero aa ny6mrKamuiTa ce HOCH OT 06Ul.1ffia Kytipar 11 npn HKKaKBW
06CTmITenCTBa He MO)f(e na ce C"IWTa,qe T03l1 ,nOK)'MeHT oTPa3.HBa0<pI1UHaJIHOTOCTaROB:mneaa Eaporreacxaa C"b103H
Ynpaanaaanras opran na OTIPqp 2014 - 2020

CrreUUaJIHH npaBa H 3all'LJDKeHHHHa CTpaHBTe
IIPE,[(ABAHE II IIPlIEMAHE HA II3ll'bJlllEIDIETO
qJI. 30. Ilpenasaaero na H3II'I:.JIHeHHeTO aa Y cnyrare sa BCSIKa,[(eiffiocT ce ,[(oKYMeHTHpa C

IIPOTOKOJI aa IIpHeMaHe H npenasaae, Koiho ce IIO,[(IIHCBa OT IIpe,[(CTaBHTeITH aa B'b3JI0)l(l1TEJI5I K

M3TI'bJIHl1TEJI5I B nsa OpHrHHaJIHH exaesmnspa - IIO eznra sa BCHKa OT Crpamrre ("llpHeMo
npenaaarenea npOTOKOJI").

qJI. 29. B'b3JIO)KHTEJUIT ce 3all'bJDKaBa:
1. na npaeve H3II1>JIHeHReTOtra YCJIyrHTe aa BCSIKaneaaocr, xoraro orrosapa aa ztorosopeaoro,

IIO pezta H IIpH ycnoaasra aa T03H .D:oroBop;

2. na sannara aa H3TI'bJIHMTEJI5I Ilenara B pasuepa, IIO pena H IIpH ycnosasra, npezrsazreaa B

T03H )..{oroBop;

3. na IIpe,[(OCTaBlf H OCHrypH ,[(OCThII aa I13TI'bJIHMTEJI5I ,[(0 HH<popMauHSITa, He06xo):{HMa sa
H3B1>pIIlBaHeTO na Y cnyrare, IIpe,[(MeT aa ,[(oroBopa, IIpH CIIa3BaHe na OTHOCHMHTeH3HCKBaHHSIHnH

OrpaHHqeHIDI C1>fnaCHOnpHJIO)l(flMOTO rrpaso;
4. na IIa3H noseparemra KOH<i>H,lleHI(l'IaJIHara HH<i>OPMauIDI,B C1>OTBeTCTBHeC yrosopeaoro B xn.

46 OT .uoroBopa;

5. na OKa3Ba c1>,[(eikTBHe na H3TI'bJIHMTEJI5I B'I:.Bspssxa C H3II'I:.JIHeHHeTOaa T03H )..{oroBop,

BKJIIOtIHTeJIHO K sa orcrpaassaae aa B'I:.3H1fKHaJIHnpesxa npezr H3II1>JIHeHHeTOna Ilorcaopa, xoraro
M3TI'bJIHl1TEJI5IT IIOHCKa TOBa;

6. na oCB060,[(H npezrcraseaara OT H3TI'bJIHl1TEJI5I Tapaanas sa H3II'I:.JIHeHHe, C1>rnaCHO

KJIaY3HTe aa qJI. 18-23 OT.uoroBopa;

06nm npaBa H 3all'bJDKeHHBHa B'b3JIO)KHTEJUI
"tIJI. 28. B'b3JIO)l(IITEJUIT HMa npaso:
1. na H3HCKBaH na IIOJIyqH Y crryrare B yronopemrre cpoxose, KOJIHqeCTBOH KaqeCTBO;

2. na KOHTpOJIl1pa1I3II1>JIHeHHeTOaa noerare OT I13ITbJIHl1TEJI5I 3a,[('I:.JI)l(eHHSI,B T.tI. na RCKa H

na IIOJIyqaBa HH<popMan;HSIOT 113TI'bJIHMTEJI5I rrpes ueJIHSI CpOK na )..{oroBopa, RJIl1 na H3B'bpmBa

nposepxa, IIpH He06xo,[(HMOCT R na MSICTOTOna K3II1>JIHeHHeaa )..{oroBopa, HO 6e3 C TOBa na rrpena na
H3II1>JIHeHlleTO;

3. na 113I1CKBa, IIpH Heo6xo):{HMOCT H IIO CBOSI npeueaxa, 060CHOBKa OT crpaaa na
H3ITbJIHl1TEJI5I aa H3rOTBeHllTe OT Hero or-tera/noxnana/ pa3pa60TKHIMaTepHarrH RJIl1 CDOTBeTHa

sacr OTTID(;

4. zra H3HCKBa OT H3TI'bJIHl1TEJI5I IIpepa60TBaHe HITH nopatiorsaae na BceKHiBcSIKa OT

OTtIeTI1Te/.uOKJIa,[(I1Te/pa3pa60TKHTe/MaTepHarrHTe, B C'I:.OTBeTCTBHe C yroBopeHoTo B tIJI. 32 OT

)..{oroBopa;

5. zra He IIpHeMe HSIKOHOT OTqeTFlTe/):{OKna.uHTe/pa3pa6oTI(]Ue/MaTepRarrHTe, B C1>OTBeTCTBHec
yrosopeaoro B tIJI. 31 OT ,[(oroBopa;

IIpe,[(OCTaBeHa IIOCJIe,[(HaTa HH,[(IrnH,[(YaJIHa IIOMOI.:Q IIO raxasa CXeMa. B'I:.3JIO)l(HTeJUIT H.H<i>opMHpa

H3n'I:.JIHI1TeJUlsa aasanaara nata aa IIepHO,[(a.

..Jut "'T14!'·,.A ",.

PA3BI.ITI.IE HA
40BEWKI.ITE PECYPCI.I

EBPOOEI1CKI1 CblO3
EBPOOEJilCKl1
COlllWlEH G>OHA

Ii'
t

IIpoeKTbT ce OCbmeCTBSlB3C IjlHH3HCOB3T3 noaxpena H3
EBpOneHCKIlSi COQII3JIeHIjlOHA
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T0311 llOK)'MeHT e csananes B paMKI'fTe aa npoexr N2 BGOSM90POOI-2.018-0038-COl ,,3a IIO-l106bP )J{HBOTB o61l1)1Ha
Kytipar spea IIpl106WaBaRe aa Y1l3BHMI1rpyna", <j>l1HaHcHpaHOTOneparnsna nporpaaa "PaJBI'fTHe na QOBeWKI1Tepecypcn"
2014-2020. Ilanara orroaopaocr aa cbllbp)J{aIDIeTo na rrytinaxauaara ce HOCMOT o6WI1Ha Kytipar M rrpa HHKaKBI1
06CTOHTeJJCTBaHe MO)J{ena ce C'lHTa, 'Ie T0311 llOKYMeHT orpasssa o<j>mmaJJHOTOCTaHOBI1Iueaa EBponeHCKmI CblO3 11
YnpaBJlmJaIUIDI opras HaOfIPtIP 2014 - 2020

qJl. 35. Bb3JI0:>Kl1TEJUIT liMa npano na y,Zl'bP)I{HBCSlKa,Zl'bJI)I{H.MaITOT03H ,n:oroBop aeycroaxa
spes aazrspscaae na cYMa OT Tapaarraara aa H3IThJIHeHHe, KaTO yse,n:OMHnacxeno M3ITbJIHl1TEJUI sa
TOBa.

qJl. 34. ITPH paJBaJIHHe aa ,n:oroBopa ITOPa.D:HBHHOBHOHeH3II1>JIHeHMeaa HHKOSlOT CIpaHHTe,
BHHOBHaTa Crpasa ,Zl1>JI)I{Hneycroaxa B paaxep ua 2 % (CJlOBOM: nse aa CTO) OT Croiinocrra na
,n:oroBopa.

qJl. 33. ITPH KOHCTaTHpaHOnomo H1IH zrpyro HeTOt:IHOrum qaCTHt:IHOH3ll1>JIHeHHena OTJ(eJIHa
zieaaocr HlIH npa OTKllOHeHHe OT H3HCKBaHHSITaaa Bb3JI0:>Kl1TEJUI, nOCOqeHH B TeXHHQeCKaTa
cnerrarpaxanas, Bb3JI0:>Kl1TEJUIT liMa IIpaBO na nOHCKa OT M3IIbJIHl1TEJUI zra H3n'bllHH H3UHlIO H
KaqeCTBeHOC'bOTBeTHaTa,ZleiiHOCT,6e3 na JJ:'bJDKHJJ:OIT'b1IHHTeJIHOnsaaarpaxzreaae sa TOBa. B cnysaa, Qe
H nOBTOpHOTOH3n'bJIHeHHe aa ycnyrara e HeKaqeCTBeHO, Bb3JI0:>Kl1TEJUlT HMa ITpaBO zta 3a.D:'bP)l{H
rapaanaxra aa H3II'blIHeHHe H na npexpara norosopa.

CA.JIKIUfIIIIPH HElI3llbJ1HEmIE
qJl. 32. ITPH npocpo-rsaae H3IT'bJIHeHHeTOna 3aJ('bll)l{eHIDlTa ITO T03H ,n:oroBop, HeH3ITpaBHaTa

Crpaaa J('bJI)I{Haa H3ITpaBHaTaaeycroaxa B pasaep aa 0,05 % (CJlOeoM: HyJlQ usno HyJlQ nem aa CTO) OT
IJ,eHaTa aa C'bOTBeTHaTaJ(eiffiOCT sa BceKH J(eH satiaaa, HO He IIOBeqe OT 2 % (CJlOBOM: zrse aa CTO) OT
CTOHHOCTTaaa C'bOTBeTHaTa,ZleHHOCT.

qJl. 31. (1) Bb3JI0:>Kl1TEIDIT liMa IIpaBO:
1. na npaexe H3n'bJlHeIDIeTO, xoraro orrosaps aa norosopeaoro;
2. na nOHCKa npepatiorsaae H/HIDI ,n:OIT'bJIBaHe na OTtIeTHTe/JJ:oKlIa,n:HTe/

paJpa60TKRTe/MaTepHaJIHTe B onpenenea OT Hero CPOK, KaTO B TaK'bB cnysaa npepatioraaaero a/ana
JJ:on'bJIBaHeTO ce H3B'bpillBa B )'KaJaH OT Bb3JI0:>Kl1TEJUI CpOK H e H3IUUIO aa CMeTKa aa
113IIbJTIl11TEIDI. Koraro 6'b,n:aTYCTCmOBeIDIHeC'bOTBeTCTBIDIaa H3n'blIHeHOTO C yrosopeaoro HlIH
6'b,n:aTKOHCTaTHpaHHHeJJ:OCTaThI.J.H,Bb3JI0)l(l1TEIDIT MO)l{e na OTKa)I{e npaesraae aa R3D'blIHeHHeTO
JJ:OOTCTpaIDlBaHe na nenocrarsirare, KaTO nane noztxonsm CpOK aa OTcTpaHJlBaHeTO liM aa CMeTKa aa
113IIbJIHl1TEJUI;

3. na OTKa)I{e na rrpaexe H3n'bJIHeHHeTO npn C'bmeCTBeHH OTKJIOHeHIDI OT ztorosopeaoro B
cnysaa, qe KOHCTaTHpaHHTeHeJ(OCTaThUHca OT TaKOBa eCTeCTBO,tIe He xorar na 6'b,n:aTOTCIpaHeHH B
paMKRTe aa cpoxa aa H3n'bJlHeHHe ITO,n:orOBopa ana peaynrarsr OT H3n'bJIHeHHeTOCTaBa fieanonesea sa
Bb3JI0:>Kl1TEJUI.

(2) OKOlflIaTeJIHOTO npaesraae aa H3n'blIHeHHeTO aa Ycnyrare no T03H ,n:oroBop ce asaspmaa C
nO.D;IIIICBaHeaa OKOHtIaTelleH Ilpaexo-rrpenaaarenea ITPOTOKOll, nomracas OT Crpamrre B CpOK ,n:o 30
(CJlOeoM: mpuoecemi ,n:HHcrrezt H3THQaHeTOna cpoxa aa H3IT'bJIHeHHeITOtIll. 5 OT ,n:oroBopa. B cnyxaii,
qe K'hM T03H MOMeHT 6'bJ(aT KOHCTaTHpaHH HeJ(OCTaThIUI B H3n'bJIHeHHeTO, Te ce onacsar B
OKOHtIaTeJlHHjl Ilpaeao-npenaaarenea DPOTOKOllH ce orrpenena llOJ(XO.llSlIIJ.CpOK sa oTcTpaHJIBaHeTO liM
HlIH HaJIaraHeTO ua CaHlCI{IDl,csrnacao q]1. 32 - 36 OT,n:oroBopa.

I .. • ...

