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T03H llOK)'MeHT e Cb311alleHB paMKHTe na npoexr N!!8G05M90POOI-2.018-0038-C01 ,,3a no-nofisp )l(I1BOTB 06lUHHa
Kyfipar xpes npnofiutaaaae aa Y.ll3BHMHrpyrm", !jlH.HaHCRpaHOTOneparasaa nporpaaa "PaJBHTHe sa LfOBeWKHTepecypca'
2014-2020. Ilsnara orroaopaocr aa csnspxaxaero sa rryfinaxauaara ce HOCH OT o6lUHHa Kytipar H npa HHKaKBH
06CTOllTeJlCTBaHe MO)l(e na ce CLfHTa, Lfe T03H AOKYMeHT OTpaJlIBa O!jlHUHaJlHOTOcTaHOBHlUe aa EBpOneHCKl1l1CblO3 H
YnpaBJU[8alUlUI opran aa onpt{P 2014 - 2020

IIPE,l(MET HA ,l(OrOBOPA
qJl. 1. Bb3JI0)l{J1TEIDIT B'b3nara, a 113I1bJIHI1TEJI5IT rrpaeva .lla npenocraaa, cpenry

ssauarpaaoreaae H npa ycnoaaara iraT03H,nOfOBOP,cnemrare ycrryrn:
33 060c06eH3 nOlUlJ,UH.N'!! 3 "Opr3HJ.I3Up3He 1-1 npoaeseaaae H3 06Y'leHlle no KJIIOlfOBa

KOMneTeHTUOCT4 ",l(urIlT3J1H3 KOl\1DeTeHTUOCT"
1. Opr3HIBHp3ue u npoaeaciaae H3 ofiyxeaae no xmonoaa KOMneTeUTHOCT4

",l(urHT3J1Ua KOl\meTeUmOCT - Hanpaanenae I - OpraHH3HPaHe aa ofiyseaae no KmOQOBa
KOMneTeHTHOCT4 ",nHfHTaJIHa KOMITeTeHTHOCT"aa 60 JIHIJ;aOTneneaara rpyna.

HapH"1.JaHHsa KpaTKOCT"YcJlynlTe".

,nHec, .. !J.O"' ..!.~~..2019 f. B rp. Kyfipar, Me)Kl{)':
OEll(HHA KYIiPAT, C anpec: 06n. Pasrpan, rp. Kytipar, yn. .Kaas EOPHCI" N!! 1, EJ.1K 110

BYJICTA T: 000505846, npencraanxaaaa OT 0PXaH Mexsrezt - B. 11. ,n. KMeT na 06mHRa Kytipar,
C'bfJIaCHO3arrOBe.llN!!8511 24.09.2019 r., H EJUlc 3aiiK'bpOBa - rnasea CtJeTOBo.n;HTeJI,aapasaaa no-ztony
aa KpaTKoCTB'h3JIOJKHTEJI, OTe.ZJ;Hacrpaaa,

H

"EHTIIJlAHETC" EOO,l(, C'bCcenaname H azrpec aa ynpaanenae rp. PY.ll03eM4960, yJI. "XaH
KpYM" N!!19, C EJ.1K204667598, npencraanzsaao OTEJIeOHOpa)KeJIeBa B KatJeCTBOTOif ua ynpasaren,
HapHQaHno-norry sa xparxocr H3Il'hJIHHTEJI, OTzrpyra crpaaa,

(Bb3JI0)l{I1TEIDIT H 113ITbJIHI1TEIDIT aapasaaa saenao "CTpaHHTe", a BceKH OT T5IX
nOOT.lleJIHO"CTpaHa")
H3 OCHOB3HIietIn. 183 OT3a.KOHasa 06meCTBeHHTenopt.sxa (,,30Il") HPemeuae N!!8181 18.09.2019 r.
aa Bb3JIO)Kl1TEIDI aa onpenensne aa 113I1bJIHI1TEJI na otimecraena nopssxa C npeznrer: ,,I1360p
ria H3n'bJIHHTeJIaa asanaraae aa 0praHH3aUIDI H nposesoraae aa HHCPOPMaIlHOHHHKaMIlaHHH,ofiynetras,
TpeHmITH H nCID(OJIOfHtIeCKHKOHcynTauKH" no npoesr N!!BG05M90POOI-2.018-0038-COl .3a no
.ll06'bp )l(HBOTB 06J..qHHaKyfipar spes upaofimasane aa Y5l3BHMHrpyna", CPHHaHCHPaHOTOneparasaa
nporpasta "Pa3SHTHe na sosemxare pecypca" 2014-2020 no 060c06eHH n03Hl.{KH: 060c06eHa n03HIIID1
NQ 1 "OPfaHH3auH51 H npoaexnaae sa H.HCPOPMaIlBOHHHKaMIlaHHH" , 060c06eHa n03HIDU1 N!! 2
"OPfaHH3aIlH51 H npoaeaoiaae aa ofiy-reaaa, TpeHHHrH H nCHXOnOfH'.J:eCKHKOHcynTaIlHH" H 060c06eHa
n03HUID1N!!3 "OPfaHH3HpaHe H nposexztaae na otiyseaae no Km01.JOBaKOMTIeTeHTHOCT4 ",Z:Vm.J:TaJIHa
KOMneTeHTHocT" no 060c06eH3 OOlIilJ,UH.N'!! 3 "Opr3HJ.13Hp3He U upoaeacaaae H3 ofiynenue no
KJIIO'lOB3 KOMoeTeHTHOCT 4 ",l(urUT3J1H3 KOMneTeHTHocT" ce CKmO'Uf T03H .llOfOBOP
(, ,l(oroBopa/ ,l(oroBopb T") sa CJIe.ZJ;HOTO:

,l(OrOBOP 3A OEll(ECTBEHA IIOP'hllKA

.N'!! .13.G.. .I..~f..·.1/1..· 2019 r.

PA3Bt.1TMEHA
40BBWKMTEPECYPC~

Ilpoexrvr ce OCbweCTBSlB3 CCjUlH3HcoB3n nOAKpe03 H3
EBpOneHCKIlSi COIl1l3J1eH!jlOHA
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T03H JJ.OKYMeRTe Cb3,UaJJ.eHB paMKHTe sa npoexr N!! BG05M90POOI-2.018-0038-COl ,,3a no-noesp )!(HBOTB 06lIU'1Ha
Kyfipar xpes npuofimaaaae aa YR3BHMHrpYIDI", <IlHHaHCHpaHOTOneparuaaa npcrpaxa "Pa3SHTHeaa "IOBeWKHTepecypca"
2014-2020. Ilanara OTrOBopHOCTsa c'b,U'bp)!(aHMeTOaa rrytinaxamorra ce HOCMOT ofiuraaa Kyfipar B npa IDIKaKBl't
06CTORTenCTBaHe MO)l(e na ce C'UlTa, se T03H JJ.OKYMeHTorpaasaa O!flHUliaJJHOTOcranoaame aa Esponeacxas C'b103H
Yrrpaanaaauiaa opral:l aa OI1Pqp 2014 - 2020

{(EHA, PE,lJ;H CPOKOBE 3A IIJlAIl.lAHE.
qJI. 8. (1) 3a npenocrasaaero aa Ycrryrare, Bb3JI0)l(l1TEJUIT ce sazrsnacaaana nJIaTH aa

11311bJIHMTEJUI 06I.U;aneaa B passrep sa 12 420,00 JIB. (naananecer XHJIlI.uu qeTUpUCTOTUH H
nsanecer JIeBa) 6e3 MC H 14904,00 JIB. (serapaaanecer xuJI1I.uu .ueBeTCTOTJfUU qeTOplf JIeBa) C
MC (aapasaaa IlO-HaTaThK "D;eHaTa" HJIH "CToimoCTTa aa Ilorcaopa"), C'bfJIaCHOLleaosoro
rrpennoxenae sa 11311bJIHMTEJUI, C'bCTaBIDlBaI.U;OIlpanoxeaae N!!3.

(2) B Ileaara IlO an. 1 ca axmoseaa BCH"tfl<HPalXOJ(Haa 11311bJIHl1TEJUI sa H3ll'bJIHeHHesa
Y cnyrare, BKll101:fHTeJIHOH pasxonare aa nepcoaarra, xoaro me H3llbJIHHBa nopssxara, WHJIH sa
sneaoaere na p'bKOBOD:HIDlC'bCTaB,KOHTOme orrosapsr aa H3TI'bJIHeHHeTOH aa HerOBHTe, KaTO
Bb3JI0)l(l1TEJUIT He J('bJI)I(Hsannamaaero sa KaKBHTOH na e npyra PalHOCKH, HanpaBeIm OT
11311bJIHMTEJUI.

(3) Ileaara, IIOCOqeHaB an. 1, e cpHI<CRpasasa OTne.JIHHTeneiffiocTHiIIO.ll.lleHHOCTH,CBbp3aHHC
H3llbJIHeHHeTOaa Ycnyrare, IIOCOqeHHB UeHoBoTO IIpeJ(JIo)KeHHena 11311bJIHMTEJUI, ca cpHKcHpaa11

qJI. 7. MSlCTOTOaa H3IIbJIHeHHeaa ,[(oroBopa e TepHTOpHSlTasa 06mHHa Kyfipar.

qJI. 6. CpOK'hTaa H3II'bJIHeHHena Ycnynrre 3aTIOlfBaJ(a reae, CJIeJ(narara sa norryxasaae aa
B'b3JIaraTeJIHOIIHCMO,asnpareao OTB'b3JIO)I(HTeJIHsa craprapaae aa .n;eHHocTTa.

qJI. 5. Cpoxosere sa H3II'bJIHeHHesa OTJ(eJIHHTen:eHHocTwIIoJ(J(eHHocTHca KaKTOcrrezma:
3a o6oco6eua D03HUHH Xl! 3 "OpraaH3Hpaae H nposexnaae aa otiyseaae TIO xmososa

KOMlleTeHTHOCT4 ",[(HIlITaJIHa KOMTIeTeHTHOCT"e B paMKHTe aa 2 MeCel.\a, CtIHTaIfOOT narara na
nonysasaae sa Bssnararenao IlHCMO,asnpareso OTB'b3JIO)I(HTemIsa craprapaae na .n;eiffiocTTa,so He
TIO-KbCHOOT18.09.2020 r.

CPOK HA ):(OrOBOP A. CPOK II M5lCTO HA H3n'hJIHEHHE
qJI. 4. ,[(oroBopbT BJIH3aB CHIIa sa narara na KOSITOe nozmacaa OTCTpaHHTeH e C'bCCpOKna

.n;eHcTBHeJ(OH3TIbJIHeHHesa BCHtIKHIlOeTHOTCTpaHHTe3a,nbJDKeHIDlno ,[(oroBopa.

lJ.rI. 3. B CpOKJ(O5 (Cl1060M: nem) .rom OTztarara ua cxnro-rsane sa ,[(oroBopa, HO HaH-KbcHO
IIpeJ(H 3aTIOlfBaHeaa HerOBOTOH3rrbJIHeHHe, 11311bJIHMTEJI5IT YBeJ(oMSlBaBb3JI0)lCl1TEJI5I aa
l1MeTO, n:aHHHTesa KOHTaKTH npeJ(CTaBHTeJIHTesa II0J(H3IIbJIHHTerrHTe, nOCOqeHHB orpeprara aa
11311bJIH11TEJUI. 113l1bJIHI1TEJUIT ysezroscrsa Bb3JI0)lCl1TEJUI aa BCSIKaKBHTIpOMeHH B
IIpeJ(oCTaBeSaTaHHCPOPMau.IDIB xozta sa H3IIbJIHeHHeTOsa ,[(oroBopa B CpOKno 5 (Cl1060M: nem) n:Im OT
SaCThIlBaHeaa CbOTBeTSOTO06CTOHTeJICTBO.

qJI. 2. 113ITbJIHl1TEJI5IT ce 3a,n'bJDKaBazta npezrocraaa Ycnyrare B C'bOTBeTCTBHeC
Texaasecxara crreU;J.upHKaU;HSI,Texmrsecxoro npennoxeaae aa 113I1bJIHMTEJI5I H Ileaosoro
npennoxeaae aa 113I1bJIH11TEJI5I, H xpes JIHu;aTa,llOCOqeHHB CITHC'bKaa nepcoaana, KoiiTo I.U;e
H3ll'b.JIIDIBanopssxara, WHJIHaa xneaoaere sa P'bKOBOJ(HHSIC'bCTaB,IIOCOqeHHB CIlHC'bKsa nepcoaana,
KOHTOI.U;eH3ll'b.JIIDIBaIIOp'btIKaTa,WHJIHna xneaosere na P'bKOBO.romSlC'bCTaB,KOHTOme orrosapar aa
H3II'bJIHeHHeTO.

' '01 "" ...
PAl91.1TI1.E HA

40BEWKI1TE PECYPC1.1

III
EBPOf181c:1<lo1CblO3
E6POIlEI1CIGI
~~

Ilpoeervr ce OCb(QeCTBSlSaC<lUfHaHcoSaTa nomcpena aa
ESpOOeHCKIUICOUHaJJeH<IloHJJ.
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T03H llOK)'MeHT e Cb311aLleHB paMKHTe aa rrpoexr NQ BGOSM90POOI-2.018-0038-COI ,,3a no-nofisp >KHBOTB 06DlI-ma
Kyfipar xpes npnofiurasane aa Yll3BHMH rpyna", q,HHaHcHpaHOTOneparasna nporpaaa "PaJBHTHe aa lJOBeruKHTepecypca''
2014-2020. Llanara oTroBopHOCT aa Cbllbp>KaHHeTO aa rryfimecauaara ce HOCH OT o6WHHa Kytipar H rrpa HHKaKBH
06CTOlITenCTBaHe MO>Kena ce caara, 'Ie T03H .nOKYMeHTorpaaxsa oq,HUHanHOTOCTaHOBHwe aa EBponeHCKKlI CblO3 H
YnpasnllBaWKll opraH HaOITPl£P 2014 - 2020

"tIJ1. 12. (1) Koraro aa lIaCTIa OT Ycnyrare, KOSITO ce H3IIbJIH.slBa OT nOltR3nbJIHHTeJI,
H3nbJIHeHHeTO MO)l(e na 6b.ne npenazteuo OT.neJIHO OT H3n'bJIHeHHeTO na OCTaHaJIHTe Ycrryra,
IIOltH3IT'bJIHHTeJUlT IIpe.nCTaB.sIaa M3ITbJIHMTEJUI OTLIeT aa RJIIbJIHeIDIeTO aa C'bOTBeTHaTa sacr OT
Ycrryrare aa CbOTBeTHaTa .neHHocT, aaenao C HCKaHe aa nnamaae aa rasa xacr IIp.sIXO aa
IIO.nH3IIbJIHMTeJI.sI.