PA3BIfnIE HA
40BEWKI1TEPECYPCI1

EBPOnEIiIoo'I CblO3
EBPOIlEHCIG1
COUWJlEH OOH,II

IIpoeKT'hT ce OCblUecTBSlBaC cpnHaHCOBaTa nomcpena ua
Eaponencxna counanea 'ilOHLl
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T03J.1AOK)'MeHT e csaaaneu B paMKHTe sa npoexr N!! BG05M90POO 1-2.0 18-0038-CO 1 ,,3a no-notisp )f(HBOTB ofimana
Kyfipar -rpes rrpuofiuraaaae na y~3BJ.{MJ.1rpyna", <IlHHaHcHpaHOTOneparasaa nporpaxa "PaJBIHHe aa "IOBeWKHTepecypca"
2014-2020. Ilanara orrosopaocr aa csm.pxauaero aa rrytinaxauasra ce BOCH OT ofimana Kyfipar H npa IDlKaKBH
06CTOHeJlCTBa He MO)f(e na ce C1.JHTa,qe T03H AOK)'MeHT 0TPaJ~a ocjJHUHanHOTOCTaHOBH.Illeaa EBponeHCK~ COlO3 H
Yrrpaanaaamxa opraH aa OITP1fP 2014 - 2020

qJI. 39. B'b3flO)l{}ffEJI5IT MO)l(e na Pa3BaJIH ,ll;oroBopa CaMO C IIHCMeHO yae,n:OMJIeIDIe no
113IT'bnHl1TEJUI H 6e3 na My nane ,n:OII'bJIHHTeJIeHCpOK aa H3II'bJIHeHHe, aKO IIOPa,l(H sariaaa ira
113IT'bnHl1TEJUI TO e CTaHalIO 6e3nOJIe3HO MJIH aKO 3a,l('bJDKeHUeTOe TpX6BaJIO na ce H3nbJTHH
nenpeveaao B yroaopeaoro speve.

qJI. 38. (1) BCXKa OT Crpaaare MO)l(e zta Pa3BaJIH ,ll;oroBopa npa BHHOBHO HeM3n'bJIHeIDIe aa
Cbm.eCTBeHO3a,/lbJI)I(eHHe na ,n:pyraTa crpana no ):(oroBopa, rrpa YCJIOBllilTa H C nocnezrarorre CbrJIaCHO
qJI. 87 H CJI. OT 3aKOHa sa aazrsnzcerraara R norosopare, spea ornpaasue aa IDICMeHO npeztyrrpezsneaae
OT H3IIpaaHaTa Crpaaa no ueaanpasaara M OIIpe,n:eJIXHeaa IIO,n:XO,[(5lllJ,CpOK aa asrrsrraeaae. Pa3BaJIXHe
aa ,ll;oroBopa He ce nonycxa, xoraro HeH3II'bJIHeHaTa xacr OT aam.nxenaero e Be3HalJHTeJIHa C ornen aa
aarepeca aa H3IIpaaHaTa Crpaaa,

(2) 3a neJIHTe aa T03R ,ll;oroBop, CTpaHlITe me ClJHTaTsa BHHOBHOaeasrrsrraeaae na C'bmeCTBeHO
3a,l(bJDKeHHena 113IT'bnHl1TEJI5I BceKH OTCJIe,n:HMTeCJIycIaH:

1. xoraro 113IT'bnHl1TEJUlT He e sanosaan R3n'bJIHeHHeTO na Y CJIyrRTe B CpOK no 30
(rpaaecer) ,l(HH, C'llITaHO OT,ll;aTaTa aa BJIH3aHeB CHJIa;

2. 113IT'bflHl1TEJUlT e npexparan M3n'bJIHeHHeTOaa YCJIyrMTe sa rrosese OT30 (rpaaecer) ,n:IDI;
3. 113IT'bnHl1TEJUlT e ztorrycaan C'bmeCTBeHO OTKJIOHeHHeOT Y CJIOBHXTasa R3n'bJIHeIDIe aa

nopsnxara / TeXHHqeCKaTa cneuadmxarras H TeXHH"tIeCKOTOnpennoxeaae.

llPEKP ATHBAHE HA ,n:OrOBOPA
~. 37. (1) T03M )J,oroBop ce npexparasa:
1. CH3TIftIaHe aa Cpoxa na Iloroaopa;
2. CM3IT'bJIHeHHeTOaa BCH't{l(H3a,/l'bJDKeHIDJna CTpaHHTe ITOHero;
3. npa HaCThIIBaHe na II'bJIHa o6eKTMBHa HeB'b3MO)J(HOCTaa M3n'bJIHeHHe, aa KoeTO 06cTo.SlTeJIcTBo

saceraarara Crpaaa e ,n:JI'b)J(Hana YBe,n:OMHzrpyrara Crpaaa B CpOK no 15 (nernanecer) ,l(IDI. OT
nacrsnsaae aa HeB1>3MO)J(HOCTTa;

4. rrpa npexparasaae na IOpM,l(lIqeCKO JIHu;e - Crpaaa no ,ll;oroBopa 6e3 upasonpaevcrao, ITO
CMHC1>JIaaa 3aKOHo,n:aTeJICTBOTOna nspxaaara, B KOXTOC'bOTBeTHOTOJIHne e YCTaHOBeHO;

5. npa YCJIOBIDlTano qJI. 5, aJI. 1, T. 3 OT 311<I>O,ll;P1OIl,[(PCfl.
(2) Zloroeopsr MO)J(ena 6'b,n:enpexparea
1. no B3aHMHOcsrnacae na Crpamrre, H3pa3eHO B IIHCMeHa <p0pMa;
2. xoraro aa 113IT'bflHI1TEJI5I 6'b,n:e OTKPMTO npoM3Bo,n:CTBO no HeC'bCTOXTeJIHOCTmill

JlHKBH..D:auIDl - ITOMCKaHena BCXKaOTCTpaHHTe.

qJI. 36. ITJIamaHeTO na ueycroaxare, yronopeaa B T03H ,ll;oroBop, He orpaaasasa rrpasoro aa
I13IIpaaHaTa Crpaaa ,n:a ThpCI1 peaJIHO I13n'bJIHeHHe WHIm 06e3meTeHHe sa noneceaa spezta 11

nporrycaara rrOJI3I1B rro-ronsv paasrep, csrnacno rrpHJIO)f(lfMOTOtrpaso.

PA3BI{TIo1EHA
40BEWKMTE PECYPCH

EBPOIlEHCKl1CbI03
EBPOI1EJ.1cIGl
COljV.AI1EH <:>OH,Q

IIpoeKTbT ce OC"hUleCTBHBaC<IluHaHcoBan nonxpena aa
EBpOneUCKHHcounanen <IlOHA
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T03H ll.OKYMeHTe cssnanen B paMKHTe na npoexr N!l BG05M90POOI-2.018-0038-C01 ,,3a no-nofisp )KHBOTB o61I(1ffia
Kytipar spes npaofiuiaaaae aa y.ll3BHMI'Irpyna", <pHHaHCHpaHOTOneparasna nporpaaa "Pa3BHTHe sa qOBeWKHTepecypcn"
2014-2020. Ilanara orrosopuocr sa csnspxaaaero aa ny6JIRKaUHJITa ce BOCH OT 061.1lHHaKytipar H npa FU1KaKBI1
06CTO.llTeJlCTBaHe MO)Ke na ce c-nrra, qe T03H ll.OKYMeHToTPaJ.lI.Ba0<pHlUlaJIHOTOCTaHOBHmeaa EBponeMCKIDI C"b1Q31'1
YnpasJUlBalllHJI opran aa OfIP'IIP 2014 - 2020

Cna3BaHeHa npIrno>IGlMll HOpMH
qJ1. 44. TIPH H3nbJIHeHHeTOna Ilorcaopa, I13ITbJIHJ1TEfl5IT H HerOBHTerrO.JlH3IIbJIHHTeJIHca

.uJIb)I{HH na Cna3BaT BCHl:fKHIIPIrnO)I{HMH HOpManmHR aKTOBe, pamopenea, cranaapra R zrpyra
H3HCKBaHH.sI,CBbp3llHH C npeznrera na ,ll;oroBopa, H B qaCTHOCT, BCH'lKH npHJIO)I{HMHnpasana H
H3HCKBaHH.sI,CBbp3aHHC OIIa3BaHeaa OKOJIHaTacpezta, COUHaJIHOTOH Tpy.uOBOTOnpaso, rrpHJIO)I(JiMH

OIiIIJ:H PA3ll0PE)U)H
lIeqmHHpaHH rrOIDITHHR ThJII<yBaHe
~. 43. (1) OCBeHaKOca Ll,eQlHHHpaHHH3PH'lHOno npyr aasaa B T03H ,ll;oroBop, R3rrOJI3BaHHTeB

Hero nOHHTHH HMaT saaseaaero, naneno liM B 30TI, C"bOTBeTHOB JIerMIDlTe .ueQlHllHURR B
,ll;onbJIHHTeJIHFlTepasnopenfia aa 30TI RJIH,aKOHHMaTaKHBaaa IDIKORnOH.SITH5I- crropen 3HaQeHHeTO,
KoeTOliM ce npazrasa BOCHOBHHTePa3IIope.u6Hna 30IT.

(2) TIPHnporaaopesae Me)l{)ly Pa3JIH'lHHpasnopentia HJIH YCJIOBIDI,CbLl,bp)Ka:IQHce B ,ll;oroBopa Ii
ITpHJIO)KeHH.SITa,ce npanarar CJIe,UHHTenpasana:

1. CneUHaJIHHTepasnopenoa HMaTnpezraacrso rrpen 06rrUITe paanopenjia;
2. paanopenfiare aa ITpHJIO)l{emUITaHMaTnpenaacrso rrpeztpaanopenfiare na ,ll;oroBopa.

qJ1. 42. ITPH npezrcposno npexparxsase aa ,ll;oroBopa, Bb3JIO)KMTEfl5IT e Ll,JIb)KeHzta 3anJIaTH
aa I13ITbJIHl1TEfl5I peanno H3IIbJIHeHHTeH IIpHeTHno YCTaHOBeHHHpen YCJIyfH, a I13ITb.Jll-IHTEfl5IT
e .[{JIb)KeHna Bb3CTaHOBHaa Bb3JIO)KMTEfl5I neycsoeaara xacr OT aBaHCOBOupenocraseaare
cpeztcrsa. Koraro npexparsnaaero na ,ll;oroBopa e no saaa aa I13ITbJIHJ1TEfl5I, rca Ll,bJI)I{HIi
3aKOHHaTaJIRXBaBbPXY =acrra OT aBaHCOBOnpenocraseaare cpencrsa, nonneacarna aa spsmaae, sa
rrepaozta OTOTnarara aa npesparsnaae aa ,ll;oroBopa no TIDCHOTOspsmaae.

qJ1. 41. BbB scasxa CJIyqaH aa npexparxsaae aa ,ll;oroBopa, OCBeHnpa npexparanaae aa
fOpH.uHtIeCKOnane - Crpaaa no ,ll;oroBopa 6e3 npaaorrpaeacrso:

1. Bb3JIO)KMTEfl5IT H I13ITb.Jll-IHTEfl5IT CbCTaBHTKOHCTanlBeHnpOTOKOJIaa H3BbpmeHaTa
KbMMOMeHTaaa npexparsnaae pafiora R paavepa na eBeHryaJIHO)J.'h.JDKID.m:TenJIaIQa.HIDI;H

2. I13ITbJIHJ1TEfl5IT ce aazrsnxaaa:
a) zra npeycraaosa npenocraaxaero na YCJIyrHTe,C li3KJIIO'leHHena TaKHBa.ueMHocTH,KaKBHTO

MO)Kena 6b.uaTHe06xo):{HMHHnOHCKaHHOTBb3JIO)KMTEfl5I;
6) na npenazte na Bb3JIO)KMTEfl5I BCHtIKHorsera/paapatiorxa/ztoxnazra, R3rOTBeHHOTHero B

asrrsnaeaae aa Iloroeopa no narara na npexparssaaero; H

B) na m.pae aa Bb3flO)KMTEfl5I BCH'lKH.uoK)'MeHTHH MaTepHaJIH,KORTOca c06cTBeHocT aa
Bb3JIO)l(I1TEfl5I H ca 6HJIHnpenocrasena aa I13TIb.Jll-IHTEfl5I BbBsptcxa Cnpezraera aa ,ll;oroBopa.

qJ1. 40. Bb3flO)KMTEfl5IT rrpexparxsa ,ll;oroBopa B CJIytIaHTeIIO qjl. 118, M.1 OT30IT, 6e3 na
Ll,bJDKH06e3IUeTeHHe na I13ITb.Jll-IHTEfl5I aa nperspnena OT npexparasaaero aa ,ll;oroBopa sperra,
OCBeHaKOnpexparasaaero e ua OCHOBaHI:ietIJI. 118, M. 1, T. 1 OT30IT. B rrOCJIeLl,HIDICJIyqaH,paavept.r
na 06e3meTeHHeTo ce onpenerts B npOTOKOJIHJIH CIIOpa3)'MeHHe,rrO,[{IIHCaHOOT CTpaHHTe, a rrpa
aenocraraae aa CbrJIaCRe- no peztaaa KJIaY3aTaaa paspemasaae na cnopose no T03R,ll;oroBop.

,r .. '· ,........
PA3BI1TI1E HA

40BEWK.11TE PECYPCI1

EBPOI1E~KII CbI03
EBPOOEI1CKII
~H«lHII

IIpoek'"T'hT ce OCbmeCTBHB8 C IPIIH8HCOB8T8 nomcpena U8
EBpOneHCKItH COUIl8J1eH IPOHll.
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T03H .nOK}'MeHT e C03AaAeH B paMKHTe sa npoesr NQBGOSM90POOI-2.018-0038-COI ,,3a no-nofisp )f(I{BOT B o61ID1Ha
Kyfipar spea npaofiurasase aa Y1l3BHMHrpYIDI", <pHHaHcHpaHOTOneparusua nporpaua "P33BHTHe aa t{OBeOIl<J1Tepecypcn"
2014-2020. Ilanara orrosopnocr sa COA'bp)f(aIDIeTO na rryfinaxauasra ce HOCH OT o6UlHHa Kytipar H npa HlIKaKBH
06CTOllTenCTBa He MO)l(e na ce C'lHTa, 'Ie T03H AOk)'MeHT orpaaxsa O<plll(H3JIHOTOCTaHOBHUleaa EBponeHCKIDI COlO3 H
Ynpaanasamaa opraa ua 0 IlPqp 2014 - 2020

ITy61IJf1IHH H3}l8JIeHIDI

~. 46. M3IT'bJllll1TE.J15IT MMa npaso na nasa rry6JIHlJHH H3}l8neHIDI H C'b06memHI, na
paaxpasa HJIH paarnacasa KaKBaTO H zta e HH<pOPMauIDI, KOHTOe IIOJIY1.filJI B'bB apssxa C H3B'bpIIlBaHe aa
Ycrryrare, npemser ua T03H ,lJ;OfOBOP, He3aBHCHMO naJIH e B'b3 OCHOBa aa naHHH H MaTepHaJUI. aa
B'b3JIO)KMTEJUl HJIH aa pe3YJITaTH OT pafiorara na M3II'blIHMTE.J15I, 6e3 npe.llBapHTeJIHOTO nHCMeHO

csrnacae aa B'b3JI0)J(J1TEJUl, KoeTO C'bfJIaCHe MMa na 6'bne 6e3IIpHlJHHHO OTKa3aHOHllH satiaaeao.

3. npeztocraaaaero na HH<popMauIDITa ce H3HCKBa OT perynaropea HJIH zrpyr KOMTIeTeHTeH opraa
H C'bOTBeTHaTaCrpaaa e .llJI'b)KHana H3n'bJIHH TaKOBa H3HCKBaHe;

B CJIyqaHTe no TOlJKH 2 RJIH 3 Crpanara, KO~TO cnezma na npenocrasa MH<pOPMauIDITa,

YBenOM5IBa He3a6aBHo zrpyrara Crpaaa no ,lJ;ofoBopa.

(4) 3a.D;'bJI)KeIDUlTa no Ta3H KJIaYJa ce OTHaC~T no C'bOTBeTHaTa Crpana, BCMlJKH HeHmI

nOneJIeHIDl, KOHTpO.rrnPaIm OT aes <pHpMH H OPfaIDl3aI:(HH, BCHlJKH HeHHM CJIY)KHTeJIHH HaeTH OT aes
<pH3H"lleCKHHJIH ropanasecxa JIHUa, KaTO C'bOTBeTHaTa Crpaaa orrosaps aa H3n'bJIHeHMeTO aa Te3H

3a.D;'bJDKeHIDIOT crpaaa na TaKHBa JIHUa.

3a.unJI)KeHIDlTa, CB'bP3aHHC aepasxpasaae na KOH<pH.lleHI:(HaJIHaTaHH<pOPMaIUUlocrasar B CHJIaH

cnen npexparasaae aa ,lJ;oroBopa na KaKBOTOH zta e OCHOBaHHe. •

HJIH

KOHCjmneHUHaJIHOCT

qJI. 45. (1) Bcaxa OT CTpaHHTe no T03H ~oroBop ce 3a]l'bJDKasa.lla nasa B nOBepHTeJIHOCT H zta He
paaxpasa RJIH paarrpocrpaassa HH<POPMaUlUl sa ztpyrara CTpaIIa, cranarra if H3BeCTHa npa HJUI no noson
H3IT'bJIHeIDleTO aa ,lJ;ofoBopa ("KouclJH,lleHunaJJHa IfHcIlopManH1l"). KOH<pHnem:O-IaJIHa lIH<pOPMaI:(lUI

BK.JIlO~a, 6e3 na ce orpaaasasa no: 06CTmrreJICTBa, CB'bP3aHH C ThpfOBCKaTa .llemIOCT, rexaasecxare
nponeca, npoexra HJ1lI <pHHaHCHna CTpaIDlTe, KaKTO H aoy-xay, H306peTeHIUI, nOJIe3HH Monellli HJIH

npyra npasa OT nOn06eH xapaxrep, CB'bP3aHH C M3n'bJIHeHHeTO aa ,lJ;ofoBopa. He ce CMJITa aa
KOH<pM.lleHI:(HaJIHaHH<popMaI:(IDITa, xacaema HaHMeHOBaIDleTO aa H3n'bJIHeHIDI npoexr, CTOHHOCTIa H

npeznrera aa T03M ,lJ;oroBop, C ornen 6'bnemo IT030BasaHe na npHn06MT npotpecaoaanea onar OT

M3ITbIll-llITEJUl.

(2) C M3K.JIlOlJeHHeaa cnysaare, nOCOlJeIm B an. 3 na T03H xnea, KOH<pHJleHI:(HaJIHaHH<pOPMaIlIDI

MO)Ke na 6'bne pasxpaaaaa CaMO CJIen npezrsaparenao IlHCMeHO onofipeaae OT rrpyrara Crpaaa, KaTO

TOBa csrnacae He MO)Ke rta 6'bne OTKa3aHO6e3npHlJHHHo.

(3) He ce ClJHTa sa aapymeaae na 3a.D;'bJI)KeHlUITa aa aepasxpasaae na KOH<pH.lleHl.{HaJIHa

HH<pOPMaI:(IDI,xoraro:
1. lffi<popMaI:(IDlTa e cranana HJIH craaa ny6JIHlJHo nOCThIIHa, 6e3 aapymasaae na T03H ,lJ;OfOBOP

OT KO~TOH zta e OT CTpaIDlTe;

2. KH<popMaIlIDITa ce H3HCKBa no CHJIaTa na 3aKOH, rrpHJIO)J(HMcrrpaxo KOflO H na e OTCrpaaare;

KOJIeKTHBIm CnOpa3YMeHIDI RiHJUI pasnopentia na Me)f(,lzyHapO,nHOTOeKOJIOfHlffiO, COI:(HaJIHOH TpY,llOBO

rrpaso, cnfJIaCHO ITpHJIO)KeIme NQ 10 K'bM K'bM'lll. 72, an. 4 OT 30IT.

PA3BI1TI1E HA
40BEWKI1TE PECYPCI1•EBPOfIElbM CbK)3

EBPOOrnCKl1
COUIMllEHII>OH,Il

IIpoeKTbT ce ocsurecraaaa C CPUH3HCOB3T3 nonxpena H3

Eaponencxaa COUIl3J1eHCPOHA
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T03H )lOKYMeHT e csaaanea B paMK1He aa npoexr N!! BGOSM90POOI-2.018-0038-COI ,,3a no-nofrsp )I(HBOT B 06lllHRa
Kyfipar spes npuofiurasane sa YH3BHMHrpy rnr", q,HHaHCHpaHOTOneparasaa nporpaaa ,,P33BHTHena 40BeWKHTe pecypca"
2014-2020. Ilanara OITOBOPHOCTsa C'bll'hp)l(aHl1eTO aa ny6JIHKaUHHTa ce HOCH OT o6lllHHa Kyfipar H rrpu HHKaKBH
06CTOHTenCTBaHe MO)l(e )l3 ce C'IHTa, 'Ie T03H AOKYMeHT OTP33HB3O<pHl.U13J]J{OTOCT3HOBHIUeH3 Esponeacxaa C'h103H
YnpasIDlB3U(HH opraa aa OI1Pqp 2014 -2020

HenpeO):{OJIHMaCHJIa

qJl. 50. (1) Crpaaare He OTrOBap5lT aa HeH3n'bJIHeHHe na aazrsroseaae no T03H ,n:orOBOp, xoraro
HeB'b3MO)I(HOCTTaaa H3II'bJIHeHHe ce ,ll'bJI)I(H aa aenpeonomosa CBJIa.

113MeHeHH5I

qJl. 49. T03H ,n:oroBop MO)l(e na 6'b):{e H3MeH.sIHCaMO C .uOII'bJIHHTeJIIDI cnopasyneaas, H3rOTBeIDI

B nHCMeHa ¢opMa H nO.l(IIHCaHH OT nsere CTpaHH, B C1:.0TBeTCTBHeC H3HCKBaHH.sITaH orpamrseaaara na
30I1.

I1peXB'bpJI.sIHe Ha rrpaBa H 3a,ll1:.JDKeHIDl

qJl. 48. HHKO.sr OT Crpaaare IDIMa npaso rta npeXB'bpJI51 HHKoe OT npaBaTa H aazrsnaceaasra,
npOH3THqaIIl,H OTT03H ,n:oroBop, 6e3 C'brJIaCHeTOaa zrpyrara Crpaaa, I1apHQIDITe B3eMaHIDI no ,n:oroBopa

H no rtcrosoprrre aa rrO.l(H3rr'bJIHeIDIe MoraT na 6'b):{aT npeXB'bpJI5lHH HJIH 3aJIaraHH C'brJIaCHO

npHJIO)I(HMOTOnpaso.

ABTOPCKH npaBa

qJl. 47. (1) Crpaaare ce csrnacasar, na OCHOBaIme ':IIT. 42, aJI. 1 OT 3aKOHa sa aBTOPCKOTOrrpaso
H CpO.l(HIiTe MY npasa, qe aBTOpCKHTe npaaa aspxy BCHt{I(H .l(OK)'MeHTH H MaTepHa..Irn.,H Bcm<aKBH npyra
eJIeMeHTH IDm KOMnOHeHTH, C'b3):{a):{eHHB pe3YJITaT na IillM B'bB spsaxa C H3n'bJIHeHBeTO aa ,n:oroBopa,

npaaanneacar H3U5lJIO aa B'b3JIO)l(lilTEJUI B C'bmIDI 06eM, B KOHTO 6Hxa npHHa):{JIe)l(aJIH aa asropa.
113II'b.JIHHTEJUIT aexnapapa H rapaarupa, qe TpeTH JIHIJ;aHe nparexasar npasa sspxy H3rOTBeHlUe

):{OK)'MeHTH H npyra pe3YJITaTH OT H3n'bJIHeIDIeTO aa ,n:orOBopa, KOHTO MoraT zta 6'b):{aT 06eKT aa
aBTopCKO IIPaBO.

(2) B CJIyqaii qe 6'b):{e YCTaHOBeBO C BJI5I3JIO B CHJIa csnefino pemeaae HJIH B crryqaif qe

Bb3JIO)l(lilTEJUIT H/HJIH 113II'bJIHI1TEJUIT YCTaHOB5IT, qe C H3rOTB5IHeTO, B'bBe)l(.l(aHeTO H

H3n0JI3BaHeTO aa .uoK)'MeHTIf ana zrpyra MaTepHaJIH, C1:.CTaBeIDIrrpa H3II'bJIHeIDIeTO aa T03H ,n:oroBop, e

xapymeao aBTOPCKOrrpaso aa rpero JIHue, 113II'b.JIHHTEJUIT ce sazrsnxasa na aanpasa B'b3MO)I(H0 sa
Bb3JI0)I(l1TEJUI H3n0JI3BaHeTO liM:

1. qpe3 IIpOMJIHa na C1:.0TBeTHH5I.uOK)'MeHT HJill MaTepHaJI; HJIH

2. spea aaxaaara na eJIeMeHT OTHero C'bCsatrrareaa asTOPCKH npaaa C npyr eJIeMeHT C'bCcsmara
<PYHKUH5I, KOHTOHe napymasa aBTopCKHTe rrpasa na TpeTH JIHUa; ana

3. KaTO nOJIyqH sa CB051CMeTKa paapemeaae aa nOJI3BaHe ua npozryxra OT rperoro JIHue, qnHTO

npasa ca aapymeaa.
(3) B'b3JI0)I(l1TEJUIT yaenoxxaa 113II'b.JIHHTEJUI aa nperermaare sa aapymeaa asTOPCKH

npasa OT crpaaa na rpera JIHUa B CpOK no 5 (CJl060M: nem) .l(HB OT Y3HaBaHeTO HM. B cnysaa, qe TpeTH

mma npensasr OCHOBaTemm npereanaa, 113II'b.JIHHTEJI5IT HOCH rrsrraara OITOBOPHOCT H nonaca
BCHqIGJ mera, npOH3TWlaIII,H OT TOBa. B'b3JIO)l(lilTEJI5IT npaanaxa 113I1'b.JIHHTEJI5I B eserrryanea
cnop sa aapynreao aBTopCKO npaao B'bB Bp1:.3KaC H3n'bJIHeHHeTO no ,n:oroBopa.

(4) 113I1'bJIHI1TEJUIT 3aIIJIama na B'b3JIO)I(MTEJUI ofiesrnereaae aa rrperspneanre spezra H

rrporrycaarare nOJI3H BCJIe):{CTBHeaa OKOHqaTeJIHO IIpH3HaTo aapymeaae aa aBTOPCKH npaaa na TpeTH

JIHUa.

0' ... ,"" "111
PA3BIfl14EHA

40BEWKIflE PECYPC14

EllI'Of1EHcJGICbI03
EBPOflEI1CKI1
COl1AAl1EH ~

Ilpoeicrvr ce OC"bllleCTBHB3CQlllH3HCOB3T3 nonxpena H3

EBpOneHCKltH COllH3JJeHq,OH,ll



CTp. 18 OT20

----------------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
T03H JlOK)'MeHT e csananes B pa.MKHTe sa npoexr N!! BGOSM90POOI-2.01S-0038-COI ,,3a no-nofisp )l(HBOT B 06111HHa
Kyfipar -rpes npaofimaaaae na Y.!l3BHMHrpyna", IJIHHlUIcBpaHOTOneparaaaa nporpava "Pa3BWTHena '10BelllKHTe pecypca"
2014-2020. Ilanara OTfOBOPHOCTaa csnspxaaaero aa ny6nHKaUMJITa ce HOCH OT otiniaaa Kyfipar H npa HHJ(aKBH
06CTORTenCTBaHe MO)l(e na ce C'lHTa, xe T03H JlOK)'MeHT OTpa3HBa 04>HUHaJJHOTOCTaHOBHUJ,eaa EBponeHCKMJI CblO3 H
Ynpaanaaanma opraa aa OI1Pqp 2014 - 2020

YBe}lOMJIeHHX

qJI. 53. (1) BCIflIKR yBe}lOMJIeHIDl Me)K.[(y CTPaHHTe B'bB spsaxa C T03H ,n:oroBop ce H3B'bpmBaT B

nHCMeHa <popMa Ii MoraT zra ce npezrasar JIH"t{H0 BlIH '1pe3 npenopssaao rrHCMO, no xypaep, no <paKC,

eneKTPOHHa noma.

(2) 3a uemrre aa T03H ,n:oroBop }laHHHTe H JIHUara aa KOHTaKT na CTpcuIHTe ca, KaKTO cnezrsa:

1. 3a B'h3flO:>KMTElliI:

Azrpec aa KopecrrOH,UeHUHX: rp. Kyfipar, YJI. .Kaas Bopac I" N!!1
TeJI.: 0848 72020
<DaKc: 0848 73205
e-mail: kubrat@kubrat.org

1IH.ue aa KOHTaKT: ,n:. Manxeaa - TeXHH'leCKH C'bTPY.[(HHKrro rrpoeKT

HmnO)KHOCT Ha OT,UeJIHHKJIaY3Ii

qJI. 52. B cnysaii aa nporaaopexae Me)i(Jly KaKBIiTO H na 6HJIO yrOBOPKR Me)K.[(y CTPaHHTe Ii

neiicraaura HOpMaTHBHR aKTOBe, npHJIO)K.HMH KbM npenxera aa ,n:oroBopa, TaKHBa yrOBOPKH ce C"tlHTaT

aa HeBaJIH,[(HH H ce 3aMeCTBaT OT C'bOTBeTHlne pasnopenfia aa HopManiBH1UI aKT, 6e3 TOBa na ane=e

HHIIl,O)KHOCTna ,n:oroBopa H na OCTaHaJIHTe yrOBOPKH Me)i(JlY Crpaaare. Hamoxaocrra na IDIKOX KJIaY3a

OT ,n:orOBopa He BO,[(Hno HHIUO)KHOCTaa ztpyra KJIaY3a HJIH aa ,n:orOBopa KaTO UMO.

qJI. 51. Jlancara aa rrapusaa cpencrsa He npencraanssa aenpeoztonava CHJIa.

(2) 3a nenare aa T03B ,n:oroBop, "HerrpeO}lOllllMa cana" aMa 3Ha'IeHHeTO na TOBa DOIDITIle DO

csracsna aa nn. 306, an. 2 OT T'sproscxas 3aKOH. CTPaHHTe ce csrnacssar, 'Ie aa aenpeonomeaa cana rue

ce C'lRTaT B H3MeHeHIDI B npHnO>KH.MOTO rrpaso, KaCae1JlH ,[(eiffiocrra Ba KOXTO H zta e OT TID<, H

B'b3npeOXTCTBamH H3ll'bJIHeImeTO HJIH BO}leIUH no HeB'b3MO)KHOCT sa H3rr'bJIHeHHe aa noerare C

,n:orOBopa aazrsnxeaaa.
(3) CTPaHaTa, saceraara OT aenpeoztonaxa CHJIa, e }lJI'b)KHa zta npezmpaesre BCHlIKH pa3)'MHH

YCHJIHXH MepKH, aa na BaMaJIH no MHHHM)'M noaecemrre spezra H saryfia, KaKTO H na yse}lOMH rrRCMeHO

zrpyrara CTPaHa He3a6aBBO B CpOK }l0 3 (CflOBOM: mpu) .1lHR OT aacrsnaaae ua aenpeonomorara CHJIa.