(2) M3DbJIHMTEJUIT ce sazrsrcsaaa na npenocraaa aa Bb3JI0:>KI1TEJUI OTLIeTaM HCKaBeTOsa
IIJIamaHe aa IIo.nlnnbJIHHTeJI.sI B CpOK no 15 (neraanecer) LtHH OT nonyxaaaaero MY, aaezrao CbC
craaoaame, OTKOeTOna e BHltBO .naJIHOCIIopBa nnamaaasra HlIH ~IaCTOTT.sIXKaTO He.nbJl)l(HMH.

(3) Bb3JI0:>KI1TEJUIT npaeaa H3IIbJIHeHHeTO aa lIaCTTa OTYcnyrrrre, npa CbOTBeTHOcnaasaae
aa pasnopenfiare aa Pasnen VI (Ilpenasase H npaeuane aa H3llbJIHeHHeTo) OT )J;oroBopa, H sannama
B'b3Harpa)I(,UeHHe aa rasa sacr aa nonasrrsmorrena B CpOK 30 (rpanecer) .nHH OT IIOltIlHCBaHeTO aa

"tIJ1. 11. (1) BCJ1liKH IlJIamaHIDI no T03H ,ll;oroBop ce H3B'bpIIIBaT B nesa spea 6aHKOS npeson IlO
cnezraara 6aHKOBa CMeTKa aa 113IIbJIHMTEJUI:

EaBKa: MHTEPHElllbHbJI ACET EAHK
mAN: BG19IABG74911002335801
BIC: IABGBGSF
(2) M3rrbJIHHTemIT e .IUIb)l(eH zra yaenoassa nMCMeBO Bb3JIO)I(HTeJUI sa BCKlIKH nOCJIeltBaIUM

npoxenu no an. 1 B CpOK OT 3 (mpu) .nHM, C'lHTaHO OT MOMeHTa aa npoxaaara. B CJI~aH: lie
Harrsnuarenar He ysezrosra B'b3JIO)I(HTellii B T03H CPOK, csara ce, "Ie nJIaIUaHHSlTa ca Ha,nJIe)l(HO
H3BbpmeHH.

"tIJ1. 10. (1) OKOHtlaTeJIHOTO IlJIaIUaHe no T03H ,ll;orosop, ce H3S'bpmBa B'b3 ocaoaa na cneztaare
.noKYMeHTH:

1. OT4eT sa npenocraseaara Ycrryra, npencrasea OTM3II'hJIHMTEJUI aa B'h3JI0:>KI1TEJUI;
2. rrpaexo-npenaaarenea npOTOKOJIaa npaexaae aa Ycnyrara, noztnncaa OTB'h3JIO)l{MTEJUI H

113IT'hJIHMTEJUI CJIe.nnorrysasaae aa OT"IeTa,
3. <paKTYpa aa .n'b.lDK.HMaTaOT Ileaara, H3.na,neHa OT M3D'hJIHMTEJUI H npencraseaa na

Bb3JIO)l{MTEJUI.
(2) B OITHCaTeJIHaTalIaCT aa <paKTypaTa cneztsa 3a,n'bJI)l(HTeJIHOna ce arrame CJIeltHIDIT TeKCT:

.Paaxonsr e IlO norosop sa 6e3B'b3Me3.nHa IlOMOm NQBG05M90POOl-2.018-0038-COl no Oneparasaa
nporpaxa "PalBHTHe aa soaennorre pecypca" 2014-2020".

"tIJ1. 9. B'h3JI0:>KI1TEJUIT nnama na M3D'hJIHMTEJUI Ilenara no T03H ,ll;orosop, KaKTOcnensa:
3a Ofiocotieaa D03IU.UlH Xl!3
(a) asaHCOSOnnamaae B pasvep no 50 % (nernecer na CTO) OT Ileuara - B CpOK no 30 (CJIOSOM:

rpanecer) zrrm,C~IHTaHOOTrtarara aa Ilo.nnHCSaHeTO aa ,ll;orosopa;
(6) OKOWIaTemiO nnamaae B pasxep no 100 % (CTO na CTO) OT Ileaara - s CpOK no 30 (CJIOBOM:

rpaaecer) ,UHHCJIe.nnpaeaaae aa HdiHOTO H3n'bJIHeHMe.

aa spevero aa asrrsnaeaae aa ,ll;orosopa H He nO.IUIe)l(aT aa nposoraa, OCBeH B crryaanre, M3PH1JHO
yrosopeua s T03M ,ll;oroBop HB C'bOTSeTCTBHeC pasnopenfiare ua 30f1

PA3BI.1TKEHA
'lOBEWKMn: PECYPCI.1

...---
Ilpoexr-sr ce OC'bUleCTBSlBaC!jmHaHCOBaTa nomcpena aa

EBponeHCK~1S1couuanea !jlOHll
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T03H .I10KYMeHTe cssnanea B paA1KHTeaa npoexr N!! BGOSM90POOl-2.0IS-003S-COl ,,3a nO-.I106'bplKKBOTB 06Ull-ma
Kytipar spec npaofimasane aa YH3BI1MHrpyna", Q>HHaHcupaHOTOneparasaa rrporpaaa "Pa3BFlTHesa QOBemKHTepecypca"
2014-2020. Ilanara orroaopuocr aa C'b.noplKalfBeTo sa nyfinaxauasra ce SOCH OT ofinraaa Kytipar H npn HHKaKBH
oticroarencraa He MOlKe .I1ace csara, Qe T03H .nOKYMelfTorpasxaa OQ>KUHaJJROTOCTaHOBHIUeaa EBpOnei,fcKIDI C'b103H
YnpaBJIHBaIUIDIopran na OIIPqp 2014 - 2020

qJl. 16. (1) Koraro KaTO rapaanaa aa H3II'bJIHeIDle ce rrpencrass 6aHKOBa rapaauaa,
113TI'bnHl1TEJUIT npenasa na B'b3fl0)l{J1TEJUI oparananea eK3eMllJISIp na 6aHI<OBa rapamras,
asnaaeaa B 1l0Jl3a na B'b3fl0:>Kl1TEJUI, KOSITOrpatisa na OITOBapSi aa CJIe.llHHTeH3HCKBaHIDI:

1. na 6'b.lle 6e3YCJIOBHaH HeOTMeHSIeMa6aHKoBa rapaanax, zra c'b.ll'bp)l{a sazrsroserrae aa 6aHKaTa -
rapaar na H3B'bpmH nnanraae npa II'bPBO nHCMeHO HCKaHe OT B'b3flO)l(MTEJUI, nexnapapanr, 'Ie e
HaJIHI(e HeH3n'bJIHeHHe aa 3a.u'bJI)KeHHe sa 113TI'bJIHllITEJUI HJIH ztpyro OCHOBaHHe sa aazrspzcaae aa
fapa.HIUI.SITa sa H3n'bJIHeIDle no T03H ):{oroBop;

2. na 6'b.lle C'bCCpOK na BaJIH.llHOCTaa I..J,eJIIDICpOK aa .lleHCTBHe aa ):{orOBopa nmoc 30 (rpanecer)
.llHH crrezt IIpeKpaT5IBaHeTO aa ):{oroBopa, KaTO rrpa He06xo.llHMOCT CPOK'bT aa BaJIH.[{HOCTaa 6aHI<OBaTa
rapaHI(IDI ce yzrsrrscaaa HJm ce H3.llaBa ROBa.

(2) OaHKOBHTe Pa3XO.IDl no OTKPHBaHeTO H nozurspacaaero aa fapaHIUUITa aa H3n'bJIHeHHe B'bB
cPopMaTa na 6aHI<OBa rapaRUIUI, KaKTO H no YCBOSlBaHeTOaa cpencrsa OT crpaaa aa B'b3JIO)J(MTEJUI,
npa HaJIH"'llfeTO aa OCHOBaHHeaa TOBa, ca sa CMeTKa aa .I13TI'bJIHllITEJUI.

~. 15. Koraro KaTO fapaH.I.UUI aa H3II'bJIHeHHe ce rrpeztcrass rrapa=aa CYMa, CYMaTa ce saaca no
6aHKOBaTa CMeTKa aa B'b3flO)l{J1TEJUI:

Bamca: "YiHBecT6aHK" A):{,
mAN: BG 45 lORT 8116 3300 7000 00,
BIe: IORTBGSF.

qJl. 14. (1) B CJIyqaii aa 113MeHeHHeaa ):{oroBopa, H3B'bpmeHO B C'bOTBeTCTBHeC T03H ):{oroBop H
llPl1JlO>KHMOTO npaso, BKJllO'llITeJIHO xoraro 113MeHeHHeTO e CB'bP3aHO C aanexcapaae aa Ileaara,
113TI'bJllll1TEJUIT ce aazrsnxcasa na npezmpaexe He06xo,UHMHTe .lleHCTBIDI aa npaaexctaae aa
Tapamrasra sa H3n'bJIHeIDle B C'bOTBeTCTBHeC H3MeHeIDlTe YCJIOBHSIaa ):{oroBopa, B CpOK no 5 (CR060M:

nem).llHl1 OT nO.lll1HCBaHeTOaa .llon'bJIHHTeJIHOcrropasysreaae sa H3MeHeHHeTO.
(2) ):{eiicTBIDITa aa npaseoxnane aa fapaHI{IDITa aa H3n'bJIHeHHe B C'bOTBeTCTBHeC H3MeHeHHTe

YCJIOBIDIaa ):{oroBopa MoraT na BKJllOlIBaT, no 11360p aa 113I1'bJllll1TEJUI:
1. BHaCSlHena .llOn'b.JIHHTeJIHanapa-rna cyxa 110 6aHKoBaTa CMeTKa na B'b3fl0)l{J1TEJUI, npa

cnassaae aa H3HCKBaHIDlTa aa 'lJJI. 15 OT ):{oroBopa; WHJIR;
2. rrpezrocraasne aa .llOKYMeHT sa H3MeHeIDle aa rrspaoaasanaara 6aHKOBa rapaHIUUI H.JIH ROBa

6aHKOBa rapaH.I.UUI,npa cnasnaae na H3HCKBaHIDlTaaa lUJ. 16 OT):{oroBopa; WHJIR
3. npenocraaaae aa .llOK)'MeHT sa H3MeHeHHe aa rrspaoaaxanaara aacrpaxosxa HJIH HOBa

sacrpaxoaxa, npa cnaasane aa H3HCKBaHHSITana 'lJI. 17 OT):{oroBopa.

rAPAHQHH3AH3TInRHEHHE
qJl. 13. TIPH noznmcaaaero aa T03H ):{oroBop, 113TI'bJ1Hl1TEJUIT npeztcraas na

B'b3fl0)l{J1TEJUI rapaarras aa H31l'bJIHeHHe B paavep ua 1 % (ezrao na CTO) OT Croaaocrra aa
):{oroBopa 6e3 MC, a HMeHHO 124,20 JIB. (CTOzmanecer 11lIeTl1pH JIeBa a rmaztecer CTOTRHKl1).

npaeao-npenaaarenea l1POTOKOJI.B'b3fl0)l{J1TEJUIT liMa rrpaso na orxasce zta aasspnra nnamanero,
xoraro HCKaHeTO sa nnantaae e OC1l0peHO OT 113TI'bJIHMTEJUI, no MOMeHTa aa orcrpaaasaae aa
npa-raaara aa OTKa3a.

lie r"'" .\~ ..... f.rf1orl'A ......

PA3BIo1TMEHA
40BEWK~ PECYPC~

IIpoeKTbT ce 0C'bllleCTBHB3C$JfH3HCOB3T3 D0.l1Kpen3H3
EBpOneUCKIIH COUU3J1eH$OH.I1
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T03H llOKYMeHT e csananea B paMKHTe Ha rrpoexr M! BG05M90POO 1-2.0 18-0038-CO 1 ,,3a no-nofisp IKHBOTB ofimaaa
Kyfipat xpes npuofiuiaaane na YH3BlIMHrpyna", <lnmaBCHpaHOTOnepanraaa rrporpassa "P33BHTHe sa QOBelllKHTepecypca'
2014-2020. Ilanara orroaopnocr sa C"bll"bplKaHHeTona ny6Jl1U<aul1JITace ROCH OT o6WHHa Kyfipar H npa HHKaKBH
06CTOHTeJICTBaHe MOIKe na ce C'UlTa, ye T03H llOK)'MeRT OTP33HBaolj>l1UHaJIHOTOcraxoaarne sa EBponeHCKI1JIC"b103H
YnpaBJUlBaIIIIDI opras aaOilPqp 2014 - 2020

llrI. 20. Bb3flO)l(MTEJUIT HMa npaso zta 3~bp)l(ll Tapamraara aa H3IIbJIHeHHe B rrsnen paaaep,
B cnezraare cnyxaa:

~. 19. Bb3nO)l(MTEJUIT 'liMa IIpaBO na 3~bp)l(ll CbOTBeTHa xacr R na ce ynoanersopa OT
Tapamrasra sa H3nbJIHeIDIe, xoraro M3TIbJ1Hl1TEJUIT He H3IIbJIHH asxoe OT HerOBHTe 3~bJ1)l(eHHH 110
,n:orOBopa, KaKTO H B cnyxaare aa nOlIIO, qaCTHtIHO H 3a6aBeHO H3II'bJIHeHHe na KoeTO H ,lla e sazrsnacemre
aa M3TIbJIHMTEJUI, KaTO YCBOH raxasa sacr OT Tapaanaara sa R3IIbJIHeHHe, KOHTOCbOTBeTCTBana
yrosopeaara B ,n:orOBopa HeYCTOHKaaa CbOTBeTHJijf cnyqaH aa ueasrrsmreaae.

qJl. 18. (1) Bb3flO)l(MTEJUIT ocaofioxnasa Tapaauaxra sa H3IIbJIHeIDle B CpOK no 30
(cnoeoscmpuoecemi .[{HH cnezt IIpeKpaTHBaHeTO na ,n:oroBopa, rrpaxmo-raaae aa H31lbJIHeHHeTO na
,n:oroBopa H OKOHQaTeJIHO npaexaae na Ycnyrare B rrsnea pasaep, aKO nancsar OCHOBaHM sa
3~bP)l(aHeTO OT crpaaa tra Bb3flO)l(MTEJUI na KaKBaTO H na e cyaa IIO HeH.