K'bM yaenosereaaero ce npanarar BCIflIKR peJIeBaHTHH WHlIH HopMaTHBHO YCTaHOBeIDI }lOKa3aTenCTBa sa
HaCT'brrBaHeTO H eCTeCTBOTOna senpeonomorara carra, npasnaaara npt.sxa Me)K.[(y TOBa oficroarerrcrso
H HeB'b3MO)KHOCrra aa asrrsnaerme, H O'-IaKBaHOTOapenerpaeae na HeH3rr'bJIHeHHeTO.

(4) ,n:oKaTo rpae aenpeonomrxara cana, H3D'bJIHeHHeTO aa 3a}l'bJI)KeHHeTO ce cnapa. 3acerHaTaTa

CTPaHa e }lJI'b)KHa, cnen csrnacysaae C aacpenraara CTPaHa, na npozrsrraor na H3rr'bJIHXBa Ta3H -racr OT

3a}l'bJDKeHRXTa CH, KOHTOHe ca nsanpensrcraaaa OT HenpeO}lOJIHMaTa cana.
(5) He MO)Ke na ce n030BaBa aa aenpeononasra cana CTPaHa:

1. KOXTOe 6HJIa B satiasa HJIH ztpyro HeH3IT1>JIHeHRenpezra HaCT'bllBaHeTO na aenpeonomesa CHJIa;

2. K05ITO He e HH<popMHpana ztpyrara Crpaaa aa HaCT'bllBaHeTO aa HenpeO}lOJIHMa CHJIa; HJIH

3. xasro He6pe)KHOCT BJIH )'MHIIIJIeHH }leiiCTBRX HlIH 6e3}leHCTBRX ca }lOBeJIH no HeB'b3MO)KHOCT

sa B3rr'bJIHeHHe aa Iloroaopa.

PA3BIfrnEHA
40BBWKMTEPECYPCH

EBPOOEMcKll CblO3
EBPOflEI1CKlI
COljIWlEH CI>OH!I

IIpoeKTbT ce OC'bUleCTBRBaCIPIIHaHcoBaTa nonxpena aa
EBpOneUCKIISi couaanea IJIOHll
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T0311 .noK)'MeHT e csananea B paMKHTe na npoexr N!! BGOSM90POOl-2.018-0038-COI ,,3a no-ziofisp )f(HBOT B 06UlHHa
Kyfipar Qpe3 npHo61I1aBaHe aa yH3BI'IMH rpyrnr", Q>JUlaRCHpaHOT OnepaTI1BHa nporpassa .Passarae sa YOBeWKHTe pecypca"
2014-2020. Ilanara orroaopaocr aa Cb.D:bpJKaHHeTO R3 nytinaxauasra ce HOCI1 OT 06WI1Ha Kyfipar 1'1 npa HHJ<aKBH
06CTOJlTeJJCTBaHe MOJKe zta ce CQm3, Qe T03H .nOKYMeRT OTPa3.H:BaOQ>IUI.I1aJ1HOTOCTaHOBl1lU.e aa EBponei1cKHJI CblO3 H
Ynpasn.llBaWIDI opraa aa 0 n:pqp 2014 - 2020

PropemaBaHe Ha CIIopOBe
lIJI. 56. BCH't£KHcrropose, noponeaa OT T03II ,Z:{oroBop HJIH OTHaC.SIIUHce ,[{OHero, BKJllOtIHTeJIHO

cnoposere, rroponeaa HJIH OTHaC.SIIUMce no HerOBOTO ThJIKYBaHe, HeneikTBRTeJIHOCT, H3II'bJIHeIme RJIH
rrpexparasaae, KaRTO H cnoposere sa norrsnnaae aa rrpa3HOTM B ,Z:{orOBopa HJlH npacrrocofiaaanero My

I1PHJIO)KHMOI1paBO
lIJI. 55. T03H Iloroaop, B r.x. I1plmO>KeIIIDITa K'bM Hero, KaKTO H BCH'IKH rrpOH3TII1.JamH MJI1I

CB'bP3aIDI C Hero cnopasysreaaa, H BCH'IKM CB'bP3aH11C T.SIXrrpasa II 3a,[{'bJDKeHH.SI,me 6b,[{aT norrsaaeaa
aa Mme ce ThJIKYBaT CbrJIaCHO 6'bJIrapCKOTO rrpaso.

E3.HK
'lII. 54. (1) T03M ,Z:{oroBop ce cxrnosaa aa 6bJIrapCKH e3HK. B CJIY'IaH aa HeCbOTBeTCTBIDI, sozrem

e 6'bJIrapCKH.SITe3.HK.
(2) I1PHJIO)KHMIDIT e3.HKe 3a,[{bJI)KHTeJIeHsa H3n0Jl3BaHe npa C'bCTaB5lHena BC.SIKaKBH'[{oKYMeHTH,

CB'bP3aHH C H3n'bJIHeHIfeTO na ,Z:{oroBopa, B T.q. yse,[{OMJIeHH.SI,rrpOTOKOJIH, OT'IenI H zrp., KaKTO H rrpn
npOBe)K,[{aHeTO aa pa60THH cpema. BCH'lKH paaxozra aa rrpeaozt, aKO 6'b,[{aT He06xo):{HMH aa
113I1bJIH1.1TElliI HJIH aerosa npezrcrasarena HmI cny)KHTeJIH, ca sa CMeTKa aa 113I1b.JllIMTElliI.

2. 3a 113IThJ1HMTElliI:
Anpec aa xopecnoazteanaa: rp. ITnOB'[{HB, 6YJI. .Llap EOPHC III 06e,[{HRHTeJI" N2 128, BX. A, er. 2
TeJI.: 0898777830
<DaRc: .
e-mail: eleonora.jeleva@gmail.com
Jlane sa KOHTaRT: EJIeOHOpa )l(eJIeBa
(3) 3a zrara aa YBe,[{oMJIeHIfeTO ce CtIHTa:
1. narara aa rrpenasaaero - npa .JIHIIHOnpeztaaaae aa yse'[{oMJIeHHeTO;
2. narara aa nOmeHCKOTOKJIeHMOaa 06paTHaTa pasnacxa - npa asrrpamaae no nomara;
3. ztarara aa ,[{OCTaBKa,oT6eJUl3aHa BbPXY xypaepcxara proII.HCKa - npa asnpamase no xypaep;
3. ztarara aa rrpaeaaaero - npa asnpamaae I10 <paKC;
4. narara aa rrOJIY'IaBaHe - npa asnpamaae no eJIeKTPoHHa noma,
(4) BCSIKa KOpeCI10H,[{eHIUUI Me)K)zy CTPaHHTe me ce C'IHTa aa BaJIH,[{Ha, aKO e ampareaa na

rrOCO'IeHHTe rro-rope azrpeca (B T.'I. eJIeKTPOHHH), xpea IIOCO'IeHIfTe rro-rope cpencrsa aa KOMYHHKauIDI H
aa IIOCO'IeHIfTe .1lHI{a aa KOHTaKT. TIPH nposoraa na nOCO'IeHIfTe anpeca, renerpcaa H ,[{PYTH ,[{aHHH aa
KOHTaRT, CbOTBeTHaTa CTPaHa e .[{JIb)KHana yse,[{OMH zrpyrara B nacxea BH,[{ B CpOKno 5 (CJl060M: nem)
.rum OT BaCThITBaHe aa npOMJIHaTa. fIPH HeH3nbJIHeHHe na TOBa 3a,[{bJDKeillIe BCSIKOynenoaneaae me ce
C'IHTa aa BaJIH,[{HOspsveao, aKO e asrrpareao aa nOCO'IeHHTe no-rope azrpeca, =pea OnHCaHHTe cpeztcrsa
sa KOMYHHKarnuI H aa nocoseaare nana aa KOHTaRT.

(5) fIPH rrpeofipasyaaae 6e3 rrpexparxsaae, npoxzaa aa HaHMeHOBaHHeTO,
npaBHOOpraH1I3auHoHHaTa <popMa, cenarramero, anpeca aa ynpaarreaae, rrpezoaera aa '[{eihrocT, cpoxa na
CbmeCTBYBaHe, oprarrare aa ynpaaneaae M npe,[{cTaBHTeJICTBO na 113fIb.JIHMTElliI, C'bmIDIT ce
3a,[{'bJDKaBa,[{ayaenosca Bb3nO)l(l1TElliI aa rrpOM5IHaTa B CpOK ,[{O5 tcnoeou.nemi ,[{HH OT BrrHCBaHeTO
H B CbOTBeTHIDIperaersp.
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Ilpanozceaae NS!1 - Texaasecsa cneUH<pJiIKaUH5I;
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'lJI. 57. T03H .D:oroBop ce CbCTOHOT20 (nsanecer) crpasmra 1'1 e H3rOTBeH 1'1 IlO,llIlIICaH B 3 (TpH)

e,llH006pa3HH exaesmnapa - naa eK3eMIIn5Ipa aa B'b3nO)KHTeIDl 1'1 eztan eK3eMIIn5Ip sa H3IlbnHHTen5I.

KbM HOBOB'b3HID<Ha.JllI06CTOHTenCTBa, me ce ypezctar Me2K.UYCrpaaare -rpes rrperonopa, a ITpH
HeIlOCTHraHe na csrnacae - CIlOPbT me ce OTHaC5Isa pcnrasaae OTKOMIIeTeHTHH5I6bnrapCKH csrt.
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ КЪМ ПОКАНА  

ЗА УЧАСТИЕ В  ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ 

ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ С ПРЕДМЕТ 

 

 

„Избор на изпълнител за възлагане на организация и провеждане на  

информационни кампании, обучения, тренинги и психологически консултации“ по  проект  

№ BG05M9OP001-2.018-0038-C01 „За по-добър живот в община Кубрат чрез приобщаване 

на уязвими групи”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020 по обособени позиции:  

Обособена позиция № 1 „Организация и провеждане на информационни кампании“  

Обособена позиция № 2 „Организация и провеждане на обучения, тренинги и 

психологически консултации“ 

Обособена позиция № 3 „Организиране и провеждане на обучение по ключова 

компетентност 4 „Дигитална компетентност” 

 

1. Обект на поръчката: Услуга, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените 

поръчки. 

2. Предмет на поръчката и обособени позиции: „Избор на изпълнител за възлагане на 

организация и провеждане на  информационни кампании, обучения, тренинги и психологически 

консултации“ по  проект  № BG05M9OP001-2.018-0038-C01 „За по-добър живот в община 

Кубрат чрез приобщаване на уязвими групи”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020 по обособени позиции:  

Обособена позиция № 1 „Организация и провеждане на информационни кампании“  

Обособена позиция № 2 „Организация и провеждане на обучения, тренинги и 

психологически консултации“ 

Обособена позиция № 3 „Организиране и провеждане на обучение по ключова 

компетентност 4 „Дигитална компетентност” 

3. Описание на предмета на обществената поръчка: Настоящата обществена поръчка е 

свързана с изпълнението на BG05M9OP001-2.018-0038-C01 „За по-добър живот в община Кубрат 

чрез приобщаване на уязвими групи”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020, по процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими 

групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1“ по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“. Целта на проекта e да се предложи интегриран подход за 

повишаването качеството на живот, социално включване и намаляване на бедността, както и до 

трайната интеграция на  най-маргинализираните общности, вкл. ромите чрез реализацията на 

комплексни мерки. 

3.1 Цел и предмет на настоящата обществена поръчка и очаквани резултати 
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Процедурата е насочена към създаване на условия за подпомогне  етническите малцинства 

и маргинализирани обществени групи, да се изградят като пълноценни граждани за успешната 

им професионална, социална и личностна реализация, и включва следните основни дейности по 

проекта, обособени в позиции, както следва: 

 

Обособена позиция № 1 „Организация и провеждане на информационни кампании“ 

1. Активиране на икономически неактивни лица (Направление I)- провеждане на  

3 информационни кампании и  организиране на трудова борса - в цената е включено  разходи за 

наем на зали, наем на техническо оборудване, възнаграждения на модератори, материали за 

информационната кампания, изготвяне на покани до работодателите, провеждане на 

предварителни срещи със всеки един от тях и уговаряне на участието им в трудовата борса, 

рекламна кампания- съобщения в медии, разработване на материали за трудовата борса  и 

логистика; 

2. Организиране и провеждане на информационни кампании за повишаване 

информираността относно социалните и здравните им права. Насърчаване на семейното 

планиране - Направление III - провеждане на 3 кампании за разясняване на социалните и 

здравните им права и 3 кампании в населени места на тема семейно планиране и начини за 

избягване на забременяване (контрацептивни методи)- в цената е включено  разходи наем на 

зали, наем на техническо оборудване, материали, възнаграждения на лектори, логистика за всяка 

една от кампаниите и разходи за разработване на информационни материали и разпечатването 

им. 

3. Повишаване на здравната култура - Направление III - провеждане на 2 

информационни кампании, на които Регионална здравна инспекция Разград ще проведат лекции 

за повишаване на здравната култура на целевата група- в цената е включено разходи за наем на 

зали, наем на техническо оборудване, материали, възнаграждения на модератори, логистика и 

разходи за разработване на информационни материали и разпечатването им. 

 

Обособена позиция № 2  „Организация и провеждане на обучения, тренинги и 

психологически консултации“ 

1. Психологическо подпомагане, тренинг обучения, индивидуални и групови 

консултации за целевата група - Направление I - провеждане на 3 тренинг-обучения насочени 

към поощряване участието на 60 лицата от целевата група в социалния и професионалния живот, 

оказване на психологическа подкрепа индивидуални консултации с психолог на 25 лица от 

целевата група и групови консултации с психолог на 25 лица от целевата група- в цената  е 

включено разходи за наем на зали, наем на техническо оборудване, разработване на учебни и 

работни материали и разпечатването им, възнаграждения за психолози. 

2. Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи - 

Направление IV -  организиране и провеждане на 2 двудневни обучения за служители и 

специалисти от областта на здравеопазването, образованието, социалните дейности и др. 

работещи на територията на община Кубрат, обслужващи ромско население. Тренинг-обучение 

„Работа със специфични групи“ 16 учебни часа за 40 служители и специалисти, разпределени в 

две групи и  Тренинг-обучение „Европейско гражданство и работа в интеркултурна среда“ 16 
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учебни часа за 40 служители и специалисти, разпределени в две групи- в цената е включено 

разходи за наем на зали, техническа обезпечаване на залите, лектори, материали. 

3. Подобряване достъпа до образование, чрез активно включване на родители от 

ромската общност - Направление II - предвидено е организиране и провеждане на 3 

мероприятия на тема „Активни родители“, в които ще бъдат включени общо 60 лица, от 

ромската общност – в цената е включено разходи за разходи за наем на зали, наем на техническо 

оборудване, материали, възнаграждения за лектори, логистика и разходи за разработване на 

материали и разпечатването им. 

 

Обособена позиция № 3 „Организиране и провеждане на обучение по ключова 

компетентност 4 „Дигитална компетентност” 
Организиране и провеждане на обучение по ключова компетентност 4 „Дигитална 

компетентност - Направление I - организиране на  обучение по ключова компетентност 4 

„Дигитална компетентност” за 60 лица от целевата група. 

 

Настоящата процедура  се организира и провежда в изпълнение на Закона за 

обществените поръчки във връзка с възлагането на дейности предвидени в проект № 

BG05M9OP001-2.018-0038-C01 „За по-добър живот в община Кубрат чрез приобщаване на 

уязвими групи”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. 

 

3.2. Информация и цели на проекта 
Проекта цели създаване на модел за насърчаване партньорството и сътрудничеството 

между местните власти и ромските общности чрез участието на всички институции, партньори и 

асоциирани партньори, работещи за интеграцията на тези целевите групи в българското 

общество. В проектното предложение са предвидени реализирането на дейности за активиране 

на икономически неактивни лица, психологическо подпомагане, социална и професионална 

интеграция на лица от целевите групи с фокус насърчаване участието им на пазара на труда и 

създаване на умения за успешно справяне на работното място и/или адаптиране към работните 

условия при включването им в заетост. Предвидено е обучение по ключова компетентност 4 

„Дигитална компетентност”, което ще предостави възможност на обучените от целевата група за 

бъдеща реализация на пазара на труда. С оглед развитието на информационните и 

комуникационни технологии и нарастването на обема на наличната информация в Интернет 

възниква необходимостта от притежаване на специфични знания и умения за работа със 

съществуващата технологична инфраструктура от всеки един от нас. Ще бъде осигурена заетост 

на 25 лица от целевата група в община Кубрат. Друга основна дейност е повишаване 

информираността относно социалните и здравните права на маргинализираните групи, чрез 

провеждане на информационни кампании. Насърчаване семейното планиране промяна на 

практики, имащи негативно влияние върху социалното включване на младите хора от 

маргинализираните общности, повишаване на здравната култура. Предвидено е подпомагане на 

деца и ученици от етническите малцинства на територията на Община Кубрат в сферата на 

образованието, както и работа с родителите им за повишаване на интереса към образованието - 

семейна подкрепа на децата им в училище и извън училище за постигане на по-добри резултати. 
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3.3. Цели на проекта: 

Проектът е насочен към повишаване качеството на живот, социалното включване и 

намаляване на бедността и интеграция на най-маргинал. общности с фокус ромите в община 

Кубрат, чрез прилагане на интегриран подход, като се предвижда работа с един ползвател в 

няколко направления едновременно-трудова заетост, насочване към соц. и здравни услуги, 

образование и увеличаване на броя на успешно интегрираните в образ. система деца и ученици 

на ползвателите от маргинал. общности, включително роми. 

 3.4. Специфичните цели на проекта са насочени към подкрепа за социално 

включване чрез:  

• Подпомагане интеграцията на пазара на труда на маргин. групи в община Кубрат с цел 

увеличаване на броя на лицата от уязвими етнически общности, като бъдат включени в заетост, 

образование, обучение, улеснен достъп до социални и здравни услуги с фокус върху ромите; 

 • Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи в общ. 

Кубрат; 

 • Осигуряване на достъп до образование и обучение с цел повишаване броя на успешно 

интегрираните чрез образ. система деца и ученици от ромската общност Залагайки проектните 

цели на база идентифицираните нужди от реализиране на мерки по предоставяне на псих. 

подпомагане, социално и проф. интеграция за целевата група, чрез съчетаване на комплексни 

действия в посока осигуряване на заетост, необходима мярка на база нуждите за решаване на 

проблемите на целевата група. Маргинал. групи в общ. Кубрат имат нужда от активно включване 

в обществения живот, минимизиране на процеса на социалната им изолация, създаване на 

умения за равноправен живот в обществото и подпомагане на социалната и проф. им интеграция. 

На тези лица трябва да им се предоставя възможност да участват пълноценно и активно в 

обществото, да бъдат подкрепяни и да имат равни права, задължения и отговорности като всяко 

друго лице в обществото. Посредством настоящия проект подкрепата за маргинал. групи от 

населението включва предоставянето на цялостен „социален пакет“, атакуващ едновременно 

всички проблеми, възпрепятстващи интеграцията на целевите групи в българското общество.  

Проектът включва интегрирани мерки в подкрепа на изпълнението на целите на ОПРЧР и 

на ОПНОИР и съответства на целите, заложени в стратег. документи, целящи създаването на 

условия за социалното включване на уязвими групи и пълноценна им интеграция в обществото, 

спомага за изпълнение на целите и приоритетите заложени в Общинския план за развитие на 

общ. Кубрат за периода 2014-2020 г., Стратегията на общ. Кубрат за интегриране на ромите 2012-

2020 (приор. „Здравеопазване“, „Заетост“ „Върховенство на закона и недискриминация“, 

„Образование“ и „Култура“) и Стратегията за развитие на соц. услуги в общ. Кубрат 2016 -2020 

г. (цел 1: предотвратяване на рискове, водещи към соц. изключване, изолация на индивиди и 

групи, подкрепа за интегритета на семейства и общности и обща цел 2: създаване на условия за 

соц. включване и интегр. на максимален брой хора от общностите в неравностойно положение и 

уязвимите групи и индивиди. 
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3.5. Изисквания за изпълнение на предмета на поръчката: 

Основна дейност на Изпълнителя е организиране и провеждане на  информационни 

кампании, обучения, тренинги и психологически консултации за лица от  целевата група и 

логистично осигуряване на обучаемите и на обученията, което включва в себе си следното: 

3.5.1. Обособена позиция № 1 „Организация и провеждане на информационни 

кампании“ 

3.5.1.1. Активиране на икономически неактивни лица (Направление I) 
Предвидени са 3 информационни кампании. Организиране на трудова борса съвместно с 

Агенцията по заетостта, с цел представяне на работодателите от община Кубрат и региона и 

подпомагане на безработните лица от целевата група в трудова им реализация и да бъде улеснено 

информирането им за свободните работни места. 

Ще бъде направено проучване за интереса на лицата към определени професии или 

специалности, съобразно обявените свободни места, като ще бъдат насочвани към Агенцията по 

заетостта, където може да им бъде предоставено индивидуално професионално ориентиране или 

съдействие за групово професионално ориентиране, при заявено желание то целевата група. 

Включването им в субсидирана заетост и в курсове за професионално обучение и ключови 

компетентности по различни програми и проекти. 

Отчитането им ще се извършва чрез присъствени списъци и снимков материал. 

Очаква се минимум 20 лица да бъдат активирани, които с още други представители на 

целевата ще бъдат включени в дейности за психологическо подпомагане, мотивационно 

обучение и заетост. 

Продължителност:  Продължителността на всяка една от информационните кампании и  

трудовата борса е в рамките на 1 ден. 

Подготовката и организирането на информационните кампании и трудовата борса 

трябва да включва изпълнението на следните дейности: 

 осигуряване на зала, оборудвана с  необходимите технически средства; 

 осигуряване на модератори; 

 разработване на програма и материали; 

 публикуване на съобщения в медиите; 

 провеждане на срещи с работодателите; 

 осигуряване на логистика. 

Провеждането на информационните кампании и трудовата борса трябва да бъдат 

изпълнени чрез следните поддейности: 

 отпечатване на разработената програма и материали в тираж достатъчен за 

предоставянето им на участниците; 

 логистично осигуряване; 

 осигуряване на материали; 

 изпълнителят извършва регистрацията на участниците в информационните 

кампании и трудовата борса; 

 осигуряване на зали за провеждане на информационните кампании и трудовата 

борса, подготовка и обслужване на техническото оборудване на залата;  

 осигуряване на снимков материал от информационните кампании и трудовата 
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борса; 

 спазване на мерките и изискванията за визуализация през целия период на 

провеждане на информационните кампании и трудовата борса, съгласно изискванията на 

Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 

2014-2020 г. 

В стойността на информационни кампании следва да бъдат включени:  

- разходи за наем на зали, наем на техническо оборудване, възнаграждения на модератори, 

логистика; 

 - разходи за разработване на материали за информационната кампания.  

В стойността за организиране и провеждане на трудовата борса следва да бъдат включени: 

 - разходи за изготвяне на покани до работодателите, провеждане на предварителни срещи 

със всеки един от тях и уговаряне на участието им в трудовата борса; 

- разходи за рекламна кампания - съобщения в медии, наем на зала, наем на техническо 

оборудване, възнаграждения на модератори, логистика; 

 - разходи за разработване на материали за трудовата борса. 

Резултати от изпълнение на дейността: 
• Осъществени контакти с представители на целевата група по процедурата. 

• Проведени 3 информационни кампании. 

• Организиране на трудова борса. 

3.5.1.2. Организиране и провеждане на информационни кампании за повишаване 

информираността относно социалните и здравните им права. Насърчаване на семейното 

планиране - Направление III 
Дейността е насочена към повишаване информираността относно социалните и здравните 

им права, както и насърчаване на семейното планиране. Предвидено е провеждането на 3 

кампании за разясняване на социалните и здравните им права и 3 кампании в населени места на 

тема семейно планиране и начини за избягване на забременяване (контрацептивни методи). 

Промяна на практики, имащи негативно влияние върху социалното включване на 

маргинализираните общности, като: 

 Кампании в общността за семейно планиране и начини за избягване на 

забременяване (контрацептивни методи), преодоляване на ранните бракове и други патрирхални 

практики, имащи негативно влияние върху социалното включване на младите хора от 

маргинализираните общности;  

 Кампании в общността за информиране относно социалните и здравните им права 

Предвидени са 6 кампании на теми, свързани с информираността относно социалните и 

здравните им права и насърчаване на семейното планиране. Основната цел на информационните 

кампании е повишаване на здравната и социалната култура, начини за избягване на 

забременяване (контрацептивни методи). Целта е да се изгради правилен подход за ефективно 

справяне със здравните проблеми на една от малцинствените групи чрез превенция на сексуално-

рисковото поведение и насърчаване на репродуктивното здраве. 

 Участниците в 6-те кампании следва да бъдат разпределени по 20 лица в група, както 

следва: 
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 3 кампании за разясняване на социалните и здравни права, като всяка кампания 

следва да обхване минимум 20 лица от целевата група; 

  3 кампании на тема семейно планиране и начини за избягване на забременяване 

(контрацептивни методи), като всяка кампания следва да обхване минимум 20 лица от целевата 

група; 

Продължителност: Продължителността на всяка една от информационните кампании е в 

рамките на 1 ден. 

Подготовката и организирането на информационните кампании трябва да включва 

изпълнението на следните дейности: 

 осигуряване на зала, оборудвана с  необходимите технически средства; 

 осигуряване на лектори; 

 разработване на програма и материали; 

 осигуряване на логистика; 

Провеждането на информационните кампании трябва да бъдат изпълнени чрез 

следните поддейности: 

 отпечатване на разработената програма и материали в тираж достатъчен за 

предоставянето им на участниците; 

 логистично осигуряване; 

 осигуряване на материали; 

 изпълнителят извършва регистрацията на участниците в информационните 

кампании; 

 осигуряване на зали за провеждане на информационните кампании, подготовка и 

обслужване на техническото оборудване на залата;  

 осигуряване на снимков материал от информационните кампании; 

 спазване на мерките и изискванията за визуализация през целия период на 

провеждане на информационните кампании, съгласно изискванията на Единния наръчник на 

бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. 

Стойността на информационните кампании е следва да включва: 

- разходи за наем на зали, наем на техническо оборудване, материали, възнаграждения на 

лектори, логистика за всяка една от кампаниите; 

- разходи за разработване на информационни материали и разпечатването им.  

Резултати от изпълнение на дейността: 
 60 лица от целевата група, участвали в кампании за семейно планиране; 

 60 лица от целевата група, участвали в кампании за информиране относно 

социалните и здравните им права; 

 Наличен снимков материал; 

 Разработени програма и обучителни материали. 

3.5.1.3. Повишаване на здравната култура - Направление III 

Дейността ще се реализира на територията на община Кубрат със съдействието на 

Регионална здравна инспекция - Разград. Целта на дейността е образователна подкрепа на 

граждани от етнически малцинства, включително роми относно заболявания, представляващи 

здравен и социален проблем сред малцинствени групи и хора в неравностойно социално 
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положение. Възпитанието в здравната култура е сложен целенасочен процес на формиране на 

субективна култура, основана на определени знания, убеждения, мотивация, придобити навици и 

поведенчески модели. То е съвкупност от целенасочени педагогически въздействия, чрез които 

хората първо се информират за ползите и рисковете от определени поведенчески модел и 

отделно действие (знания), изграждат нови убеждения и навици, и на базата на повишената 

мотивация променят поведенческия си статус. Навикът е затвърдено с времето умение, 

убеждение или поведенчески модел, повтарящ се автоматично при ежедневни дейности или 

решаването на сходни проблеми.  

Целите на дейността са:  

 да информира представителите на ромската общност за влиянието на социалните, 

икономическите и други условия на средата върху здравето, за индивидуалните рискови фактори 

и поведение, за наличието на подходи и възможности за решаването му; 

 да мотивира и насърчава представителите на ромската общност в избора на 

поведение и начин на живот и да стимулира личното им развитие;  

 да предотвратява рисковете и неблагоприятните състояния чрез убеждаване на 

представителите на ромската общност да придобият доказани правилни модели на поведение и 

навици, които ще им помогнат за справяне с тях;  

 да повишава чувствителността на обществото за необходимостта от съответната 

политика насочена срещу рисковете и да увеличава обществения контрол върху факторите на 

средата.  

Висока информираност и лична здравна култура, съчетани с добра организация на 

здравеопазването е най-надеждната гаранция за добър здравен статус и качествено 

здравеопазване на населението в дадена страна. Това е най-важният отличителен признак за 

високо развита и цивилизована държава. 

Предвидени са 2 информационни кампании, на които Регионална здравна инспекция - 

Разград ще проведат лекции за повишаване на здравната култура на целевата група. 

Здравният статус на представителите на ромската общност влияе върху степента им на 

участие в социалния и трудовия живот и върху тяхната производителност на работното място. 

Запазването на здравето и активността на хората за по-дълго време и увеличаването на 

продължителността на живота в добро здраве има положителен ефект върху производителността 

и конкурентоспособността, защото може да повлияе на пазара на труда и да доведе до 

потенциални значителни икономии в бюджетите за здравно обслужване. По този начин 

здравеопазването пряко подпомага икономическия растеж и има решаващо значение за 

намаляване на бедността като едновременно допринася за устойчивото икономическо и социално 

развитие и се възползва от него. Представителите на ромската общност трябва да бъдат убедени, 

че здравословното поведение отговаря на личните им очаквания и потребности да са здрави, да 

живеят дълго и да остаряват в добро здраве. Те могат да се реализират ако се изградят нови 

модели за здравно поведение с участие на всички в дейностите за здраве и за екологично чиста 

среда, в която човек се ражда, работи и живее. 