(2) OCBo6o~aBaHeTO aa Tapaanaara sa H3IIbJIHeHHe ce H3BbpmBa, KaKTOcnensa:
1. xoraro e BbB <popMaTa aa IIapHtIHa cyiaa - qpe3 npeaexoraae na cyuara no 6aHKOBaTa CMeTKa na

M3TIbmrnTEJUI, 1l0COQeHaB qJI. 11 OT,n:oroBopa;
2. xoraro e BbB <popMaTa na 6aHKOBa rapanuaa - qpe3 spsmane aa HeMHHjf OpHrl1HaJI na

IIpe~CTaBHTen aa M3TIbJIH1iITEJUI HnH yrrsnnovomeao OTHero JIHUe;
3. xoraro e BbB <popMaTa aa aacrpaxosxa - spea spsmaae aa oparaaana aa sacrpaxoaarerraara

rronana/sacrpaxoaarenaaa ceprarpaxar aa npeztcrasaren na M3TIbJIH1iITEJUI HnH ynbJUIOMOmeHo OT
Hero JIHUeHnH asnpamaae na nacaeao YBe~OMneHHe ~O sacrpaxosarena.

(3) Fapamraara HJ1R CbOTBeTHaTa =acr OT HeH He ce ocsorioaoiaaa OT Bb3flO)l(MTEJUI, aKO B
npoueca aa R3nbJIHeHHe aa ,n:oroBopa e Bb3IDIKHaJI CIIOP Me)l(.[{y CTpaHHTe OTHOCHOHeH3IIbJIHeHRe na
3~bJ1)l(eHHfla aa M3TIbJIH1iITEJUI H ssrrpocsr e OTHeceH sa pemasane rrpen csn. TIPR peurasaae na
cnopa B nonaa aa Bb3flO)l(MTEJUI TOMMO)l(e na IIpHcnIIH KbM YCBOHBaHeaa rapamraare,

q;.. 17. (1) Koraro KaTO Tapaanaa aa H3IIbJUIeIDIe ce npeztcraaa sacrpaxosxa,
M3llbJ1Hl1TEJUIT npeztasa aa Bb3nO)l(MTEJUI oparananea eK3eMIIJUlp aa aacrpaxoaarerraa
nOJIHua, 113~a~eHa B nonsa sa Bb3flO)l(MTEJUI, B KOHTOBb3flO)l(MTEJUIT e IIOCOqeH KaTO TpeTo
nOJI3BamO ce rnme (6eHeqmUHeHT), KOHTOTpH6Ba na orroaaps ua cnezmare H3HCKBaHRH:

1. ~a 06e3IIeqaBa R3IIbJIHeHHeTO na T03H ,n:oroBop qpe3 IIoKpHTHe na OITOBOpHOcrra na
M3llbJIHMTEJUI;

2. na 6blle CbCCpOK aa BaJIH):{HOCTsa ueJIRH CpOK aa lleHcTBHe na ,n:oroBopa IImoC 30 (rpnnecer)
llHH cnen npexparasanero aa ,n:oroBopa, KaTO IIpH Heo6xo~HMOCT CpOKbT na BaJIH):{HOCTna 6aHKOBaTa
rapaanaa ce yzrsnzcaaa HJ1Rce H3~aBa HOBa.

(2) Pa3XO~HTe IIO cxmo-maaero na 3acTpaXOBaTeJIHJijf norosop H IIOMbp)f(aHeTO aa
BaJIHllHOCrra aa aacrpaxosxara sa H3HCKBaillIjf CPOK, KaKTO H 110BCHKOnannamane aa aacrpaxosarenao
otiesmereaae B nonsa aa Bb3flO)l(MTEJUI, npa HaJIH-q}{eTO aa OCHOBaHHe sa TOBa, ca aa CMeTKa na
M3TIbJ1Hl1TEJUI.

PA3BI1TI1E HA
40BEWKI1TE PECVPCI1

EBPOI1E~ CblO3
EBPOIlEIiICKJ.1
COt1IWlEH cDOHll

Ilpoexrvr ce OC'bllleCTBSlB3C<llIIHaHCOB3n nonxpena H3
EBpODeiicKIISI CO~1I3J1eH$OElll
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---------------------------------- -----------------www.eufu nds.bq ---------------------------------------------- -------
T03H ,nOK)'MeHTe csananes B pasocare aa npoexr N!!BGOSM90POOl-2.018-0038-COl ,,3a [JO-,n06bP )IUl.BOTB o6numa
Kytipar spes upaotimasane xa YSl3BHMBrpymr", qnrnascRpaH OTOneparaana rrporpasra "Pa3BHTHe aa soseunorre pecypcn"
2014-2020. Llanara orroaopaocr sa csm.pacaaaero aa ny6JlliKaI:{IDITa ce HOCH OT 06mBHa Kyfipar Ii DpI1 HHKa.KBH
06CTO.SITeJlCTBaHe MOlKe na ce cxara, qe T03H ,nOK)'MeHT0TPa3~a oqnlUlIaJIHOTO CTaHOBIDUeaa Eaponeacsas CbI03 Ii
Ynpasnnaanma opraa aa OITPqp 2014 - 2020

qJl. 27. H3II'b.JIlllITEJUIT ce sam.nacaaa:
1.na npeztocrasa Ycrryrare H ztaH3II'bJIH}{Ba 3a,n'bJI)l(eHIDITa CH no T03M ,[{oroBop B yrosopemrre

cpOKOBe 11: KalIeCTBeHO, B CbOTBeTCTBHeC )J;oroBopa H IIpHJIo)l(eHR.sITa;

06II!H "paBa H 3all'bJDKeHHHHaH3II'b.JIHIITEJUI
qJl. 26. H3IJ1,JIHHTEJUIT HMa rrpaao:
1. na rrOJIY"llH B'b3Harp~eHHe B pasaepa, CpOKOBeTe If IIpH YCJIOBR.sITaIIO lIJI. 8 - 12 OT

rroronopa;
2. zra HCKa H zta nonyaasa OT B'b3n0)J{J1TEJUI Heo6xOllHMOTO C'b,neHcTBHe sa H3ll'bJIHeHHe aa

sazrsnaceaaara IIO T03H )J;oroBop, KaKTO H BCH"llKH neofixomoaa tlOK)'MeRTIf, HHIPOPMauH.sI If ztaaaa,
npsxo CB'bp3aHH HJIH aeofixortasta sa H3II'bJIHeHHe aa ,[{oroBopa;

lIP ABA II 3A,[{LJDKEHIDJHA CTPAHHTE
qJl. 25. fu6po}lBaHeTO na KOHKPeTHR rrpasa 11: sazrsroseaaa na CTpaHMTe B T03R pasnen OT

,[{oroBopa e HeH3QepnaTeJIHO H He aacsra ,neHCTBHeTO aa zrpyra KJIaY3H OT ,[{orOBopa HJIH OT
rrpRJIO)l(HMOrO npaso, rrpensaxnanra npasa H/HJIH aazrsnacenaa na KO.sITOR na e OTCTpaHHTe.

~. 24. B'b3nO)l(J1_TEJUIT He}l'bJI)KJ.f JIHXBa sa BpeMeTO, npes KoeTO cpencrsara no Fapaauaara
aa H3IT'bJIHemre ca npeCTO.sIJIHnpa Hero 3aKOHOC'bo6pa3HO.

qJl. 23. Koraro B'b3n0)J{J1TEJUIT ce e y,nOBJIeTBOpHJI OT Tapaanaara sa H3II'bJIHeHHe 11:

Ilorosopsr npozrsrosaaa na e B CHJIa, 113II'bJIHHTEJUIT ce 3a,n'bJI2KaBaB CpOKno 5 tcnoeou: nem) ,nHM
na ,nOII'bJIHHfapaHUIDITa aa 1I:3II'bJIHeHHe,KaTO snece YCBoeHaTa OT B'b3n0)J{J1TEJUI c)'Ma ITOCMeTKaTa
aa B'b3n0)J{J1TEJUI RJIH npenocrasa ,noK)'MeHT sa M3MeReRHe aa n'bpBOHa'IaJIHaTa 6aBKOBa rapaanas
HJIH ROBa 6aHKOBa rapasuaa, C'bOTBeTHOsacrpaxosxa, raxa lIe B'bB scexa MOMeHT OT ,neHcTBReTo na
,[{oroBopa paasrepsr aa Fapaauaara aa H3n'bJIHeHHe,na 6'b,ne B C'bOTBeTCTBHeC l:J:JI. 13OT ,[{oroBopa.

qJl. 22. 3a.nnp)l(aHeTO na Tapaanaara aa 1f3rr'bJIHeHHeB3UID10HJIH qaCTB"lJHOHe arseprraa npasara
aa B'b3nO)l{MTEJUI na ThpCH 06e3I11eTeHHe B no-rOIDIM pasaep.

qJl. 21. B BceKH cnysaa na aazrspxaae aa Tapaamorra aa H3II'bJIHeHHe, B'b3nO)l{MTEJUIT
ysenosoraa I13II'bJIHMTEJUI aa aazrspacaaero 11: HerOBOTOOCHOBaHlfe.

1. aKO I13II'bJ1HI1TEJUIT He 3anO'IHe pafiora IIO H3II'bJIHeHHe na )J;oroBopa B CpOK no 30
(cnoeou: mpuoecemy ,nIDI CJIe,nIlarara na BJIH3aHe B CRJIa H B'b3nO)l{MTEJUIT Pa3BaJl.H,[{oroBopa aa
TOBa OCHOBaHHe;

2. IIpM n'bJIHO HeH3n'bJIHeHHe, B r.rr. xoraro Ycnyrare He OTrOBapHT na H3HCKBaHHHTa aa
B'b3nO)l{MTEJUI, H paseanane na )J;orOBopa OTcrpaaa na B'h3nO)l{MTEJUI aa TOBaOCHOBaHHe;

3. rrpH npexparasaae aa ,neihIoCTTa aa I13II'bJll-IlifTEJUI HJIH npa 06}lBHBaHeTO My B
HeC'bCTo.srreJIHOCT.

(II"e .. t.,ro ..... " ... ro· .. .., ...
PA3B~n1E HA

YOBEWK~TE PECYPCI-I

EBPOnEHcKl1 CblO3
EBponB1CKI1
COllilWlEH cnoH,!l

Ilpoeservr ce ocsurecrasaa CqHlHaHcoBan noaxpena sa
EBpOnenCKHSI CO~HaJIeHCPOH~
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------------ --------------------------------------- www.eufunds.bg -------------------- ----------------------------------
T03M llOK)'MeHT e cssnanea B pasnorre aa npoexr NQ8G05M90P001-2.018-0038-COl ,,3a IIO-l106bP 'lKKBOTB ofiuraaa
Kytipar spes npaotimaaaae sa y~3BI1MH rp)'IIH", 1jl1ili3AcRpaH OTOneparasaa nporpaaa ,,Pa3BlITHe aa <JOBeWKHTepecypca"
2014-2020. UIDraTa orroaopaocr aa csm.pxaaaero sa nyfinaxauaara ce ROCR OT ofinraaa Kyfipar H rrpa R.J1l(aKBH
06CTO.lITenCTBaHe MO:lKena ce C'I.HTa, -re T03H Ll.OKyMeHTorpaaasa oljJmrFlaJIHOTOCTaHOBHIIle aa Eeponeacxaa CblO3 H
Yrrpaanaaamas opraHaa Orrpqp 2014 - 2020

2. )J,a rrpeztcrasa na B'b3JIO)J(I1TEJUI oTtIeTlfTe/)J,OKJIa)J,HTe/pa3pa6oTK.HTel MaTepHamfTe R )J,a

H3Bbpl.III1 IIpepa60TBaHe HiHJIH )J,OIIbJIBaHe B YKa3aHIDI OT Bb3JI0)J(l1TEJUI CPOK, xoraro
B'b3JI0)J(l1TEJUIT e IIOHCKaJI TOBa;

3. zra ampopeorpa caoespeaeaao B'b3JI0)J(l1TEJUI sa BC1fllI(.H npesxa, BJ:.3H.HKBamHB xozta aa
H3IIbJIHeIDIeTO aa pafiora, na IIpe)J,JIO)Klf HaTIHH aa OTcTPaIDIBaHeTO HM, KaTO MO)Ke na IIOHCKa OT

B'b3JIO)J(I1TEJUI YKa3aHIDl WHJIH csneacrsae aa OTcTPaIDIBaHeTO HM;
4. zta H311bJIIDlBaBCH~ 3aKOHOCb06pa3ID1 YKa3aHIDI H H3HCKBaHHHaa B'b3JI0)J(l1TEJUI;

5. na IIa3H rroseparerraa KOH<pH,n;eH.I.UiaJIHaTaHH<pOPManIDI, B CDOTBeTCTBHeCyrosopeaoro B Tin.
46 OT ,[(oroBopa;

6. )J,a He BJ:.3JIara paoorara HJIH TIaCTl'1 OT HeH na IIO)J,H3IIbJIHMTellH, H3BbH IIOCOTIeHMTe B

otpeprara aa 113Il'bJIHI1TEJUI, OCBeH B CJIYTIaMTeM IIpH YCJIOBIDITa, npezrsaneaa B 30Il. ,[(a Bb3JIO)KM

CbOTBeTHa '{aCT OT Y crryrare aa IIO.ITH311bJIIDlTeJIHTe,IIOCO"lJeHMB orpeprara aa 11.3Il'bJIHl1TEJUI, H na

KOHTPOllHpa H311bJIHeHMeTOaa TeXIDne 3a)J,J:.Jl)KeHIDI;

7. zta ysacrsa BbB BCHqJ(lf pa60THM CpelIJ,H, CBbp3aHM CH311bJIHeHHeTOaa T03H ,[(oroBop;

8. na He IIpOMeHH CbCTaBa aa IIepCOHaJIa, xoaro me OTIOBapSi sa H3IIbJIHeHHeTO na Y cnyrare,
6e3 IIpe.usapHTeJIHO IIHCMeHO csrnacae OT CTPaHa na B'b3JI0)J(l1TEJUI;

9. 113IIbJIHMTeJISITce sazrsrosaaa na CKJIIOt.{I1ztorosop/ ztorosopa sa II0}J.I13IIbJIHeHHe C IlOCO"lJeHHTe

B otpeprara My II0}J.I13IIbJIHMTellH B CpOK OT 5 nRH OT CKJIIO'lBaHe na HaCTOHIIJ,IDI,[(oroBop. B CpOK no 3
(CJlOBOM: mpu) naa OT CKJIIO'lBaHeTO aa noroaop aa IIO.ITH3IIbJIHeHHe arra na ,llOIIbJIHHTeJIHO

CIIOpa3)'MeHHe sa 3aMHHa na IIOCO"lJeHB orpeprara IIO,llH3111>JIHHTeJIH3IIbJIHHTeJljlT asnpama KOIIMe aa
zioroaopa HJIH na )J,OIIbJIHIiTeJIHOTO CIIOpa3YMeHHe aa BJ:.3JIO)KHTeJISI3ae)J,H0 C ,llOKa3aTeJICTBa, se ca

H3IIbJIHeHH YCJIOBIDITa110 'lJI. 66, an. 2 H 11 30Il.