Продължителност: Продължителността на всяка една от информационните кампании е в 

рамките на 1 ден. 
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Подготовката и организирането на информационните кампании трябва да включва 

изпълнението на следните дейности: 

 осигуряване на зала, оборудвана с  необходимите технически средства; 

 осигуряване на модератори; 

 разработване на програма и материали; 

 осигуряване на логистика. 

Провеждането на информационните кампании трябва да бъдат изпълнени чрез 

следните поддейности: 

 отпечатване на разработената програма и материали в тираж достатъчен за 

предоставянето им на участниците; 

 логистично осигуряване; 

 осигуряване на материали; 

 изпълнителят извършва регистрацията на участниците в информационните 

кампании; 

 осигуряване на зали за провеждане на информационните кампании, подготовка и 

обслужване на техническото оборудване на залата;  

 осигуряване на снимков материал от информационните кампании; 

 спазване на мерките и изискванията за визуализация през целия период на 

провеждане на информационните кампании, съгласно изискванията на Единния наръчник на 

бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. 

Стойността на информационните кампании следва да включва: 

- разходи за наем на зали, наем на техническо оборудване, материали, възнаграждения на 

модератори и логистика;  

- разходи за разработване на информационни материали и разпечатването им. 

Резултати от изпълнение на дейността: 
 60 лица от целевата група, участвали в кампании за повишаване на здравната 

култура  

 Наличен снимков материал;  

 Изграждане на мотивация и нагласи за профилактика и лечение на заболявания 

сред граждани от етнически малцинства; 

 

3.5.2. Обособена позиция № 2 „Организация и провеждане на обучения, тренинги и 

психологически консултации“ 

3.5.2.1 Психологическо подпомагане, тренинг обучения, индивидуални и групови 

консултации за целевата група - Направление I 
Описание:Психологическото подпомагане включва основно техники за справяне със 

стреса и повишаване самооценката на включените в дейността представители на целевата група. 

В проекта е предвидено предоставянето,както на индивидуални консултации със всяко едно от 

лицата,така и провеждане на групови консултации. Индивидуалното психологичното 

консултиране е работа с едно лице с конкретни жизнени проблеми, чрез регулярно им изследване 

и обсъждане. На съответното лице се предоставя възможност да говори свободно за своите 

важни поведенчески и емоционални проблеми с квалифицирано и независимо/обективно лице по 
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начин,който е различен от доброжелателния светски разговор на обичайната социална ситуация. 

Психологическата консултация е насочена към уязвими хора, изпитващи трудности и 

мотивирани да преодолеят негативни, мъчителни преживявания. Участниците в груповото 

консултиране се включват в групата, за да добият повече знания или умения за решаването на 

даден проблем - обществен, образователен,професионален,превантивен. Консултативната група 

борави със съзнавани проблеми и е ориентирана към разрешаването на краткосрочни въпроси 

или подготовка на умения за определени социални роли,професионално ориентиране. В тази 

връзка са предвидени провеждането както на индивидуални, така и на групови психологически 

консултации. Голяма част от ромската общност и другите уязвими групи изпитват големи 

затруднения да се интегрират професионално, поради това, че те не притежават изискваните в 

трудовите среди социални компетенции. Оказва се, че е необходимо да се работи за развитието 

на тези компетенции. В по-голямата част от случаите, нито семейната им среда, нито 

традиционно действащото училище не са успели да изградят у тези групи умения и 

способности,необходими за социалното и професионалното интегриране. Целта на дейността е 

да се развият посочените по долу умения на социалните компетенции необходими за по-лесното 

интегриране.  

1. Самостоятелност  

 Умения за съобразяване с някои социални норми; 

 Умения за изпълнение на задача или дейност в предвидените срокове - търсене на работа 

или предаване на свършена работа или административни документи; 

 Умения за организиране на придвижването си в заобикалящата ги среда; 

 2. Себеутвърждаване  

 Умения за изразяване; 

 Умения за представяне на самия себе си в добра светлина; 

 Умения за откритост; 

 Умения за преминаване към действие  

- Да останеш активен въпреки трудностите  

- Да поемаш отговорности  

- Да поемаш инициативата; 

 Умения за прилагане в действие на образователен или професионален проект  

3. Общуване  

 Умение да разбираш и да бъдеш разбран  

- Умение за декодиране на съобщение  

- Умение за изразяване по разбираем начин  

- Умение за предаване на преживяно събитие; 

 Умение да изслушваш останалите и самия себе си  

- Умение да оставиш другите да се изкажат  

- Умение да изслушваш другия  

- Умение да имаш предвид мнението на другите, за да разшириш собствените си 

представи;  

 Толерантност и уважение по отношение на другите  
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- Приемане на различията  

- Спазване на правилата и кодовете на групата, колектива, в който се намираш; 

 Работа в екип  

- Умение да приемаш работа в екип  

- Активно участие при работа в екип; 

 4. Адаптиране към живота в предприятието  

 Опознаване на живота в предприятието; 

 Интегриране в живота на предприятието  

- Инвестиране в работата в предприятие  

- Умения за интегриране в групата, в бригадата  

- Уважение към труда на другите; 

 Изпълнение на поставена задача  

- Умение за успешно изпълнение на дадена задача  

- Умение за организиране на работата  

Правила за живот и работа в групата (които всеки се ангажира да спазва); 

 Отговорност - Аз съм отговорен за това, което ми се случва или не в групата.; 

 Дискретност - Думите на членовете на групата са само за тях. Аз не трябва да ги 

разпространявам извън групата; 

 Действие. Реакция - Осмелявам се да заемам позиция според мнението си. Поставям си 

цели; 

 Уважение към този, който говори в момента - Не прекъсвам говорещите, не 

монополизирам думата. 

Дейността по психологическо подпомагане е насочена към мотивиране на целевата група 

за придобиване на умения за активно поведение на пазара на труда и стимулиране за включване в 

професионално обучение по ключова компетентност и заетост. Мерките насочени към 

поощряване участието на лицата в социалния и професионалния живот ще бъдат изпълнени като 

лицата от целевата група бъдат включени в различни тренинг-обучения за развитие на умения за 

общуване и работа в група, помагане на лицето да осъзнае индивидуалните си способности и 

ресурси, помагане на лицето да намира собственото си жизнено пространство). Тренинг-

обученията ще бъдат провеждани чрез използване на интерактивни методи, които ще поставят 

участниците в реална среда за постоянно обсъждане, изразяване на собствени мнения, идеи, 

становища. Предвидено е провеждането на групова работа, дискусионен клуб, кръгла маса, 

ролеви игри, беседа, изследване на случай, игрови методи, симулации и т.н. В тренинг-

обученията ще бъдат включени разнообразни теми и ще бъдат насочени към 60 лица от целевата 

група, разпределение в 3 групи. Целта на проведените тренинги е да бъдат подбрани 25 лица, 

които са най-мотивирани и показват желание за реализация на трудовия пазар. Избраните лица 

ще бъдат включени в заетост по проекта. На тези лица по време на осигурената им заетост ще им 

бъдат предоставени индивидуалните и груповите консултации, с цел поддържане на интереса 

към трудовата реализация, интегрирането им в организацията на работодателя, подпомагането 

им в поемане на отговорности, създаване и спазване на правила за живот и работа в групата. 

Дейността включва следните поддейности: 
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• Провеждане на 3 тренинг-обучения насочени към поощряване участието на 60 

лицата от целевата група в социалния и професионалния живот; 

• Предоставяне на психологическа подкрепа чрез индивидуални и групови  

консултации с психолог на 25 лица от целевата група. 

Поддейност: Провеждане на 3 тренинг-обучения насочени към поощряване 

участието на 60 лицата от целевата група в социалния и професионалния живот; 

Подготовката и организирането на тренинг-обучения трябва да включва 

изпълнението на следните дейности: 

 осигуряване на зала, оборудвана с  необходимите технически средства; 

 осигуряване на психолози; 

 разработване на програма и материали; 

 осигуряване на логистика; 

Провеждането на тренинг-обучения трябва да бъдат изпълнени чрез следните 

поддейности: 

 отпечатване на разработената програма и материали в тираж достатъчен за 

предоставянето им на участниците; 

 логистично осигуряване; 

 осигуряване на материали; 

 изпълнителят извършва регистрацията на участниците в тренинг-обучения; 

 осигуряване на зали за провеждане на тренинг-обучения, подготовка и обслужване 

на техническото оборудване на залата;  

 осигуряване на снимков материал от тренинг-обучения; 

 спазване на мерките и изискванията за визуализация през целия период на 

провеждане на тренинг-обучения, съгласно изискванията на Единния наръчник на бенефициента 

за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. 

В стойността следва да бъдат включени: 

- разходи - наем на зали, наем на техническо оборудване, възнаграждения за лектори, 

логистика; 

- разходи за разработване на учебни и работни материали и разпечатването им. 

Резултати от изпълнение на дейността: 

60 лица от целевата група за взели участие в тренинг-обучения към поощряване участието 

им в социалния и професионалния живот.; 

 Разработени Учебен план и програма;  

 Заверени Присъствени списъци/регистрационни формуляри на обучаемите за всеки 

ден по съответното тренинг-обучение;  

 Наличен снимков материал;  

 Разработен окончателен Доклад за проведените тренинг-обучения.  

Продължителност: Продължителността на всяко едно от  тренинг-обучения  е 1 ден х 8 

учебни часа, общо 8 часа. 

Поддейност: Предоставяне на психологическа подкрепа чрез индивидуални и 

групови  консултации с психолог на 25 лица от целевата група. 
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Подготовката и организирането на психологическа подкрепа чрез индивидуални и 

групови  консултации да включва изпълнението на следните дейности: 

 осигуряване на зала, оборудвана с  необходимите технически средства; 

 осигуряване на психолози; 

 разработване на материали; 

 спазване на мерките и изискванията за визуализация през целия период на 

провеждане на  психологическите индивидуални и групови  консултации, съгласно изискванията 

на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 

2014-2020 г. 

Резултати от изпълнение на дейността: 
 25 лица от целевата група, получили психологическа подкрепа, чрез индивидуални 

и групови консултации. 

Период на провеждане:  Дейността по оказване на психологическа подкрепа чрез 

индивидуални и групови  консултации по проекта е предвидена в  периода на заетост на лицата. 

Предвидени са общо 100 бр. индивидуални консултации в периода на заетост на лицата. 

Предвидени са 20 групови консултации в периода на заетост на лицата, те ще се 

провеждат 2 пъти в месеца плюс една въвеждаща и една заключителна. 

3.5.2.2. Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи - 

Направление IV 
Общата цел на дейността: Преодоляване на негативните стереотипи чрез развитие на 

потенциала на служители и специалисти чрез повишаване на преносимите умения и 

компетентности при обслужване на ромско население. Повишаване на капацитета и 

компетентността на служители и специалисти в община Кубрат чрез адекватни, актуални и 

качествени обучения насочени към работа със специфични групи. Фундамент за защита от пряка 

и непряка дискриминация, и расизъм във всичките му форми е изграждане на капацитет за 

интеркултурна комуникация на служители и специалисти, обслужващи специфични групи. 

Именно поради тази причина са планирани 2 двудневни обучения за служители и специалисти 

обслужващи хора от уязвими групи. Предвиждаме по настоящата дейност да бъдат включени 

служители и специалисти от областта на здравеопазването, образованието, социалните дейности 

и др. работещи на територията на община Кубрат, обслужващи ромско население. Те ще имат 

възможност да се включат в двете обучения, както следва:  

• Тренинг-обучение „Работа със специфични групи“ 16 учебни часа за 40 служители 

и специалисти, разпределени в две групи.  

• Тренинг-обучение „Европейско гражданство и работа в интеркултурна среда“ 16 

учебни часа за 40 служители и специалисти, разпределени в две групи.  

Чрез тях ще се създадат предпоставки за: 

• Усвояване на специфични ключови умения и развитието на компетентности за 

преодоляване на стереотипни негативни нагласи относно хора от рискови групи;  

• Усвояване на умения за прилагане на интегриран подход за равнопоставеност на 

различните групи в обществото – уязвими групи, представители на групи в неравностойно 

положение;  

• Усвояване на основни понятия, като пряка и непряка дискриминация, скрита и 
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неосъзната дискриминация, равенство между половете;  

• Запознаване с основни нормативни документи, подкрепящи 

антидискриминационното отношение по различни признаци – пол, раса, етническа и религиозна 

принадлежност, социален статус и др.:  

- Закон за защита от дискриминацията;  

- Ролята на Комисията за защита от дискриминацията;  

- Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. 

ЗНАНИЯ: 

1) За представителите на основните целеви групи, ползватели на административни 

услуги – уязвими групи, хора в неравностойно положение, роми и др.  

2) За същността на приложението на интегрирания подход на равнопоставеност на 

специфичните групи граждани;  

3) За основните стресори на работното място и техники за справяне с тях;  

4) За нормативните документи защитаващи равенството между половете и 

толерантното отношение спрямо специфичните групи граждани;  

УМЕНИЯ: 

1) Успешно прилагане на интегриран подход на равнопоставеност на специфичните 

групи граждани;  

2) За изграждане на ново различно отношение към неравнопоставените групи за 

създаване на условия за постигане на равнопоставеност и равен достъп до обществените ресурси; 

3) Преодоляване на стереотипите и предразсъдъците при работата със специфични 

групи граждани;  

4) Ефективна комуникация с членовете в един екип; 

5) Творческо решаване на проблеми и методи за вземане на екипни решения;  

6) Въздействие и мотивиране на членовете на екипа;  

7) Превенция от възникване на конфликтни ситуации в екипа, както и преодоляване 

на евентуално възникнали такива;  

8) Ефективна работа в екип.  

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО: 
 Да развият своя инструментариум за водене на интеркултурен диалог в работна 

среда;  

 Да се запознаят със същността на интеркултурното общуване и интеркултурната 

комуникативна компетентност;  

 Да се запознаят с особеностите на мултикултурното общество; 

 Да се овладеят техники за успешна водене на делови преговори; за делегирането на 

правомощия; за управление и поведение по време на срещи; 

 Да се повиши личната ефективност и продуктивност на служителите; 

 Да се въведе и овладее моделът на Кора Агатучи за „преход в интеркултурна 

компетентност”;  

  Да се запознаят с принципите на Европейското гражданство и основните права на 

европейските граждани; 

Програмите на обучение трябва да включват разнообразни теми, свързани с основни 
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понятия, като дискриминация на различни признаци–пол, раса, етническа и религиозна 

принадлежност, равенство между половете, разпознаване на отделните специф. групи –уязвими 

групи, хора в риск от социална изолация.  