10. 11311bJIHMTeJISITce 3a)J,1>JI)J(aBana aarrsnnxaa ztorosopa C rpaxara aa )J,06bP CTOIIaHI1H, IIpH

CIIa3BaHe na IIpHIIQlilll1Te aa HKOHOMHTJHOCT,e<pMKacHocT, e<peKTHBHocT, lly6JI.HTJHOCTH IIp03paTJHOCT, B

C1>OTBeTCTBHeCHaH-,ll06pHTe IIpaKTII:KH B CbOTBeTHaTa 06JIaCT H CHaCTOjllIJ,IDI)J,orOBOp.

11.YIIPaBJISIBaIIJ,IiSiT opraH He HOCH OTrOBopHOCT sa spena, IIOHeceHH OT cnyxarerrare HIDI

HMymecTBoTO aa 11.311bJIHHTeJISI110 spexe na 1I3IIbJIHeHHe aa zrorosopa HJI.H KaTO IIOCJIe,[(HI(a OT Hero.

Y IIpaBJIjlBaIIJ;IDIT opraa He n1>JDKH06e3meTeHIDI ana )J,OIIbJIHHTeJIHlI 11JIaIUaH.IDIH3B1>Hnpezraazreaare 110

ztoroaopa, CBbp3aHR C IIon06HH Bpe}J.I1.

12. M311bJIHlITeJISITnoexa nanara orrosopuocr KbM TPeTH JIHUa, B TOBa TIHCJIOH orrosopaocr aa
npena OT BCHKaK1>Bxapaxrep, noaeceaa OT Te3H nana 110 spesre aa H3IIbJIHeillIe aa ztoroaopa HJIIi KaTO

IIOCJIe,llHUa OT Hero. YIIPaBJIjlBaIIJ;IDIT opraa He HOCH OTrOBopHOCT, IIPOH3THtlaIUaTa OT HCKOBe HJII1

)KaJI6H BCJIenCTBHe aapymeaae na HopMaTHBHH H3HCKBaHMH OT crpana na 113111>JIHHTeJISI,HerOBHTe

CJIY)KHTellH ana rrana, 1l0.ll'lHHeHM aa HerOBHTe cny)K1UeJIM, ana B pe3YJITaT na aapynrenae na npasara
na TPeTO rrane.

13. 11311bJIHlITeJISITHe npezmpaesra KaKBHTO H na ca nemIOCTH, KORTO MoraT zta ro IIOCTaBSiTB

xanoresa aa KOH<pJIHKTaa I1HTepeCH no CMHC'bJIaaa "lJJT. 57 OT Pernaaerrr 966/2012 r. H OTHOCHMOTO

aauHOHaJIHO 3aKOHO)J,aTeJICTBO.IlPH namrsae na TaK'bB PHCK 113II'bJIHHTeAAT npermpaesca BCHtlKH

aeotixonaaa MepKIi sa H36HrBaHe na KOH<pJIIiKTaa arrrepeca, Ii YBe,llOMHBa He3a6aBHo YllPaBJIjlBaIIJ;IDI

opraa OTHOCHO oficrcarencrao, KoeTO npemrsaaxaa I1llH MO)Ke na IIpe.llM3BHKa nonofien KOH<pJIHKT.

KOH<pJIHKTaa HHTepeCH e HaJIHu.e, xoraro 6e3IIpHcTpacTHoTo H 06eKTHBHO ynpaacaasaae aa <PYHKll.HIiTe

no ,llOrOBOpa Ha KoeTO II ,lla e JIHUe e onOpOTJeHO IIOPa}J.I1 rrpHtlHHII, CB'bP3aHH CDC ceMeHcTBoTO,

';J1"£ "'KfJ"A ". J, ......"
PA3BI<1TI<1EHA

40BEWKI<1TE PECYPCI<1

EBPOOEHc!M CbI03
EBPOIlEHCIM
COljlMllEH <I>OHIl

ITpOeKThT ce OC'hmeCTBSlB3 C IjlUH3HCOB3Ta nomcpena H3

Eeponencxua COUlf3J1eHIjlOHll
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T03H ,IloK)'MeHT e cssnanea B pCThfKHTesa rrpoexr N2 BGOSM90POOl-2.018-0038-COl ,,3a no-noosp :lKBBOTB ofiruaua
Kyfipar spea npaofimaaane aa Y.ll3BHMHrpyrra", $HHaHc«paH OTOneparnsaa rrporpaaa "PalBHTHe sa 'IOBelIIK1ITepecypca:
2014-2020. Ilanara orronopuocr aa cuzrspxaunero sa rryfinaxanaara ce HOCMOT o6mKHa Kyfipar « npa HHKaKBI1
06CTOl'ITeJICTBaHe MO)l(e na ce c-nrra, xe T03H .n:OK)'MeHToTPa3J1BaOCPMUHaJTHOTOCTaHOBHIIle aa EBponeHCKIDI ColO3 H

Ynpaanananraa opraa aa OIIPlfP 2014 - 2020

eMOI(HOHaJIHH5I)J<HBOT,nonaraaecxara mill nanaonanaara rrpHHa,nJIe)J(HOCT,HKOHOMHqeCKHHHTepeCH
HJlH BC5IKaK'bBzrpyr o6m. MHTepeC,xoirro TO liMa C npyro rrane, C'brJIaCHOqJI. 57 OT PerJIaMeHT (EC,
EBPATQM) N2 96612012 na Espcneacxaa napnaxear H aa Ct.sera omOCHO qmHaHCOBlUenpaaana,
rrpHJIO)l(HMHaa ofimaa 6ID,[()I(eTaa C'bID3aH aa OTM5IHana PerJIaMeHT(Ef), EBpaTOM)N21605/2002 aa
Csnera.

14. IlpH cnaasane rra pasnopenfiara aa qJIeHOBe 3.68, 3.69, 3.70, 3.71 H 3.72 OT
MMHIDlcTPaTHBHH5I ztoronop no nponenypa =pea ,[(HpeKTHOnpeztocraaaae C aarerpapaao npoexrno
npennoareaae BG05M9QPOO 1-2.0 18 "CQUHAJIHQ-l1J(QHQMJ1qECKA IDITErp AUI15I HA
Y5I3BMMI1 rrvna IDITErpMPAHlif MEPKM 3A IlQ.uQEP5IBAHE .uQCTbIlA no
OEPA3 0.BAHME" KQMIlQHEHT 1, YIIPaBlliIBam.H5IT opraa, CepTH(PHII.HpaIIJ.l15ITopraa,
fulI'bJIHHTeJl5IT ce 3a,[('bJI)I(aBaTna 3arra35ITnoaeparenaocrra na BCH'IKH IIoBepHTeJIHOIIpe'[(oCTaBeHH
,[(oK)'MeHTH,HHCPOPMaqH5IHJIH npyra MaTepHaJIH.

• aa CpOKHe uo-uanxo OTTpR rozraaa, C~TaHO OT31 ,[(eKeMBpHCJIe,[(npenasaaero aa OTqeTIUe
OTcrpaaa na yo., BKORTOca BKJIIDqeHHpa3XO,[(HTerro npoexra, aa npoexra, aa KORTOcysrara aa ofimo
norrycrasrare Pa3XO,[(HHe nazraamaaa rresoaara PaBHOCTOHnOCTaa 1 000 000 espo, aa KoeTO yo.
YBe,llOM5IBaKOHKpeTHH5I6eHecpHl.lHeHT;

• aa CpOKHe IIO-ManKOOTnse rO,UHHH,Cq.BTanOOT31 ,UeKeMBpHCJIe,Urrpenasaaero aa orserare
OTCTPaHana yo., B KOHTOca BKJIIDqeHHPa3Xo,[(HTerro IIpOeKTa,sa npoexra, sa KOHTOC)'MaTana ofinro
,llOnYCTHMHTePa3XO)lHHa,nBHIDaBaJIeBOBampaBHocToHHOCTaa 1 000 000 espo, aa KoeTOyo. YBe'[(oM5IBa
Koaxpemas fieaednntaear;

• xoraro 6e3B'b3Me3)lHaTacpmIaHCOBanostom nonana B o6XBaTaaa PerJIaMeHT(EC) NQ1407/2013
aa KOMRCH5ITa,sa nepaon OT 10 6ID,ll)l(eTHHroztaaa OTnarara, aa K05ITOe npeztocraaena rrocneznrara
HRJlHBHJlYarrnaIIOMOmno cxesrara de minimis, aa KoeTOyo. YBe,[(oM5IBaKOHKpeTHH5I6eHecpHIJ.HeHT.

15.B'b3JIo)J(RTeJl5ITYBe.ll.OM5IBaM3rr'bJIHHTeJl5ITsa naaamrara nara, OTK05ITOrese nepaozrsr,
lo.Esporreacxara KOMHCH5IliMa rrpaso na nocrsn no BCR'IKH ,llOK)'MeHTH,npenocraseun aa

YnpaBJI5IBamH5Iopraa, KaTOcnasaa C'bIIIHTeH3HCKBaHH5Iaa rrOBepHTeJIHOCT.
17. fIPH peaJIH3Hpane aa CBOHTerrpaBOMOIII,IDIYrrpaBJI5IBamH5ITopran, CepTHCPHIUlPamH5IT

oprau, KOHKpeTHIDlT 6eHecpHIJ,],feHTH Esponeiicxara KOMHClUlCIIa3BaTH3HCKBaHRfla aa samara aa
rra-nrare ,[(aHHHC'b06Pa3HOpasnopezrtiare na qJI. 5 OT PerJIaMeHT (EC, EBPATQM) NQ 96612012 aa
EBpOlIeiIcKH5Inapnaaenr H na Cssera omOCHOcpHHancoBHTenpaaana, npHJIO)J(HMHaa 06IIIH5I 6ID.ll)l(eT
na C'bID3a H aa OTM5IHana PerJIaMeHT (Et), EBpaToM) N21605/2002 na Csaera H rrplfJIO)J(HMOTO
Hau.UOHaJIHO3aKOHO,llaTeJICTBO.

18. fuII'bJIHHTeJl5ITe ,[(JI'b)l(eH,[(a narrpaaa BCH'll<Oaeofixozraxo sa pasrnacsnaae aa <pa:KTa,qe
norosopsr ce CPHHaHCHpaHJIH C'bcpHHancHpaOTEsporreacxaa cOu.RaJIeHCPOH,ll.Ilpennpaerare aa Ta3H
nerr MepKH TP5I6Bazta ca B C'bOTBeTCTBHeC rrpHllO)I(RMHTeIIpaB11JIaaa HHCPOPMaU.H5I11KOMYHHKaumI,
rrpezraazteaa B Ilpanoxeirae XII OT PerJIaMeHT (EC) NQ l303/2013 na Eaponeacxas rrapnaaear H na
Csaera H E.ll.HHHH5Inaps-max aa Beaerparraeara aa npanaraae aa rrpasHJIaTa aa mICPOPMaqH5IH
KOMYHHKaqH5I2014-2020 r. Koraro 6e3B'b3Me3)lHaTa <pIffiancoBa nOMOm nenana B o6XBaTa aa
111llIIU1aTHBaTaaa MJIa,lle)I(Ka3aeTOCT,orracaaa B rnasa Tnasa N aa PerJIaMeHT(EC) N2 1304/2013 aa
Eaponeiicxaa napnasrear H aa Csaera, 113rr'bJIHHTeJl5ITnpanara MepKHTe sa aarpopsorpaae H
KOMYHHK~IDJ110 qJI. 20 OTPerJIaMeHTa.
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----------------------------------------------------- www. eufu nds.bq ------------------------------------------------------
T03H llOK)'MeHT e cssnanea B paMKHTe aa rrpoexr N2 BGOSM90POOI-2.018-0038-COI,,3a no-ziofisp lKffBOT B 061llHHa
Kytipar spes rrpaofiuraaaae aa Y.H3BHMHrpyna", qnrnaHcHpau OTOneparasna nporpaaa "Pa3BHTHe aa scaenrxnre pecypca"
2014-2020. Ilanara orrosopaocr aa csnspxaaaero aa ny6nHKaUIDITa ce BOCH OT 061llHHa Kyfipar H rrpa HHKaKBH
06CTO.HTenCTBaHe MOlKe na ce C'lHTa, 'Ie T03H llOKYMeHT oTPa3S1BaO!PHUHaJIHOTOCTaHOBHllle aa Eaponeacxaa CblO3 11
YnpaBnlrnaWIDI OpraH aa OTIPtIP 2014 - 2020

18.1 B c.rryq:ai1na necrrasaaae aa 3a.)l'bJI)f(UTeJIIDITeMeplGl aa 1lliQ?opMaLUHI11 KOM)'HHK~IDl,
HaCOtIeHHK'bMofimecraeaocrra, npensanena B E)l.HHHIDIaapsnmrx aa EeHeQ?HUHeHTasa rrpanaraae na
npasanara aa HHQ?OPM~IDI 11 KOM)'HHKaUIDI2014-2020 r. H aa OCHOBaHHe'1JI. 70, an.I, T. 6 OT
3YCECH<I>, YrrpaBlliIBaIIJ,IDlTopraa me aanosor Q?mIaHCOBaKopeKlUUI B paavep na ,l(Be na CTOB'bpXY
CYMaTaaa BepHQ?HUHPaIDITePa3XO.l(Mno norosopa. B c.rryq:aHaa nposoma B HOpMaTHBHaTaypenfia,
csspaaaa C npouezrypara IDllI aaxaaa aa onpenensne na Q?HHaHCOBHKopeKI:VIH11JIH BJIH3aHeB CHJIaaa
HOB aopaarasen aKT, ypesctanr Ta3H MaTepHSl, Q?HHaHCOBaTaKopeKWUI me 6'b.ue onpeneneaa no
npasanara aa HopMaTHBHaTaypeztfia, .ueHCTBaIIJ,aK'bMMOMeHTaaa nanaraae ua KopeKUIDITa.

Ilpa nanca aa 3a.)l'bJI)l(MTeJIHHTeMepKH aa HHQ?OPM~ 11 KOM)'HHKauKSl,HaCOtIeHHK'bM
ofimecrseaocrra, npezrsaneaa B E.l(HHHIDlHap'bt{}fHKna EeHe¢HUHeHTasa npanaraae aa npaaanara aa
1lli¢OPM~KSl R KOM)'HHKaIUUI 2014-2020 r., H3n'bJIIDlTeAAT B'b3CTaHOBSlBansnara cyxra aa
6e3B'b3Me3,l(HaTaQ?HHaHCOBanOMOIIJ,.

19. B'bB BCWIICH06SlBHHJIHny6JIHK~lfH, CB'bP3aHHC norosopa, KaKTOH na KOHQ?epeHIUlllH
CeMHHapH, H3n'bJIHHTeAAT e .llJI'b)£(eHna YTO'4HH, 'Ie zrorosopt.r e noJIY'lH1I Q?KHaHCHpaHeOT
Esponeacxas COIlHaneHQ?OH.uxpea Oneparasna rrporpaaa "Pa3BHTHeaa xoeemxare pecypca" 2014-
2020.

20. 113rr'bJIHHTeAATe csrnacea YnpaBAABamIDlT opran, H~HOHanHHTe O.llHTHH opraaa,
Eaponeiicxara KOMHCIDI,Esporreacxara cny)£(6a aa 6op6a C H3MaMHTe,Esponeacxara CMeTHananara H
B'bHIIIHHTe O.l(HTOPHna rry6JIHKYBaT HerOBOTO HaHMeHOBaIDIe H anpec, npenaasnaseaaero aa
ornycuarara 6e3B'b3Me3L{HaQ?HHaHCOBanOMOm,MaKCHMaJIHIDI:pasxep rra nOMOIIJ,TaH C'bOTHOlIIeHHeTO
aa Q?KHaHCHpaHena norrycrroorre Pa3XO,l(H,C'brJIaCHOnpe,l(B:HL{eHOTOBnorosopa.

21. Ilpa cnarsaae ua pamopezfiara B T.l4, 15, 16 H 17, 113rr'bJIIDlTeAATnpenocrasa rra
Y npaBJISlBaIUHSlopraa R CepTHQ?HnHpaIUHSlopraa, HallHOHaJIHHTeO,llHTHHopraaa, Esponeacxara
KOMHCH.SI,Esponeacxara crrysfia sa 6op6a C H3MaMHTe,Eaporreacxara CMeTHa rranara H B'bHIllHH
O,l(HTOPHrrpasoTo .ua nOJI3BaTCBo6o.llHOH C'b06Pa3HOo6XBaTa Ha rrpOBepKaTaBCH'lKH .llOKYMeHTH,
CB'bP3aHHC noroaopa, He3aBBCHMOOT ¢opMara HM, npa YCJIOBBe,'Ie C TOBa He ce aapymasar
C'bmeCTBYBamHrrpasa aa HHTeJIeKTYaJIHaB aaztycrpaanaa C06CTBeHoCT.

22. H3n'bJIHHTeAATe ,l(JI'b)£(eHna norrycxa Yrrpaanaaanraa opran, CepTH¢aUHpaIUIDI opran,
HallHOHaJIHHTeO.llHTHHoprana, Eaporreiicxara KOMHCIDI,Esponeacxara cnysfia sa 6op6a C H3MaMHTe,
Esponeacxara CMeTHa nanara H B'bHllHH O.uHTOpHna nposepsnar, nOCpe.llCTBOMnpoyssaae aa
.uOKYMeHTallH.SITaMy aJIR nposepxa aa M51CTO,H3rr'bJIHeHHeTOna ztorosopa, H na rrposenar rrsnen O.llHT,
npa Heo6xo.l(HMOCT,B'b3OCHOBaaa pasxonoonpasnarenaare .llOKYMeHTB,rrpHJIO)£(eHHK'bMCtIeTOBO,l(HHTe
OTtIeTH,C'IeTOBO,l(HaTa.llOKYMeHT~a.SIH ztpyra .llOKYMeHTH,CB'bP3aHHC ¢HHaHCHpaHeTOaa ztoroaopa.
H3n'bJIHHTeAATe )l.n'b)£(eHna OCHryPHHanH'4HOCTTana .llOKYMeHTHTeB C'bOTBeTCTBHeCH3HCKBaHa.SITaaa
t{JI. 140 OTPefJIaMeHT(EC) NQ1303/2013 na Esporrekcxaa napnaaear Haa Cr.sera.

Harrsmrarensr e nrrszcea na nonycae Y npasnasanraa opraa, CepTHQ?MIlHpalIJ,IDlopraa,
H~HOHaJIHHTe O,l(HTHHopraaa, Esponeacxara cnyzfia sa 6op6a C H3MaMHTeH B'bHIIIHli O.llHTOPH.ua
H3B'bpmaT nposepxa H HHcneKUHH aa M51CTOB C'bOTBeTCTBBeC nponezrypare, npe,l(B:HL{eIDIB
3aKOHo.uaTeJICTBOTOna Eaponeacxara 06mHOCTaa 3a1IJ,HTana Q?HHaHCOBHTeHHTepeCHna Esponeacxare
06Il{HOCTHcpemy H3MaMHH zrpyra HapYlIIeHIDIH npHnO)I(HMOTOH~HOHaJIHO3aKOHO.llaTenCTBO.

3a Ta3Htren ybITbJIIDlTeJIJlTce aazrsnxcaaana npenoeraaa aa cnyacarernrre HIDI npe.n;CTaBHTeJIHTe
na YnpaBlliIBaIUH.SIopraa, Cepraqranaparrms opraa, HaI(HOHaJIHHTeO.uHTHHoprana, Esponeacxara
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T03H !lOh.'YMeSTe csananes B paMK1ITe ua npoexr NQ BGOSM90POOJ-2.018-0038-COJ ,,3a DO-Jl.o61>pJKHBOTB 06rIUma
Kytipar spes npaofimaaaae aa YlJ3BI1MHrpymr", cpasaRCHpaHOTOnepaTFIBHanporpaxa "PaJBHTHe sa QOBerIJ1mTepecypcn"
20 J4-2020. Ilanara OITOBOPflOCTaa Cb,ll1>p)f{aHlleTOaa rrytinaxanasra ce HOCll OT o6IIJ;HHa Kyfipar 11 rrpn llliKaKBfI
06CTOJlTenCrna He MO)f{e na ce c-urra, sre T03H Jl.OKYMeUTo1"paJIDJaOcj>H1lHaJISOTOCTaHOBHllI,esa Esporreacxaa C1>J0311
YrrpasmlBalll,HJl opraH na OIJPl.fP 2014 - 2020

KOMIfCHSI, Esporreacxara cJIY>K6a sa 60p6a C If3MaMIfTe H Esponeacxara CMeTHa nanara, KaKTO H aa
B'bHIIlHH OJJ.I:lTOpHJl.OCThII no MeCTaTa, K'bJl.eTOce OCbm;eCTBSlBanorosopa, B TOBa t:IHCJIOH Jl.OCTbn no
HerOBHTe HH<pOpMauHOHHH CHCTeMH, KaKTO H no BCH"tJIGI nOK)'MeHTH H 6a3H naHHH, CBbp3aHH C
<pHHaHCOBO-TeXJiKlIeCKOTOynpanneaae aa noroaopa, KaKTO H na aanpaaa BCHlfKO He06xonHMO, aa na
ynecaa pafiorara HM. ,[{OCTbnbT, npenocrasea aa cny)KHTeJIHTe HJlli npenCTaBHTeJIHTe na
YnpaBJISlBam:HSI opraa, CepTH<pHIJ;lfpam:HSI opraa, H~HOHaJIHHTe O):{HTHH opraaa, Esponeacxara
KOMHCHSI,Esponeacxara cnyzsfia aa 60p6a C H3MaMIfTe, Esponeacxara CMeTHa nanara H BbHllIHHTe
OJl.HTOpHTpSl6Ba na 6b,[{e rrosepareneu cnpaao TpenI CTpaHH 6e3 ynrspf na ny6.JIW:IHO-npaBIDITe RM
sazrsnsceaaa. ,[{OK)'MeHTHTe TpSl6Ba na ce CbxpaHSIBaT aa Jl.OCTbIIHOMSlCTOH Jl.a ca KapTOTeKRpaHH no
uanarr, KOHTO ynecaasa nposepxara, a I13IIbJIHHTemrr cnezma zta ysenona YnpaBJISlBam:HSI opran sa
TOqJJOTOHM MecToHaxO)K.LleHHe.

23. I13nbJIHHTeJISlT rapaarapa, se rrpasara sa YnpaBJISlBam:H.SIopraa, Cepraqnnrapamas opran,
H~OHaJIHlITe, HaUHOHaJIHHTe OnHTIDI opraaa, Esponeacxara KOMHCIDI, Esponeacxara cny>K6a sa
60p6a CH3MaMHTe, Esponeacxara CMeTHa nanara H BbHIIIIDITe O,ll;HTOPHzta H3B'bpIllBaT oznrra, nposepxa
H npoyssaaax, me ce yrrpascaaaar pasnonpaaao, npa e,[{HaKBH ycnosaa H B C'bOTBeTCTBHeC e.LlRaKBH
rrpasana H no OTHomeHHe na HerOBHTe naprusopa H IIO.LlH3n'bJIHHTeJIH. Koraro naprasop HnH
IIO.LlH3nbJIHHTen aa I13nbJIIDITeJISlT e Me>K.LlYHapOnHa OpraH.H3auHSI, ce npanarar cnopasyxeaaa sa
nposepxa, CKJIlO'IeHH Me2K,1l;yTa3H OpraHH3auHSI H Esponeacxara KOMHCHSI.

24. USlJIaTa nOK)'MeHTauIDI no norosopa ce CbXpaH.SIBaRJIH non <popMaTa na OPHTRHaJIH,RJIH
B aasepeaa sepcaa BepHH C opzranana, na ofimonpaera HOCHTeJIH na rtamra. Csxpaaenaero ce
R3B'bpIIIBa B CbOTBeTCTBHeCH3RCKBaHHSITaaa 3aKOHa aa C'IeTOBOJl.CTBOTOKaTO C'IeTOBO.llHaTaCHCTeMaH
nOKYMeHT~H.SI ca HaJIHlIHH no H3TIflIaHe aa cpoxosere aa csxpaaeaae aa nOK)'MeHTauH.SITa, YKa3aHH B
qJI.140 OTPerJIaMeHT (EC) NQ 1303/2013.

o BCH~ pa3XOnOOnpaBnaTeJIIDI H npyrH nOK)'MeHTH C nOKa3aTeJICTBeHa CTOHHOCTaa
onepauaa, aa KOHTOC)'MaTa aa JJ;onycTHMHTe Pa3XOJJ.I:lHe aazrsanraaa JIeBOBaTaPaBHOCTOiffioCT aa 1 000
000 espo ce CbXpaH.SIBaTsa rrepaon OT TpH rOnRHH, CqJiTaHO OT 31 nexexapa CJIen rrpenaaaaero aa
OT'IeTIne, B KOHTO ca BKJIlO'IeHH pasxozrare no onepanasra OT crpaaa na YO, aa KoeTO nOCJIe.LlHHSlT
yaenoscraa KOHKpeTHH.SIfieaetpanaeirr.

o BCH"tJIGI pIDXOnOOnpaBnaTeJIIDI H npyra nOKYMeHTR C nOKa3aTenCTBeHa CTOKHOCT aa
onepauaa, sa KOHTO cyaara aa norrycnoorre Pa3XO,ll;HHanBHIIIaBa JIeBOBaTa PaBHOCTOKHOCTaa 1 000
000 eapo ce CbxpaIDIBaT aa nepaczt OT nse rOnHHH, CqJiTaHO OT 31 nexeaspa CJIe.n.npenCTaB5IHeTO ua
ornenrre, B KOHTOca BKJIlO'IeHH OKOH"tJaTeJIHHTePa3XO,ll;Hno npHKJIlO'IeHaTa onepairas OT crpaaa aa YO,
aa KOeTO nOCJIeJJ;IDrnTyaeJJ;OMSlBaKOHKpeTHH.SI6eHe<pHIlHeHT. Cpoxosere cIIHpaT JJ;aTeKaT B cnyqail: rra
C'bne6HH rrporrezrypa HJIH IlO HanJIe>KHO060CHOBaHO HCKaHe aa Esponeacxara KOMHC.H.SI.B'b3JIO>KHTeJISlT
HH<popMHpa I13n'bJIHHTem aa Ha'IaJIHaTa zrara aa nepaozra.

o Koraro 6e3Bb3Me3.llHaTa <pHHaHCOBanOMOm non ana B 06xBaTa aa PerJIaMeHT (EC) NQ
1407/2013 na KOMHcHSlTa, I13nbJIHHTeJISlT e JJ;JIb>KeHna nOKYMeHTHpa H C'b6Hpa uxnara HH<pOPMauH.Sl
OTHOCHO npanaranero na Pernaverrra. Taxa C'bCTaBeHHTe nOK)'MeHTH TpSl6Ba JJ;a csrrspxcar D;SlJIaTa
RH<pOPM~HSI, KOSITOe He06xoJJ;HMa, aa JJ;ace JJ;OKa>Ke,'Ie ca CIla3eHH YCJIOBHSlTano Pernavear (EC) NQ
1407/2013. ,[{OKYMeHTauHSITaOTHOCHOHHJJ;HBHJzyaJIHHTenOMOIIlH de minimis ce csxpaaasa sa nepHOJJ;OT
10 6IO.ll)l(eTHli rozmaa, C'lHTaHO OT ztarara rra TIDrnOTO npezrocrasaae. .lloK)'MeHTauH.SITa OTHOCHO
CXeMHTe aa novom de minimis ce C'bXpaH.SIBasa nepHOJJ;OT 10 61O,[{)l(enrn rO,ll;HIDI OT JJ;aTaTa,na KOSITOe
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T03H .lI.OKYMeHTe cssnanea B paMKHTe aa npoexr N!! BG05M90POO 1-2.0 18-0038-CO 1 ,,3a no-nofrsp )!(HBOTB o6LUHHa
Kytipar spea npaofimasane na Y.Sl3BHMHrpyrm", <jlHHaHCHpaHOTOneparasaa nporpaaa ,,Pa.3BHTHena QOBelDl(J1Tepecypca'
2014-2020. Llanara orroaopaocr aa cszrspxanaero aa nytirraxaunsra ce HOCH OT ofimaaa Kyfipar H npn IUIKaKBH
oficroarencrsa He MO)f(e na ce C'lMTa, qe T03H. .lI.OKYMeHTOTPa3JfBaodianaarmoro CTaHOBFl1Ueaa EBponei1cKHJI CblO3 H
Ynpaanaaauiaa opnrn ua onpqp 2014 - 2020

CneguaJIHlI npaBa H 3aLlbJDKeHIUIHa CTpaHHTe
llPE,lJ:ABAHE II IIPlIEMAHE HA 1I3IIbJIHEHHETO
~. 30. Ilpenasaaero aa H3IT'bJIHeHHeTO aa Ycrryrare aa BCSlKa ,lleHHOCT ce ,llOKyMeHTHpa c

npcroxon aa npaenaae H npenasaae, KORTO ce nO)lITHCBa OT npencraaarena aa B'b3J10)l(HTEJI5l H

H3I1'bJ1HMTEJUI B rrsa OpHrHHaJIHH eK3eMITlliIPa - no ezraa sa BCSlKa OT CTpaHHTe ("IIpHeMo
npenaaa'renen npOTOKOJl").

qJl. 29. Bb3JIO)KUTEJUIT ce 3aLlbJDKaBa:
1.na npaeae H3IT'bJIHeHHeTOna Ycnyrare aa acsxa ,neHHoCT, xoraro orrosaps aa zroroaopenoro,

no peztaH OpH ycnosasra aa T03H ,[(oroBop;

2. na sannara na H3I1'bJIHHTEJUI Ileaara B pasvepa, no pena H rrpa ycnOBHJITa, npezrsaneaa B

T03H ,[(oroBop;

3. na rrpenocraaa H ocarypa ,llOCTOO sa H3I1'bJIHHTEJI5l no HHcpopMaUHJITa, aeofixomoaa aa
H3B1>pmBaHeTo aa Ycnyrnre, npemrer aa ,[(oroBopa, npa cnasaane na OTHOCHMHTe H3HCKBaHHSIHnH

orpaaaxeaaa csrnacno npHJIO)I(HMOTO npaso;
4. na nasa nOBepHTeJIHa KOHcpH,lleHUHaJIHaTa HHCPOPMaqIDi, B C"bOTBeTCTBHeC yrosopeaoro B xn.