Подтемите и методите в тренинг – обученията «Работа със специфични групи» и 

„Европейско гражданство и работа в интеркултурна среда“ трябва да обхващат:  

1. Анализ на работната среда. Добрата комуникация в основата на преодоляване на 

конфликтите; 

2. Профилиране на целевите групи. Прилагане на интегриран подход на 

равнопоставеност на специф. групи граждани уязвими групи, представители на хора в 

неравностойно положение; 

3.  Извеждане на нуждите от мотивация. Теориите на Маслоу и Клайтън Алдерфер; 

4. Анализ на проблема. Категоризиране на видове проблеми с различни групи 

граждани; 

5. Управление на стреса. Техники за справяне със стреса. 

6. Ефективна комуникация. 

7. Синхронизиране на работата с граждани с целите на организацията. 

8. Справяне със стереотипи.  

9. Равенство между половете. 

10. Превенция на дискриминацията (равни възможности) основана на пол, раса, 

етнически произход, религия или вярвания, увреждания, възраст или сексуална ориентация. 

Толерантност към „различните“ „Европейско гражданство и работа в интеркултурна среда“. 

  В обучението следва да се  използват практически упражнения, свързани с темите на 

обучението – ролева игра, симулация на реални ситуации, групова дискусия.  

Програмата на обучението трябва да включва теми, свързани със ролята на 

интеркултурното общуване и особеностите на мултикултурното общество, техники за водене на 

ефективен диалог на работното място, целите, резултатите и конкретните предимства от 

воденето на интеркултурен диалог, както и практически примери за приложението 

интеркултурната комуникативна компетентност в административна среда, като:  

 Умения за работа в интеркултурна среда; 

 Принципи на Европейското гражданство; 

 Техники за ефективен диалог и включване на всички заинтересовани страни; 

 Стилове на поведение при преговори „мека” и „твърда” линия на поведение; 

Подготовката и организирането на тренинг-обучения трябва да включва 

изпълнението на следните дейности: 

 осигуряване на зала, оборудвана с  необходимите технически средства; 

 осигуряване на психолози; 

 разработване на програма и материали; 

 осигуряване на логистика; 

Провеждането на тренинг-обучения трябва да бъдат изпълнени чрез следните 

поддейности: 

 отпечатване на разработената програма и материали в тираж достатъчен за 

предоставянето им на участниците; 
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 логистично осигуряване; 

 осигуряване на материали; 

 изпълнителят извършва регистрацията на участниците в тренинг-обучения; 

 осигуряване на зали за провеждане на тренинг-обучения, подготовка и обслужване 

на техническото оборудване на залата;  

 осигуряване на снимков материал от тренинг-обучения; 

 спазване на мерките и изискванията за визуализация през целия период на 

провеждане на тренинг-обучения, съгласно изискванията на Единния наръчник на бенефициента 

за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. 

 В стойността на тренинг-обученията следва да бъдат включени разходи за наем на зали, 

техническа обезпечаване на залите, лектори, материали. 

Резултати от изпълнение на дейността: 
 Обучени 40 служители и специалисти преминали Тренинг-обученията на тема 

„Работа със специфични групи“; 

 Обучени 40 служители и специалисти преминали Тренинг-обученията на тема 

„Европейско гражданство и работа в интеркултурна среда“; 

  40 лица получили сертификати за участие в тренинг-обучения; 

  Разработени Учебни планове, програми и обучителни материали;  

  Заверени Присъствени списъци/регистрационни формуляри на обучаемите за 

всеки ден по съответното обучение;  

  Наличен снимков материал;  

  Разработен окончателен Доклад за проведените обучения;  

  Придобити знания, практически умения и развитието на компетентности за 

преодоляване на стереотипни негативни нагласи относно хора от рискови групи; 

Продължителност: Продължителността на всяко едно от  тренинг-обучения  е 2 дни х 8 

учебни часа, общо 16 учебни часа. 

 3.5.2.3 Подобряване достъпа до образование, чрез активно включване на родители от 

ромската общност - Направление II 

Дейността е насочена към родителите на ромските деца, включени в дейностите по 

ОПНОИР по проекта с цел превенция на ранното отпадане от училище и редовно посещение на 

детската градина. Преждевременното напускане на училище е сложно явление, което оказва 

сериозно влияние върху индивидуалните съдби на пряко засегнатите и благосъстоянието на 

ромските семейства, върху възможностите за развитие на техните общности и върху цялостното 

социално-икономическо развитие на страната ни. Превенцията и преодоляването на проблема 

изисква интегрирана политика и ангажираност на всички сектори и институции, свързани с 

образованието и с личностното и професионалното развитие на децата и младите хора, поради 

което е необходимо да се работи с ромските родители колкото се може по-отрано. В тази връзка 

е предвидено провеждане на 3 мероприятия на тема „Активни родители“. 

 Основните теми в мероприятията трябва да  включват минимум:  

 - Базови познания за ранното детско развитие; 

 - Стъпки за успешна интеграция в образователната система на ромски деца и младежи; 
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 - Ролята на детската градина и училището за социалната и професионалната реализация 

на личността. 

Работата с родителите е основна част от превенцията за ранно отпадане на децата от 

училище. Дейността има за цел подкрепа за семейства от уязвими етнически малцинства и 

семейства в неравностойно положение за редовно посещение на децата им в детски градини от 3-

годишна възраст с оглед ранната им социализация; насочване участието на родителите във 

възпитателния процес и работа с родители за разясняване ползите от образователната интеграция 

и приемането на различието. Дейността е ориентирана към активно и пълноценно включване на 

родителите в дейностите на детската градина, която посещава детето за подпомагане на процеса 

на обучение, развитие, толерантност, интеграция и социализация на децата. 

Предвидено е организиране и провеждане на 3 мероприятия на тема „Активни родители“, 

в които ще бъдат включени 60 лица от ромската общност. 

Избраният изпълнител при изготвяне на програмата си следва да се съобрази с 

предвидените теми. Целта е да бъдат заинтригувани и ангажирани родителите в дейностите на 

детската градина. 

Продължителност: Продължителността на всяко едно от  мероприятия е в рамките на 1 

ден. 

Подготовката и организирането на мероприятията трябва да включва изпълнението 

на следните дейности: 

 осигуряване на зала, оборудвана с  необходимите технически средства; 

 осигуряване на психолози; 

 разработване на програма и материали; 

 осигуряване на логистика. 

Провеждането на мероприятията  трябва да бъдат изпълнени чрез следните 

поддейности: 

 отпечатване на разработената програма и материали в тираж достатъчен за 

предоставянето им на участниците; 

 логистично осигуряване; 

 осигуряване на материали; 

 изпълнителят извършва регистрацията на участниците в мероприятията; 

 осигуряване на зали за провеждане на мероприятията, подготовка и обслужване на 

техническото оборудване на залата;  

 осигуряване на снимков материал от мероприятията; 

 спазване на мерките и изискванията за визуализация през целия период на 

провеждане на мероприятията, съгласно изискванията на Единния наръчник на бенефициента за 

прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. 

В стойността за провеждане на мероприятията следва да бъдат включени: 

- разходи за наем на зали, наем на техническо оборудване, материали, възнаграждения за 

лектори, логистика;  

- разходи за разработване на материали и разпечатването им. 

Резултати от изпълнение на дейността: 
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 60 ромски родители от целевата група са участвали в мероприятия тема „Активни 

родители“, с цел превенция на ранното отпадане от училище и редовно посещение на детската 

градина.  

 Осъществени контакти с представители на целевата група по процедурата. 

 

3.5.3 Обособена позиция №3 „Организиране и провеждане на обучение по ключова 

компетентност 4 „Дигитална компетентност” 

3.5.3.1 Организиране и провеждане на обучение по ключова компетентност 4 

„Дигитална компетентност - Направление I 

Дейността включва организиране и провеждане на обучение по ключова компетентност 4 

„Дигитална компетентност” на 60 лица от целевата група, които ще бъдат включени в заетост. С 

оглед развитието на информационните и комуникационни технологии и нарастването на обема 

на наличната информация в Интернет възниква необходимостта от притежаване на специфични 

знания и умения за работа със съществуващата технологична инфраструктура.  

Да сме дигитално компетентни в днешния свят изисква не само достъп до и боравене с 

ИКТ, но и подходящи познания, умения и нагласи свързани с тях. Базисните компютърни умения 

са свързани преди всичко с обработката на текст и ползването на Интернет. Тези умения би 

трябвало да се придобият още по време на училищното обучение, като основните проблеми на 

придобиването на тази грамотност се свързват преди всичко с липсата на материална база и 

проблема с Интернет-връзката и най-вече, че голяма част от целевата група няма достъп до 

компютър, поради което се неконкурентно способни на трудовия пазар. 

Интернет стана неразделна част от ежедневния живот, място за обяви за свобони работни 

места, бизнес, обучение и извличане на разнообразна информация. В резултат на това се налага 

хората в съвременното информационно общество да притежават умения за търсене, анализиране, 

синтезиране и оценяване на информацията. Овладяването на необходимите знания и умения за 

работа с информационните технологии се превърна в един от основните фактори за ефективно 

използване на съществуващата технологична инфраструктура. Днес дигиталната компетентност е 

част от ключовите компетентности и се счита за основен фактор за развитие на дигитална 

култура и информационно общество в световен мащаб. 

Изборът на лица за включване в обучение за съответната ключова компетентност ще се 

извърши след провеждане на входящ тест от обучаващата организация/институция за определяне 

на нивото.  

Лицата следва да бъдат разпределени по групи за постигане на максимална ефективност.  

1. Наименование на ключовата компетентност: 4 „Дигитална компетентност”  

2. Хорариум на обучението: 45 учебни часа при 8 /осем/ учебни часа дневно. 

Продължителността на един учебен час е 45 минути.  

3. Брой на обучаваните лица: 60  

4. Документ, доказващ завършеното обучение: Сертификат за придобита ключова 

компетентност Дигитална компетентност – Компютърна грамотност  

През последните години се наблюдава бурно развитие на информационните и 

комуникационни технологии.  
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Работа, пригодност за заетост, образование, свободно време, активно приобщаване към и 

участие в обществото. Всички тези и много други области от нашето ежедневие стават все „по-

дигитализирани“, което означава,че информацията, а също и услугите стават все по-достъпни по 

интернет.Следователно, дигиталните компетенции са жизнено важни за участието в днешната 

икономика и съвременното общество.Дигиталните умения са преносими и ни помагат да 

овладеем и други ключови компетенции като комуникационни,езикови умения или основни 

умения по математика и природни науки, поради което е предвидено това обучение за целевата 

група по проекта. 

Очаквани резултати в края на курса: 

Обработка на информацията: Могат да използват различни търсачки за намиране на 

информация. Използват някои филтри при търсене. Сравняват различни източници за да оценя 

надеждността на информацията, която намират. Класифицират информацията по методичен 

начин, с помощта на файлове и папки, за да могат да я намерят по – лесно. Правят резервни 

копия на информация и файлове,които са запазили. 

Комуникация: Могат да използват разширени функции на няколко средства за 

комуникация. Могат да използват инструменти за сътрудничество за напр. споделени документи 

/файлове, които някой друг е създал. Могат да използват някои функции на онлайн услуги 

(например обществени услуги, електронно банкиране, пазаруване онлайн). Предавам или 

споделям знания с други онлайн потребители (например чрез инструменти за социални мрежи 

или в онлайн общности). Наясно са с и използват правилата на онлайн комуникация („нетикет“). 

Създаване на съдържание: Могат да създават сложно цифрово съдържание в различни 

формати (например текст, таблици, изображения, аудио файлове). Могат да използват 

инструменти / редактори за създаване на уеб страница или блог, използвайки шаблони. Могат да 

направят основно форматиране, касаещи съдържание, създадено от мен или друг потребител. 

Знят как да правя справки и повторно да използвам съдържание, обект на авторското право. Имат 

основни познания по програмиране. 

Сигурност: Имат инсталирани програми за сигурност на устройството/та, които 

използвам за достъп до Интернет. Използват и актуализират тези програми редовно. Използват 

различни пароли за достъп до оборудване, устройства и цифрови услуги и ги променят 

периодично. Могат да идентифицират сайтове съобщения, които биха могли да се използват за 

измама. Могат да идентифицират фишинг мейл.Разбират рисковете за здравето, свързани с 

употребата на цифровите технологии. 

Подготовката и организирането на обученията по ключова компетентност трябва да 

включва изпълнението на следните дейности: 

 осигуряване на зала, оборудвана с  необходимите технически средства; 

 осигуряване на обучители; 

 разработване на програма и материали; 

 осигуряване на логистика. 

Провеждането на обученията по ключова компетентност трябва да бъдат изпълнени 

чрез следните поддейности: 

 отпечатване на разработената програма и материали в тираж достатъчен за 

предоставянето им на участниците; 
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 логистично осигуряване; 

 осигуряване на материали; 

 изпълнителят извършва регистрацията на участниците в обученията по ключова 

компетентност; 

 осигуряване на зали за провеждане на обученията по ключова компетентност, 

подготовка и обслужване на техническото оборудване на залата;  

 осигуряване на снимков материал от обученията; 

 спазване на мерките и изискванията за визуализация през целия период на 

провеждане на обученията, съгласно изискванията на Единния наръчник на бенефициента за 

прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. 

Резултати от изпълнение на дейността: 
• Обучени 60 лица от целевата група преминали обучение по ключова компетентност 4 

„Дигитална компетентност”. 

• 60 лица получили сертификат за придобита ключова компетентност Дигитална 

компетентност – Компютърна грамотност. 

• Разработени Учебен план, програма и обучителни материали;  

• Заверени Присъствени списъци/регистрационни формуляри на обучаемите за всеки ден 

по съответното обучение;  

• Наличен снимков материал;  

• Разработен окончателен Доклад за проведените обучения;  

• Придобити теоретични знания и практически умения по ключова компетентност 4 

„Дигитална компетентност”. 

Продължителност: 45 учебни часа при 8 /осем/ учебни часа дневно. Продължителността 

на един учебен час е 45 минути. 

 

Срокът за изпълнение на Обособена позиция № 1 в рамките на 8 месеца, но не по-късно от 

18.09.2020 г. 

Срокът за изпълнение на Обособена позиция № 2 в рамките на 11 месеца, но не по-късно 

от 18.09.2020 г. 

Срокът за изпълнение на Обособена позиция № 3 в рамките на 2 месеца, но не по-късно от 

18.09.2020 г. 

 

 

 

Изготвил: ………………п……………. 