46 OT ,lJ,oroBopa;

5. zta OKa3Ba C'b,neHcTBHe aa H3I1'b.JIHHTEJI5l B'bB spssxa C M3Il'bJIHeHHeTO na T03H ,lJ,oroBop,

BKlllO"tlHTeJIHO H aa oTCTpaHSlBaHe aa B'b3HHKHaJIM npesxa npen M3ll"bJIHeHHeTO aa ,lJ,oroBopa, xoraro
H3I1'bJIHHTEJI5lT nOHCKa TOBa;

6. na OCBo6o,llH npencraaenara OT H3I1'bJIHMTEJI5l Fapannas sa M30'bJIHeHHe, csrnacao
KJIaY3HTe aa sn. 18-23 OT ,lJ,oroBopa;

06lUD npaBa H 3aLlbJDKeHHHaa Bb3JIO)I(HTEJUI
qJl. 28. B'h3JIO)I(HTEJUlT HMa npaso:
1.zta H3HCKBa H na nonyxa Ycnyrare B yrosopeaare cpoxose, KOJIHlIeCTBOH Ka"tleCTBO;

2. na KOHTpOJIHpa H3n'bJIHeHl-leTO aa noerare OT H3ITbJIHHTEJUI aazrsnxeaax, B T.q. na HCKa H

na nony-rasa HHCPOPMauHSIOT H3I1'bJIHMTEJ151 npes uenaa CpOK na ,[(oroBopa, HJIH zta H3B"bpilIBa

nposepxa, npa Heo6xo.lWMOCT H aa MSICTOTOaa H30'bJIHeHHe aa ,[(oroBopa, HO 6e3 C TOBa zta rrpe-ra aa
H30'bJIHeHHeTO;

3. na H3HCKBa, ITpH Heo6xoltHMOCT H ITO CBOSI npeneaxa, 06ocHoBKa OT crpaaa aa
H3I1'bJ1HHTEJUI aa IBroTBeHHTe OT Hero or-rera/noxnaznr/ pa3pa60TKHlMaTepMaJIH HJIH C'bOTBeTHa

qaCT OTTSIX;

4. na H3HCKBa OT H3I1'bJIHHTEJI5l rrpepaoorsaae ana ztopafioraaae aa BceKMIBcSlKa OT

oT4eTHTe/,llOKJIa,nHTe/pa3pa6oTKI1Te/MaTepFlaJIHTe, B C'bOTBeTCTBHe C yrosopeaoro B 4n. 32 OT

,[(oroBopa;

5. na He npaeve IDIKOM OT OT4eTHTe/,llOKJIa,nHTe/pa3pa6oTKHTe/MaTepHaJIHTe, B C'bOTBeTCTBHeC

yrosopeaoro B "tlJI. 31 OT ,[(oroBopa;

npenocraseaa nocnerraara HH,nHBH,nYaJIHa nOMOm no raxasa cxeva. Bt.anoaorrenar HHcpopMHpa

Hsrrsmmrens aa aasanaara nara aa nepaona.
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T03H .nOKYMeHTe cionaneu B paMKMTe aa npoexr N!! BG05M90POOI-2.018-0038-COI ,,3a no-nofisp )J(HBOTB 06UJJ1Ha
Kyfipar xpea npuotirnasaue aa Y1l3BMMBrpyna", $JfHaHCHpaH OTOneparasaa rrporpaaa ,,Pa3BI1THeaa l{OBellJKI1Tepecypcu"
2014-2020. lV!J1aTa orrosopuocr sa Cb.llbp)J(aIDIeTO sa ny6J1H]{a~lIJITa ce BOCH OT o6lUMHa Kytipar .Ii npn HI1KaKBH
06CTOllTelICTBa He MO)J(ena ce CqHTa, qe T03B .nOK)'MeHT orpaassa O$U:n;HaJIHOTOCTaHOBame na Eaponejicsua CblO3 11

YapaBJlllBarrUUI opraH sa OITPqp 2014 - 2020

qJl. 35. Bb3TI0)KJ1TEJUIT lIMa npano zraY.LlDP)l(HBCID<a,Ll])JI)l(HMa IIO T03H Iloroaop ueycroaxa
xpes sazrspxaae aa cyxa OT Fapamrasra aa H3n])JIHeHHe, KaTO ysenosra lIHCMeHO 113IlbJIHlifTEJUI sa
TOBa.

qJl. 34. Ilpa pasaansne aa Iloroaopa IIOPa,UH BHHOBHO HeH3IT])JIHeHHe aa IDIKO.SlOT Crpaaare,
BHHOBHaTa Crpaaa ,U1)JI)I(Haeycroaxa B paasrep aa 2 % (CJlOeoM: zrse na CTO) OT Croaaocrra aa
.[{oroBopa.

qJl. 33. Ilpa KOHCTanrpaHO rromo H1IH ztpyro HeTOtIHO HJIH qaCTHlJRO R3lIbJIHeHHe aa OT.ueJIHa

.ueHHocT HJIR IIpH OTKJIOHeHHe OT R3HCKBaHIDITa na Bb3TI0)KJ1TEJUI, IIOCOqeHR B TeXHHqeCKaTa

ClIe[(H<pm<aD:IDI, Bb3TI0)KJ1TEJUIT HMa npaao zra IIOHCKa OT M3IlbJIHlifTEJUI zta H3IIbJIHH H3U.SlnOH

KatIeCTBeHO C1)OTBeTHaTaneanocr, 6e3 na ,LlbJI)I(H,UOIIbJImlTeJIHO sssaarpascteaae sa TOBa. B cnysaa, tIe

H IIOBTOPHOTOH3IIbJIHeHHe aa ycrryrara e HeKatIeCTBeHO, Bb3TI0)l(l1TEJUIT HMa npaso zta 3a,U])p)I(.H

rapaarraara aa H3IIbJIHeIDIe 11 na IIpeKpaTH ztoroaopa.

CAHKIUfiI IIPH HEH3TI'bJIHEHlIE
qJl. 32. Ilpa npocpoxaaae H3II1)JIHeHHeTO na 3a,UbJI)l(eHWITa IIO rosa .[{oroBop, HeH3IIpasHaTa

Crpaaa .u])JI)I(lf aa asnpaaaara aeycroaxa B pasvep aa 0,05 % (CJlOeoM: HYJla usno HYJla nem na cro) OT

Ileaara aa CbOTBeTHaTa ,LleliHOCT sa BceKH nea aafiaaa, HO He nosese OT 2 % (CJlOeoM: nae aa CTO) OT

croaaocrra aa C1)OTBeTHaTa.ueHHOCT.

qJl. 31. (1) Bb3TI0:>Kl1TEJUIT HMa rrpaso:
1. na IIpHeMe H3IIbJIHeHl'reTO, xoraro orrosapa aa noroaopeaoro,

2. ,Ua IIOUCKa IIpepa60TBaHe WHJIH ,UOII1)JIBaHe aa OT'leTHTel,UoKna,UHTel

pa3pa60TKHTe/MaTepliCuIHTe B onpenenea OT Hero CPOK, xaro B TaK1)B crrysaa IIpepa60TBaHeTO a/ana
,UOIIbJIBaHero ce aasspuraa B yxasaa OT Bb3TI0)KJ1TEJUI CpOK H e H3U.SlTI0 sa CMeTKa aa
113IlbJIHlifTEJUI. Koraro 61),UaT YCTaHOBeHR HeC1)OTBeTCTBH.Slaa R3II1)JIHeHOTO C yrosopenoro HJIH

6b,UaT xoacrarapaaa He,UOCTaTbUH,Bb3TI0)KJ1TEJUIT MO)l(e na OTKa)I(e IIpHeMaHe aa R3II1)JIHeHHeTO

,UOOTcrpaIDIBaHe aa He,UOCTaTbD:HTe,KaTO nane IIO,UXO,Umn;CpOK sa OTCTpammaHeTO lIM aa CMeTKa na
M3Ilb.Jllil1TEJUI;

3. zra orxaxe na IIpHeMe R3II1)JIHeHReTO IIpR C1)meCTBeHH OTKJIOHeHli.Sl OT zrorosopeaoro B
crrysaa, se KOHCTaTHpaHHTe He,UOCTaTbD:Hca OT TaKOBa eCTeCTBO,qe He MoraT na 6b.uaT OTCTpaHeHH B

paMKHTe aa cpoxa aa H3II1)JIHeHHe IIO )XorOBopa HJIH pe3YJITaTbT OT H3II1)JIHeHHeTO crasa 6e3IIOJIe3eH aa
Bb3TI0)KJ1TEJUI.

(2) OKOHqaTeJIHOTO IIpHeMaBe na R3II1)JIHeHHeTO na Ycrryrare IIO T03R .[{oroBop ce H3B1)pmBa C

IIO,UIIHCBaBe na oxoasarenea Ilpaeao-npenasarenea IIPOTOKOJI, IIOJ(IIHCaH OT Crparrare B CpOK no 30
(CJlOeoM: mpuoecemi .uHH cnezi H3THqaHeTO aa cpoxa sa H3IIbJIHemie no tIJI. 5 OT .[{oroBopa. B CJIYtIaH,

-re KbM T03R MOMeHT 6b.uaT KOHCTanIpaHH He.uOCTaTbUH B H3II1)JIHeHHeTO, re ce OIIHCBaT B

OKOHlJaTeJIHH.SlIlpaeno-rrpenaaarenea IIpOTOKon H ce onpenens nozrxonam CpOK aa orcrpaazsaaero HM

RJIH aarraranero aa CaHKUIDI, C1)rJIaCHOt:{Jl. 32 - 36 OT )XoroBopa.

.11.... I ••••• .II! f'~ ............
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----------------------------------------------------- www.eufunds.b 9 ------------------------------------------------------
T03B .llOKYMeBTe csananes B paMKHTe ua npoexr N!! BG05M90POOI-2.018-0038-COI ,,3a nO-Ao6bP )KH80T B 061ID1Ha
Kytipar vpes rrpaofimaaase na YH3BRMHrpYIIH", IJlHHaHc~fpaHOTOneparaaaa rrporpaua "Pa3BHTHe aa qOBemKHTe pecypca"
2014-2020. Ilanara orrosopaocr sa cszrspacairaero aa rrytinnxauasra ce HOCH OT o6m,lfHa Kyfipar Ii rtpn HMKaKBH
06CTO$ITeJlCTBaHe MO)!(e na ce csara, 'te T03H nOKYMeHT orpassaa o!j>mmanHOTO CTaHOBH:meaa EBponeMCKIUI CblO3 Ii
YnpasJlllBamIDI opraH aa OTIPqp 2014 - 2020

qJl. 39. B'b3110)l(l1TEJUlT MO)Kezra Pa3BaJIH.uoroBopa CaMOC TIHCMeHOyaeztosoreane no
113IT'bJ1Hl1TEJUI H 6e3 na My ztane norrsrranrenea CpOK sa H3n'bJIHeHHe,aKO IIOPa,[{Haafiaaa na
113IT'bllllliTEJUI TO e CTaHaJIO6e3IIOJle3HOHJIH aKO 3a,[{'bIDKeHHeTOe rpstiaano na ce R3n'bJIHH
aenpexeaao B yroaopeaoro spesre.

qJl. 38. (1) BC.sJKaOT CTpaHRTe MO)l{ena passana ,lJ;oroBopa npa BHlIOBHOHeH3n'bJIHeHHena
C'bmeCTBeHOaarrsnxeaae na zrpyrara crpaaa no ,[(oroBopa, npa YCJlOBIDITaH C nocnenanare C'brJlaCHO
qJI. 87 H CJl.OT3aKOHasa aazrsrrscenaxra H norosopare, xpea orrrpasaae aa llHCMeHOnpezrynpeacieaae
OTaanpasnara Crpaaa no neasnpasaara H onpenenxae na IIO,l(XO.lJ;.sJmCpOKaa H3II'bJlHeHHe.Passanaae
ua ,[(orOBopa He ce norrycxa, xoraro HeH3IT'bJlHeHaTalJaCTOT3a,[{'bJl)l{eHHeTOe aesaa-rarenaa Cornen na
aarepeca aa asnpasnara Crpaaa.

(2) 3a nenare na T03H.uoroBop, Crpaaare me csnrar aa BHHOBROHeH3IT'bJIHeHHena CbmeCTBeHO
aazrsnxeaae aa H:3IT'bllllliTEJUI BceKBOTCJle,[{IDlTeCJlYtJaH:

1. xoraro 113IT'bJ1Hl1TEJUlT He e 3aIIO"CJHanH3II'bJIHeHHeTOaa YCJIyrHTe B CpOK no 30
(rpanecerj naa, C'lHTaHOOT,[(aTaTana BIIH3aHeB cana;

2. 113IT'bJIHI1TEJUIT e IIpeKpaTHJlH3n'bJIHeHHeTOaa Ycnynrre sa nOBe1:J:eOT30 (rpaaecer) zraa;
3. 113IT'bJIHI1TEJUlT e '[{OrryCHaJICbmeCTBeHOOTKnOHeHHeOTYCJlOBIDITaaa H3ITbJIHeIDIeaa

IIOp'b1:J:KaTa/ TeXHH1:J:eCKaTacIIeUH<pHKauIDIH TeXHI:fl:leCKOTOrrpennozceaae.

IIPEKP ATHBAHE HA .n:OrOBOP A
~. 37. (1) T03H ,[(oroBop ce npexparasa:
1. CH3TWlaReaa Cpoxa aa ,[(oroBopa;
2. CH3II'bJlHeHHeTOaa BCH~ 3a,[{'bn)l{eHlUIaa CTpaHHTeno Hero;
3. IIpH HaCThIIBaHeaa rrsnaa 06eKTHBHaHeB'b3MO)l{HOCTaa H3n'bJIHeHHe,sa KoeTO06cTo.sJTenCTBO

sacemarara Crpaaa e ,[{n'b)l{fla na ysenoscr npyrara Crpaaa B CpOK no 15 (nernanecer) zrna OT
aacrt.naaae aa HeB'b3MO)l{HOCrra;

4. rrpa npeKpaTHBaHeaa ropanasecxo naue - Crpaaa no ,lJ;oroBopa 6e3 npasonpaeacrao, no
CMHC'bnaaa 3aKOHo,[{aTenCTBOTOna zrspxasara, BKO.sJTOC'bOTBeTHOTOnaue e YCTaHOBeHO;

5. npa ycnosaara no nn. 5, an. 1, T. 3 OT311<t>O,[{pIOIT,[{pCll.
(2) ,[(oroBOp'bTMO)Ke)la 6'b)le npexparea
1. no B3aHMHOcsrnacae na CTpaHHTe,H3pa3eHOB rracsreaa <p0pMa;
2. xoraro sa 113IT'bJ1Hl1TEJUI 6'b'[{e OTKPHTOnpOli3Bo.n;CTBOno ReC'bCTO.sJTenHOCTHIDi

JIHKBH.n;aUIDl- IIO HCKaHeaa BC.sJKaOTCTpaHHTe.

qJl. 36. Ilnamanero aa HeycTOH:KHTe,yrosopeaa B T03R ,[(orOBOp, He orpaaasasa npasoro na
H3IIpasHaTa Crpaaa na ThpCH peaJIHO usrrsnaeaae WHIIH 06e3meTeHHe aa nouecena spena 1'1

nponycaara nOIDH B IIO-rOJUIMpasaep, csrnacno rrpHnO)KHMOTOnpaso.

., ...,., .... ". ...,•• 1 ...\oJ ..
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T0311 .lI.OK)'MeHT e csananea B paMKI1Te aa rrpoeicr N2 BG05M90POO 1-2.0 18-0038-CO 1 ,,3a rro-nofisp >KHBOTB 06Wl1Ha
Kyfipar spea rrpaotimaaaae sa y~3BI1Ml1 rpYUH", !j>HHaHCl1paHOTOneparuasa nporpassa "P33BHTl1e ua sosemxare pecypca"
2014-2020. Ilanara orrosopaocr aa csm-pscaauero H3 rryfinaxanasra ce HOClI OT o6mIDIa Kyfipar H npa llliKaKBH
06CTO~TenCTBa He MO>Kena ce csara, se T03H .nOlC)'MeHTOTp33HBa O!j>HIJ,HaJIHOTOCTaJIOBHIlJ,eaa EBponeMCKIDi CblO3 H
YnpaBJlHB3.lIJ,HRopraa aa OITPqp 2014 - 2020

Cna3BaHe Ha npHITO>IGiMHHOpMH
lin. 44. IIpH H3n'bJIHeRHeTO na ,[(oroBopa, I13IIbJlllliTEJUIT H HerOBHTe nonasrrsrraarena ca

.llJIb2KHH zta crraasar BCHlIKH IIPHJIO)l{HMH HopMaTHBHII aKTOBe, pasnopentia, craaztapra H ztpyrn
H3HCKBaHHSI,CB'bP3aHH C rrpereaera aa Zloroaopa, H B 'laCTHOCT, BCHlIKH rrpHJlO)l{HMH rrpasana H
H3HCKBaHIDI, CBbp3aHH C onasaane na OKOJIHaTacpena, corraanaoro H TPYllOBOTO rrpaso, npHJI02KHMH

OIiIIUI PA3ll0PE,L(IiH
LIeWHHHpaHH nOIDITHSIH TbJIKYBaHe
q;.. 43. (1) OCBeR aKO ca llecpHHHpaHH aspasao no npyr Ra'lHH B T03H ,[(orOBOp, H3nOmBaHHTe B

Hero nOIDlTHSI HMaT 3RaqeHHeTO, rtaneao HM B 30II, C'bOTBeTHO B JIeraJIHHTe .llecpRHHllIIH B

,[(OIIbJIHlneJIHHTe paanopeztfia aa 30II ana, aKO HSIMaraxasa sa HSIKOHnOIDITIiSI - cnopen 3HaqeHHeTO,
KoeTO HM ce rrpanasa B OCHOBmrTePa3IIope.u6H na 30II.

(2) IIpH rrpoTIrnope'lHe Me)l{,lJ,ypa3JIHlIHH pasnopentia HJIH YCJIOBHSI,csrrspzcanra ce B ,[(oroBopa H

IIpHJIo)l{eHHSITa, ce npanarar CJIe,ll,HHTerrpaaana:
1. CnenHaJIHHTe pasnopenfia HMaT npezrancrso npen 06W;HTe paanopenfia;
2. pasnopezttiare aa IIpHJIo)l{eHHSlTa HMaT rrpe,l{HMCTBOnpezr paanopezniare aa ,[(oroBopa.

lin. 42. IIpH npencpo-mo npexparasaae na )l.oroBopa, Bb3JIO)l(MTEJUIT e ,llJI'b)l{eHna 3anJIaTFI
aa I13IIbJlllliTEJUI peanao H3IIJ>JIHeHIITeII npaera no YCTaHOBeHHSlpen Ycrryra, a I13IIb.Jllll1TEJUIT
e L(JIb)l{eH na B'b3CTaHOBH na Bb3JIO)l(MTEJUI neycsoeaara qaCT OT aBaHCOBO npenocraseaare
cpencrsa. Koraro npeKpaTSIBaHeTO aa )l.oroBopa e no BHHa aa I13IIb.Jllll1TEJUI, TOR ,ll,bJI)l{Ii II
3aKORHaTa JIHXBa sspxy xacrra OT aBaHCOBOnpenocraaemrre cpezrcraa, noanexanra rra Bp'bII.J,aHe,aa
nepaozta OTOTztarara na upexparasaae rra ,[(orOBopa zto TIDCHOTOBp'bII.J,aHe.

lin. 41. B'bB BCH'lKH crrysaa na npesparasaae na )l.oroBopa, OCBeH rrpH npesparasane aa
IOpH.llHqeCKOJIHn:e- Crpaaa rro )l.oroBopa 6e3 npaBoIIpHeMcTBo:

1. Bb3JIO)l(MTEJUIT H I13IIb.Jllll1TEJUIT C'bCTaBSiTKOHCTaTIrneH npOTOKOJI sa aasspmeaara
K'bMMOMeHTa aa rrpexparasaae pafiora H passrepa na eBeHTYaJIHO,l{'bJI)lGlMHTennamaaaa; H

2. I13IIb.Jllll1TEJUIT ce sarrsnacaaa:
a) zrarrpeycraaosa npenocrassxero aa Ycnyrare, C asxmoneaae aa TaKHBa ,lleHHOCTH, KaKBHTO

MO)l{e zra 6b,llaT He06xo,llHMH II nOHCKaHHOTBb3JIO)l(MTEJUI;
6) rta npenazte aa Bb3JIO)l(MTEJUI BCH'lKH 0T'leTH/pa3pa60TKHi,lloKJIa.llH, H3rOTBeHH OT Hero B

H3II'bJIHemre na )l.oroBopa no rtarara na rrpexparxsaaero; H
B) zta sspae aa Bb3JIO)l(MTEJUI BCH'IKH ,llOKYMeHTH H MaTepHaJIH, KOHTO ca C06CTBeHOCTaa

Bb3JIO)l(MTEJUI H ca 6HJIH npenocraseaa aa I13IIb.Jllll1TEJUI B'bB spssxa C rrpezrxeraaa )l.oroBopa.

lin. 40. Bb3JIO)l(MTEJUIT rrpeKpanIBa ,[(oroBopa B CJIY'laMTe no qJI. 118, arr.1 OT 30II, 6e3 na
,ll'bJI)lGl 06e3JI:{eTeHHe aa I13IIb.Jllll1TEJUI aa rrperspnerra OT npexparasaaerc aa )l.oroBopa npezta,
OCBeRaKO npeKpaT5IBaHeTO e aa OCROBaHHe'Ill. 118, aJI. 1, T. 1 OT 30II. B nOCJIe,llHIUI cnyaaii, pa3Mep'bT
na otieamereaaero ce orrpezrens B npOTOKOJI RJIH CIIOpa3YMemre, nozmacano OT Crpaaare, a rrpa
nerrocraraae aa C'brJIaCHe- no pezta na KJIaY3aTa sa paapemasaae .aa cnopose no T03H Zloroaop.

""l ~.. , ......... lit O.... A.....
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T03H l{OK}'MeHT e csananea B paMJ<HTena rrpoexr N!! BGOSM90POOl-2.018-0038-COI ,,3a (]O-Jl06bP )l{I1BOTB ofinraaa
Kytipar xpea npaofnnasaae sa Y.!l3BBMHrpyna", ¢liHaHCl1paH OTOneparanna rrporpasia "Pa3.BHTl1esa 'IOBeI.IlKHTepecypca"
2014-2020. Ilanara OTrOBOPHOCTaa csnspxauaero aa nytinaxauaara ce HOCH OT o6wIllia Kyfipar H rrpa HHKaKBH
06CTO.!ITeJICTBaHe MO)l{e na ce C'UlTa, 'Ie T0311,ll0KYMeHT orpaaasa O¢FlI{HaJIHOTOCTaHOBIDLleaa EBponeHCKIDi CbI03 R
YnpaB.JU£BamIDlopraH aa OIlPqp 2014 - 2020

IIy6JlHtIHH H3.HBrremrn

qJl. 46. 113HbJIHI1TElliIT H.HMa npaso na nasa ny6JlHtIHH H3.HBrreHH.H H csofimerraa, ):{a

pasxpaaa HllH paarnacxsa KaKBaTO H na e ~IH<pOPMaqHR, KORTO e nonysan BbB spssxa C H3BbpillBaHe aa

Ycnyrare, rrpernrer na T03H .D:oroBop, He3aBHCHMO ,n;aJIH e Bb3 OCHOBa aa ):{aHHH H MaTepHaJIH na

Bb3JI0)l{l1TElliI HJTHaa pesyrrrara OT pafiorara na 113IIbJIHl1TElliI, 6e3 npe,n;BapHTeJIHOTO rrKCMeHO

csrnacae ua Bb3JI0)l{l1TElliI, KoeTO csrnacze H.HMa):{a 6b):{e 6e3npHlllIHHo OTK8.3aHOHJIH sarianeao.

3. rrpenocrassnero na HHcpopMaqH.HTa ce 1I3HCKBa OT perynaropea HJIH npyr KOMIIeTeHTeH opraa
II CbOTBeTHaTa Crpaaa e ):{rr'b)KHa .D;aK3U'bJIHR TaKOBa H3IICKBaHe;

B CJTyqaHTe no TOq}{J{ 2 RJIH 3 Crpaaara, KO.HTO CJTe):{Ba zra npeztocraaa Im<i>opMaIllUITa,

ysellOM.HBa He3a6aBHo .D;pyraTa Crpana no .D:oroBopa.

(4) 3<lll'bJT)KeRH.HTa no T8.3H KJIaY3a ce OTHaC.HT no CbOTBeTHaTa Crpaaa, BCHtIKH HemnI

rrozreneaaa, KOHrpOJIHPaHH OT He.H CPHPMHH opraaasanaa, BCHtIKR aeaaa CJTY)KlJTeJIHH aaera OT He.H

cpH3HtIeCKH HJlH IOpH):{HtIeCKH JIHII,a, KaTO C'bOTBeTHaTa Crpaaa OTrOBap.H sa H3nbJIHeHHeTO aa Te3H

sazrsnsceaaa OT crpaaa aa TaKHBa JIHUa.

3<lllbJT)KeHIDITa, CBbp3aHH C aepasxpaaaae aa KOHcplI):{eHl..(HaJIHaTa HHCPOPMaI..(H.HOCTaBaT B cana H

crrcn npexparanaae aa .D:oroBopa aa KaKBOTO H na e OCHOBaHHe.

RJIH

KOH<pHlleHUHaJIHOCT
qJl. 45. (1) Bcsxa OT Crpamrre no T03H .D:oroBop ce sazrsrracaaa zta n8.3H B nOBepHTeJIHOCT II ):{a He

p8.3KpHBa HJIH pasnpocrpaaaaa HHCPOPMaIUUI aa npyrara Crpaaa, cranarra H H3BeCTHa npa HJIH no nosoz;
H3III>JIHeHHeTO aa .D:oroBopa ("Koml)H,lJ.eHUHaJloaBB~OpMao.IDI"). KOHCPH):{eHllHarrHa HHCPOPMauIDI

BKJllO'IBa, 6e3 na ce orpaaaxasa ):{O: 06CTOHTerrCTBa, CBbp3aHH C ThprOBCKaTa ):{eHHOCT, TeXHHtIeCKRTe

npOII,eCH, npoexra ana CPlffiaHCH na Crpaaare, KaKTO H noy-xay, H306peTeHIDl, IIorre3HH Mo):{eJIH HJIH

zrpyra npasa OT nO.D;06eH xapaxrep, CB'bP3aHlI C H3IIbJIHeHHeTO na .D:oroBopa. He ce CWITa sa
KOHcpH):{eHl..(HaJIHaHHcpopMaqHHTa, xacaema HaHMeHOBaHHeTO aa H3II1>JIHeHHR npoexr, croimocrra H

nperrsrera aa T03H .D:oroBop, C ornen 6b):{emo n030BaBaHe aa npHll06HT rrporpecaoaanea OIIHT OT

I13IIbJIHI1TElliI.

(2) C H3KJIlOtIeHHe aa C.JIY'IaHTe, lIOCOtIeHH B an. 3 na T03H qrreH, KOHcpH):{eHIJ;HaJIHaHHcpopMa:O;IDI

MO)Ke ,n;a 6b):{e p8.3KpHBaHa CaMO cnen npenaapnrermo IIHCMeHO onotipeaae OT zrpyrara Crpaaa, KaTO

TOBa csrnacae He MO)Ke.D;a 6b,n;e OTK8.3aHO6e3npHtIHHHo.