Онур Зайкъров – Координатор по проекта – ОП РЧР 

 



T03H ,lI,OKYMeHTe csanaaea B paMKHTexa npoexr N2 BGOSM90POO 1-2.0 IS-003S-CO 1 ,,3a nO-,lI,06,,p>KHBOTB 06lI1,HHa
Kyfipar 'Ipe3 npaoriuiaaane aa Y1l3BHMHrpyrm", IPHHaHCHPaHOTOneparasaa nporpaaa "Pa3BHTHe aa '10BeWKIITe
pecypca" 2014-2020. Llanara OTrOBOPHOCTsa C'bll'bP)f(amteTOaa ny6.JTH.KallHJITace HOCROT ofiumaa Kytipar 11rrpa
HI1.KaKBH06CTOlITenCTBaHe MO)f(e na ce C'I"H'ra, se T03H ,lI,OKYMelITOYpa3l1BaOIPHQHanHOTOCTaHOBHll.leaa
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1. .D:eKJ1apHpaM, se CMe 3an03HaTH C npenaera aa nopsxxara, KaKTO 11C o6eMa ua pafiorara.

YBA)l(AEMH rOCIIO,l(UH KMET,

C Eill( 204667598

B KaqeCTBOTO My if aa Yrrpaaaren
(uaOfl'bJICHOcm)

H nO,ll;IIHcaHO Eneoaopa 3axapoeBa )l(eneBa
(mpume UMeHa)

OT "EHTllJIAHETC" EOO~
(HaUMeH06a1lUe na yuacmuuxa)

no 06oc06eua DOlOIlM X! 1 "Opraoo3auoH 0 DpOBe~aoe oa HodJOpMagHoooo KaMDaUHH"

sa ofimecrseaa nOp1>lfKa C npenaer "H360p ua H3n'bJlUUTeJIaa B'b3JJaraUeua oprauaaanaa H
npoaeacaaae ua Hu4»0pMaQHOUoH KaMnaHHH, 06Y'leOOH, TpeoHoro H nCOXOJlOrHIJeCKH
KOUCYJITaQHH"no npoeicr X! BG05M90POOl-2.018-0038-COl ,,3a nO-A06'bp ~BOT B 06moua
Ky6paT IJPeJ npaotiiuaaaae ua YH3BOMOrpyna", 4»ooaucopau OT Oneparaaaa nporpasra
"PalBOTOe na IJOBemKHTepecypca" 2014-2020 no 060c06eHo n030UOO:

060c06eua n030UHJIX! 1 "OpraoolauoH H npoaesenaae na oo4»opMauooooo KaMnaUOO"
060c06eua n030l{OH X! 2 "OpraoH3auoH 0 npoaescnaae aa 06YlfeuoJl, 'rpenaurn H

nCDXOJlorHlfeCKHKOOCYJlTauOO"
060c06eua D030UOJl X!! 3 "OpraoH30paHe 0 npoeeseaaae ua 06ylfeuoe DO KJIIOIJOBa

KOMDeTeOTHOCT4 ,,~HrOTaJIHa KOMneTeHTHOCT"

~O
OJiI.QHHA KYbP AT

TEXHH'lECKO IIPE~JIO)KEHHE

06pa:Jel{ M 2

on... ",'., ..... n..or ..........
PAlIlMTllE HA

4OIIEWIOITE PECYPCM

Ifpoescrvr ce OCLlJ4eCTBHBa CcilHHaHCOBaTa noaxpena na
EBpOneHCKHH ceuaaneu cilow.



T03H D.OK)'MeHTe csaaaaen BpaMKHTesa npoexr N!! BGOSM90POOl-2.01S-003S-COI ,,3a nO-Jl06bP )!(HBOTB06mHHa
Kyfipar spea npaofiuraaane aa Y.ll3BHMHrpyna", IflHHaHCHpaHOTOneparaana nporpaaa ,,Pa3BHTHesa '10BelIIKJITe
pecYPCH" 2014-2020. Llsnara OTrOBopHOCTsa COJlbplKaHHeTOaa ny6.l1BXlU{W1Ta ce HOCHOT ofimaaa Kyfipar H rrpH
BHKaKBH 06CTOHTenCTBaHe MOlKe na ce C'UlTa, 'Ie T03" JloK)'MeHT OTpa3J1BaOIflHl.{HanHOTOCTaHOBHID:eaa
EBponeHCKHlICOlO3HYnpasnaaanras opraa na OI1Pl:fP 2014 - 2020
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Yxasauae: Yl.{aCTHRJCI,TliMa npaso na rrpHJlO:>KHnexnapauasra aa KOHcpH,lJ.eHl.{HaJIHOCTno 4.Jl. 102
3011.

I1Me H cpaMHJIH» EJIEOHOPA JKEJIEBA
YDP ABBTEJI HA
EHTDJlAHETC"EOO

04/0912019 r.

5. AeKJIapHpaM, I.{e npa H3fOTB»He na ocpepTaTa ca cnaseaa 3a,lJ.'bJI>KeHH»Ta,CB'bp3aHH C ,lJ.aH'hl.{HIi

OCHrypOBKH, onasnane na oxonaara cpezta, saxpana aa saerocrra H YCJlOBH»Tana TPY,lJ..

4. Faparrrapasre, se CMe B C'hCTO»HHe na H3ITbnHHM Kal.{eCTBeHO H B CpOK nopsxxara B ITbJIHO

C'hOTBeTCTBHeC rrpencrasenoro .J'lpenncosenne sa H3ITbJIHeIDfe aa nopssxara" H B C'bOTBeTCTBHeC

TeXHHl.{eCKHTecnel.{JicpHKal.{HH- aepasnenaa sacr OT,lJ.OKYMeHTal.{H»Tasa o6~eCTBeHaTa nopssxa.

3. AKo 6'b,lJ.eM onpenenena aa H3ITbJlHHTeJl, me CKJllOlIHM ,lJ.OrOBOpa aa o6~eCTBeHa nopsnxa B
3aKOHOYCTaHOBeHH»CpOKH me npe,lJ.CTaBHMBCHI.{KHHeo6xo,lJ.HM}f ,lJ.OKYMeHTH.

2. Ilpeanarave na H3IThJIHlfM 06~eCTBeHaTa nopsxxa B C'hOTBeTCTBHeC'bC 3aJlO)l(eHHTe H3HCKBaHIDI B
noxaaara sa Yl.{aCTHe, B C'bOTBeTCTBHe C TeXHHtleCKHTe H3HCKBaHIDI, csrnacao TeXHWIeCKa

Crrel.{HlpHKal.{H», YCJlOBH»Ta na npoexra aa ,lJ.OrOBOpa H nOCTHrHaTHTe npa nperoaopare
,lJ.OrOBOpeHOCTH.Ille H3B'bpIIIHM YCJTYfHTe - npenaer aa 06~eCTBeHaTa nopsuxa, B IThJIHO

C'hOTBeTCTBHeC H3HCKBaHH»Ta aa B'h3JlO)l(HTeJI», OTHOCHMJITeHOpMaTHBHl1 pasnopenfia H ycnosasra

rra ,lJ.OrOBOpasa 061l.{eCTBeHanopsaxa.

"n•• "'I01; .... n.o' ..........
PA38MTMEHA

'IOIIElII(KTE P£C'IPCM

DpOelITbT ce OC'btneCTBHBa C I)UHaHCoBaTa noaxpena ua
EBpOneHCKHlI COQHaJleH I)OHD.



T03H ,noK)'MeHTe cssnanea BpaMKHTeaa npoexr N2 8G05M90POOI-2.0IS-003S-COI ,,3a no-,no6'bp )J(HBOTBofiuiaaa
Kytipar spea npaoriurasaae aa Yll3BHMHrpyna", cIIHHaHCHpaHOTOneparasna nporpassa ,,Pa3BHTFleaa '10BeWKHTe
pecypca" 2014-2020. Ilsnara orrosopsocr aa cszrspxaaaero aa ny6JJHKa~H.lITace HOC" OTo61I{1ffia Kyfipar H rrpa
HKKaKBH 06cTOllTeJJCTBaHe MO)Ke na ce ClJIITa, 'Ie T03" ,nOK)'MeHTorpaasaa OcllHUHaJIHOTOCTaHOBHme aa
EBponeHcKJ.I.lICDI03HYrrpaanasamaa opraa H3OI1P1{P 2014 - 2020

Ilpennarauara OTHac ueua aa asrrsnnenae aa ,lJ,OrOBOpaaa 06meCTBeHaTanopt.sxa lIO ofiocofiena
lI03Hl{HH NQ 1 e B pasvep aa 29930,00 JlB.(CJ10BOM:)]:Ba)J.CCCTH )J.CBCTXHJlSI)J.HJJ.CBeTCTOTHUH
TpHJJ.CCCTneaa) 6e3 MC ItJlU 35916,00 JIB. (CJ10BOM:TpHJJ.eceTH nCT XHJlSlJJ.HJJ.eBeTCToTHHH
mecruaaecer JlCBa) c MC, <i>opMHpaHa,KaKTOcnensa:

DO06oc06cHa D03KQHHN!! 1 "OpraIlH3alJ,HH H npOBC?K,AaUCHa HHwopMaUHoHHHKaMnauHH"

C HaCTOHllJ,OTOBH lIpe,lJ,CTaBHMeaamara rrspaoaaxanna orpepra aa asrrsnueiore aa 06HBeHaTaOTBac
ofimecraeaa lIOJTh"lJKaC rrpenver "H360p aa H3D'h.IIBHTeJ1aa B'h3J1araOe aa oprauasauaa H
DpOBe*AaHe aa HH«I»0pMalJ,HOHHHKaMDaHHH, 06Y'IeHHB, TpeHHHrH H DCHXOJlOrH'IeCKH
KOHCYJlTalJ,HH"DO DpOeKY N!! BG05M90POOI-2.018-0038-COI ,,3a nO-)J.06bP)KHBOTB 06mHHa
Kyfipar spea npaofimaaaae ua YH3BHMH rpyna", «I»HuaHcHpau OT Oneparuena nporpassa
"Pa3BHTHe ua 'IOBemKHTe pecypca" 2014-2020 no 060c06eHH n03HlJ,HH:

060c06eHa n03HUHHN! 1 "OpraHH3aUHH H nposesaaue ua HH«I»0pMaUHoHHHKaMnaHHH"
060c06eHa D03BlJ,HBN!! 2 "OpraHH3aUHH H npoeescaane aa 06Y'IeUHH, TpeHHHrH H

nCHXOJlOrH'IeCKHKOHCYJlT3lJ,HH"
060c06eua D03HlJ,HHN!! 3 "OprauH3Hpaue H npoaescaane na 06Y'leHHe no KJllO'IOBa

KOMneTeHTHOCT4 ,,)]:HrHTaJlHa KOMncTcuTHOCT"

YBA.)I(AEMH rOCIIOJKH H rOCIIO)]:A,

O(l)EPTA
OT

"EHTllJIAHETC" EOO)]:, EHK 204667598
/aaaaeaosaaue aa ysacrnaxa/

06pa:JeuM 5.1
)]:0
OEII(HIlA KYl>PAT

"n.p"' ........ n.ur ........
PA38KTMEHA

'lOBEU.I<KT'E PEC'IPCM

DpOeKTbT ce OC'bIQeCTBHBa C cIIHHaHCOBaTa nomcpena ua
EBpOneHCICHB COUHaJleH cIIORA
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T03H .lI,oK)'MeHTe Cb3.ll3,D.eHBpaMKJITena npoexr N2 BGOSM90POOl-2.018-0038-CO I ,,3a nO-.lI,061>p)l(HBOTB06w,HHa
Ky6paT spea npaofiuiaaaae aa Y1I3BHMHrpyna", IPHHaHcHpauOTOneparaaaa nporpasia "PaJBHTHe aa soeeuuorre
pecypca" 2014-2020. Llanara orrosopaocr aa Cb.ll,bp)l(aHHeTOaa ny6JIHKaIJ.WlTace HOCHOT 06w,HHa Kyfipar H IIpH
HHKaKBH 06CTOl!TeJTCTBaHe MO)l(e na ce c-rara, qe T03H .lI,0KYMem OTpaJlIBa OIPHllHaJTHOTOCTaHOBHw,eua
EBponeHCKHlICblO3HYnpaanseamaa opras aa OfIPt{P 2014 - 2020
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EJIEOHOPA JKEJIEBA
YllP ABHTEJI HA
EHTIlJlAHETC" EOO.ll.

04/0912019 r,

3a6eJlelKKa: Ilpennoacenara 06~a ueaa/ H uenara sa H3IT'bJ1HeHHeaa C'bOTSeTHaTa.lJ.eHHOCT no
060c06eHa n03HWUI .N!! 1 He cnensa na Ha,Il,SHlIIaSa rrpornosaara CTOHHOCTaa nops-rxara no
n03HI.I,HSlTa,nOCO'IeHa B noxana sa )"-IaCTHe.

I'apanrapaae, 'Ie CMe s C'bCTOSlHHe,Il,aH3IT'bJ1ID1MKa'IeCTBeHOnopsvxara npa nOC04eHHTe s odieprara
l.I,eHH,sa C'bOTBeTHIDInepaon sa H3n'bJ1HeHHeaa noroaopa.

3. 4600,00 5520,00

Hoauuraeane 03 3ApaBHaTa KYJlTYpa - Hanpaanenae ill -
npoaexnane aa 2 HHcpopMaI.J;HOHHHKaMnaHHH, aa KOHTO
Peraouanaa 3,Il,paBHaHHCrreK.I{IDIPasrpan uie npOBe,Il,aTnexuaa
aa nOBHlIIaBaHe na anpaaaara KYJ1TYpaaa ueneaara rpyna

17520,0014600,002.

OpraHH3Hp3Re H npoaesenane H3 HH«I»0PM3QHORUH
K3MnaHHH sa noaamaaaae HR«I»0pMHpauoCTT3 OTROCRO
COQHaJlRHTe H 3L{paBUHTe HM npasa. Hacspsaaaue ua
ceMeHHOTO nnaaapaae - Hanpaaneaae m-nposeacaaae aa 3
KaMnaHIDf sa pa3S1CWlBaHeua COU:HaJ1HHTeH 3,Il,paSHJiTe HM
npaaa H 3 KaMilaIDtH s HaCeJ1eHHMeCTa na TeMa ceMeHHO
nnaanpane H Ha'fHHH aa H36S1rBaHe aa aafipeveaaaane
KOHT auerrraana MeTO,Il,H

Ilposexnaue Hopraaasxpaae na rpynosa fiopca 3960,003300,001.2

8916,007430,001.1 Ilpoeexnaae aa 3 11H<p0pMaI.l,HOHHHKaMnaHHH

1. 12876,0010730,00
HKOHOMH'IeCKH

I) - rrpoaeacaane na 3 HH<popMaI.J;HOHHH
noea 60 ca

",.. .... '" ...." n·or-I>Or,l",
PA38MTMEHA

'IOIIEIIJKMTE PECYPaI

Ilpoesrrs'r ce OC'bUJ.eCTBHBaC eJlBHaOCoBaTa nomcpena oa
EBpOneHCKHH COQHaJleU eJlOHA
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