(3) He ce CtIHTa aa aapymeaae aa 3<lll'bJl)KeHIDlTa sa nepaaxpaaaae aa KOHcpH)leHl..(HaJIHa

HHcpopMa:O;luI, xoraro:
1. HHCPOPMauHRTa e craaana HJIH CTaBa nytina-rao ):{OCThIIHa, 6e3 aapynrasaae aa T031I Iloroaop

OT KO.HTOK na e OT Crpaanre;
2. KH<p0pMaIJ,lIHTa ce H3HCKBa no CHJIaTa aa 3aKOH, npHrrO:>KHM crrpaxo KO.HTOH na e OT Crpaaare;

xonexranaa CnOp8.3)'MeHIDI HI~lJmpasnopenfia aa Me)J(.[{YHapO,JUIOTOexonorasao, COqHaJIHO H TPY):{OBO

npaso, csrnacao Ilpanoaceaae NQ10 KbM KbM tIrr. 72, an. 4 OT 30II.

01 ;J,' .... "A ~ I.......... ~

PA3BI1TI1E HA
YOBEWKJ.ITE PECYPCI1•EBPOIlB'Ic!<M CbKl3

EBPOIk"lilCKII
COI1lW1EH «lHA

Tlpoeseri.r ce OCbWeCTBSlBaC<IlUHaHCOBaTaIIOAKpena ua
EBpOneUCKliH couuanen <IlOHA
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T03H 1l0KYMeHT e cssnanea B pasucrre sa npoexr Xl!BG05M90POOl-2.018-0038-C01 ,,3a no-nofrsp )l(H.80T B otinraaa
Kyfipar -rpeanpaofimaaane aa YH3BHMHrpyrru", qHlHaBCHpaa OTOneparasaa nporpasta ,,Pa3BI1TI1eua 1I0BeWKJ1Tepecypca"
2014-2020. Ilanara orrosopaocr sa csrrspxaaaero aa rryfinaxarraara ce BOCH OT 06lI1,ID:1aKytipar Ii rrpa HJIKaKBH
06CTOHTenCTBaHe MO)l(e na ce CtUITa, qe T03H .n.OKYMeHToTPa3J1Ba0CPHUJHlJIHOTOCTaHOBmue ua EBponeHCKIDI C'bJ03H
YapaBmmamWJI oprau aa ODPqp 2014 - 2020

HenpeOL{OJIHMaCHJIa
qJl. 50. (1) CTpaHHTeHe OTrOBapHTsa aeasrrsnaeaae na 3M'bJI)l(eH11eITOT03H ,norOBOp, xoraro

HeBb3MO)I(HOCTTaaa H3IIbJIHeHHece .lIbJI)I(Haa HenpeO.lIOJIHMaCHJIa.

113MeHeRlUI
qJl. 49. T03H ,noroBop MO)l(e~a 6b.ne H3MeH5IHCaMOCL{On'bJIIIlfTeJIIIlfcnopaayveaaa, H3fOTBemr

B IDICMeHa<l>opMaH normncana OTnsere CTpaH1f,B CbOTBeTCTBReCH3RCKBaHHRTaR orpaHH'IeHHRTana
30TI.

TIpexBbpJIRHeHanpaBa H3a,ubJI)l(eHHR
qJl. 48. HHKOHOT CTpaHHTe HHManpaso .na npexsspna HHKoe OT npasara H 3MbJI)l(eHlUITa,

IIpOH3TH'lalllH OTT03H,noroBop, 6e3 csrnacaero rra npyrara Crpaaa. TIapHtImITe B3eMaHH5Ino ,noroBopa
H no L{OrOBOpHTesa nO,llH3IThJIHeH11eMoraT ~a 6bL{aT rrpexaspnaaa ana 3aJIaraHH C'brJIaCHO
nPHJIO)l(HMOTOnpaso.

ABTOPCKHrrpaBa
qJl. 47. (1) Crpaaare ce csrnacasar, aa OCHOBaHHetIJI. 42, aJI. 1 OT3aKOHaaa aBTOPCKOTOnpaso

1'1 CpO~RHTeMy IIPaBa, tIe aBTOpCKHTerrpana BbPXYBCHtIKH~OKYMeHTH1'1 MaTepHaJIH,H BCID<aKBH~PYTH
eJIeMeHTHHJIHKOMIIOHeHTH,Cb3~MeHH B pe3YJITaTaa HJIH BDB npssxa C H3IIbJIHeHHeTOna ,norOBopa,
IIpHHMJIe)l(aT H3UIDIOna B'b3JI0)l(J1TEn5I B CbIJ::{IDI06eM, B KOHTO6HXa IIpI1HaL{JIe)l(aJIlIaa asropa.
113TI'bJIHl1TEn5IT ztexnapapa 1'1 rapaarapa, tIe rpera rrana He IIpHTe)l(aBaTrrpasa BbPXY aaroraenare
L{OK)'MeHTRR zrpyra pe3YJITaTHOT H3IIbJIHeHHeTOna ,norOBopa, KOHTOMoraT na 6bL{aT 06eKT na
aBTOPCKOIIPaBO.

(2) B CJIYtIaR tIe 6bL{e YCTaHOBeHOC BJUl3JIOB CRJIa cbL{e6HO pemeaae HJlH B CJIYtIaR 'Ie
B'b3JI0)l(J1TEn5IT HlHJIH 113TI'bJIHl1TEn5IT YCTaHOB5IT,'Ie C R3rOTB5IHeTO,BbBe~aHeTO H
H3II0JI3BaHeTOaa ~OK)'MeHTHHJIHzrpyra MaTepHaJIlI,CbCTaBeHHnpa R3nbJIHeHHeTOaa T03R ,noroBop, e
aapynreao asTOPCKOrrpaso aa TpeTOrrane, 113TI'bJIHl1TEn5IT ce sazrsrosaaa L{aaanpasa B'b3MO)l(HOsa
B'b3JI0)l(J1TEn5I H3nOJI3BaHeTOHM:

1. xpes npOMRHaaa CbOTBeTHlUIL{OK)'MeHTRJIHMaTepliaJI; RJIH
2. xpea 3aMRHaTana eJIeMeHTOTHero C'bC3aIIuneIDI aBTOPCKHnpasa Cztpyr eJIeMeHTCbCcsmara

<pym<I!HR,KoiiTo He aapynrasa aBTOpCKHTenpaaa na TpeTHnana; HJIH
3. KaTOIIOJIYtIHsa CBORCMeTKapaspemeaae aa nOJI3BaHeaa IIpO~Ta OTrperoro nane, tIHHTO

rrpasa ca aapymeaa.
(3) B'b3JI0)l(J1TEn5IT yneztoseraa 113TI'bJIHl1TEn5I sa npeTeHUHHTeaa aapynreaa asropcxa

rrpasa OTcrpaaa aa TpeTH JIHUaB CpOKL{O5 (CJl060M: nem) L{HHOTY3HaBaHeTOHM. B CJIYtIaH,se TpeTH
JIRIJ.anpe,nRB5ITOCHOBaTeJIIIlfnpereanaa, 113TI'bJIHHTEJI5lT HOCHrrsnnara OTrOBopHOCTH IIOHaCH
BCI'flIKHmera, npoasrasama OT TOBa.B'b3JI0)l(J1TEJI5lT npHBJIHtIa 113TI'bJIHl1TEn5I B eBeHTYaJIeH
CIIOpaa aapymeao aBTOPCKOnpaso B'bBapsaxa CH3nbJIHeHHeTOno ,noroBopa.

(4) 113TI'bJIHI1TEn5IT 3aIIJIam;aaa B'b3JI0)l(J1TEn5I otiesmereaae aa nperspnemrre sperra H
nponycaarare IIOJI3HBCJIe~CTBlrena OKOH'IaTeJIHOnpasnaro napymerrae na anropcxn rrpasa aa TpeTH
nana.

,." PA38~T"E'HA"~"
40BEWKI1TE PECYPCI1

EBPOf1E~ CblO3
E8PonE~CIG1
COljl1A/lEHIPOHA

Ilpoeservr ce OC'bUleCTBSIB3CcpUH3HCOB3Ta nomcpena H3
Eeponencxna couaanea cpOHll
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T03H JlOKYMeHTe csananea B paMK11Teaa npoeicr Xl!BG05M90POOJ-2.018-0038-C01 ,,3a nO-1l06bP )l(HBOT B o6II(ID{a
Kyfipar Qpe3 rrpaofiuiaaane aa Yll3BRr.UI rpyna", IjJHHaHCHpaHOTOneparasaa nporpaaa "PalBHTHe aa 40BeWKJHe pecypca"
2014-2020. Ilanara orrosopaocr aa cszrspscanaero aa rryfinuxainerra ce HOCH OT o61IlHRa Kytipar H rrpn HHKaKBl1
06CTOjlTeJlCTBaHe MO)l(e zta ce csara, se T03H 1loKYMeHT orpaasaa OIjJHIU'laJJHOTOCTIlHOBm:u.eaa Eaponeacxas CblO3 B
YnpaBJljlBalUWI opraH sa OfIPqp 2014 - 2020

YBe.llOMrreHHj{

qJl. 53. (1) BcH'lIKH yae,llOMJIeHHSI Me>K.LJ:YCTpaHHTe BbB apssxa C T03R .D:oroBop ce H3B'bpmBaT B

IIHCMeHa <popMa H MoraT na ce npenasar JIH'lIHO HJUI -rpes npenopr.sano IIHCMO, no xypaep, no <paKC,

errexrpoaaa notna,
(2) 3a uemrre aa T03H .D:oroBop namrare H JIHUaTa aa KOHTaKT aa CTpaHHTe ca, KaKTO cnenna:
1. 3a B'b3JI0)l{J1TEIliI:
Anpec sa xopecnoanemras: rp.Kytipar, yn. "KHSI3 DOPHC I" N2 1
Ten.: 0848 72020
<I>aKC:0848 73205
e-mail: kubrat@kubrat.org
Jlane aa KOHTaKT: .D:.Marrsesa - rexaasecxa csrpyrtaax no rrpoexr
2. 3a H3IT'bJlllliTEIliI:
Arrpec aa xopecnoaneanaa: rp. ITrrOB,llHB, 6yrr. .Llap DOPHC III Ofienamrren" N2 128, BX. A, er. 2

Hlimo)f{HocT Ha OT,lleJIHH KJIayJH

qJl. 52. B cnyxaa aa nporasopesae Me)l(.LJ:YKaKBHTO R na 6HJIO yrOBOPKH Me)f{,llY CTpaHHTe H

,LJ,eHCTBamHHopMaTHBHH aKTOBe, rrpRJIO>KHMH K'bM npezrxera aa .D:oroBopa, TaKHBa yrOBOPKH ce C'lIHTaT

sa HeBaJIH,LJ,HHM ce 3aMeCTBaT OT CbOTBeTHHTe pasnopenfia na HopMaTHBHHSI aKT, 6e3 TOBa zta anene
HRmO>KHOCT na Iloroaopa R aa OCTaHaJIHTe yrOBOPKH Me>K.LJ:YCTpaHHTe. HRmo>KHocTIa aa HSIK051KJIaY3a

OT .D:oroBopa He BO,LJ,Rno HHmO)f{HOCT aa npyra KJIaY3a M1Ui na .D:oroBopa KaTO USIJIO.

lin. 51. Jlancara aa napa-rna cpencraa He npencraanaaa HenpeO,LJ,OJIHMaCHJIa.

(2) 3a nernrre aa T03H .D:oroBop, "HerrpeO,LJ,oJuIMa cana" liMa 3HaQeHHeTO aa TOBa nOHKfHe no

csoacsna aa sn. 306, an. 2 OT TbprOBCK.IDi 3aKOH. Crpaaare ce csrnacasar, 'lie sa senpeozronaaa cnna me

ce C'lIHTaT H H3MeHeHIDI B npIDIO>KHMOTO npaao, xacaenra neanocrra aa KOSITO H ,LJ,ae OT TSIX, H

ssanpenarcrsaura H3n'bJIHeHHeTO HJIH BO,LJ,emH ,LJ,OHeBb3MO>KHOCT sa H3n'bJIHeHHe na noenrre C

.D:oroBopa 3a,LJ,bJDKeHIDI.

(3) Crpaaara, saceraara OT Henpeo,LJ,OJIHMa cana, e ,LJ,JIb>KHa,LJ,anpezmpaexe BCHllKH paJ)'MIIH

YCHJlliSI H MepKH, aa ,LJ,aHaMaJIH ,LJ,OMHIDIMyM nonecemrre Bpe,JUI H saryfia, KaKTO H na yae,LJ,OMHIIHCMeHO

npyrara Crpaaa aeaafiasno B CpOK no 3 (Cfl060M: mpu) ,LJ,HHOT aacrsnaane na aerrpeonomoaara cana.
K'bM YBe,LJ,OMJIeHHeTOce npanarar BCH'lIKH peneaaaraa a/ana HopMaTHBHO YCTaHOBeHH ,LJ,OKaJaTerrCTBaaa
HaCTbnBaHeTO H eCTeCTBOTO na aerrpeoztonaxara cana, npaxaaaara spsaxa Me>K.LJ:YTOBa 06cToSITencTBo

H HeB'b3MO>KHOCTIa aa asrrsnaeaae, R OtIaKBaHOTO apexerpaeae aa HeR3nbnHeHHeTO.

(4) Iloxaro rpae HenpeO,LJ,OJIRMaTacana, H3TIbJIHeHHeTO aa 3a,LJ,bJDKeHHeTOce cnapa. 3aCerHaTaTa

Crpana e ,LJ,JIb)f{Ha,cnezt csrnacysaae C nacpeuraara Crpaaa, na rrpozrsnsor ,LJ,aH3rr'bJIHHBa TaJH sacr OT

3a,LJ,'bJDKeHHSITaCM, KORTO He ca nsanpensrcrsana OT nenpeoztomnrara CHJIa.

(5) He MO)f{e zta ce nososasa aa nenpeonomora cana Crpaaa:
1. KOSITOe 6Hna B safiaaa HJIH npyro HeH3n'bJIHeHHe npezra HaCTbllBaHeTO aa HerrpeO,LJ,OJIHMaCHJIa;

2. KOSITOHe e HH<popMHpana npyrara Crpaaa sa HaCTbllBaHeTO aa HerrpeO,LJ,OJIHMacana; HJUf

3. tJHSITOHe6pe>KHOCT HJIH YMHIIlrreHH ,llei1cTBIDl ana 6e3,lleifcTBIDl ca ,LJ,OBelIHno HeB'b3MO>KHOCT

sa H3rr'bJIHeHHe aa .D:oroBopa.

<J" ... ., .... '" .,. • .......

PA3Blo1TI1E HA
'lOBEWKI1TE PECVPCI1

EBPOIlEIiCIG1CblO3
EBPOIlEMCKl1
cOl1~ I)()HA

Ilpoexrvr ce OC"blUeCTSSlS3C<IlllH3HCOS3Ta uonxpena H3

ESpOneHCKUSI COUIl3J1eH<IlOIm



CIp. 18 OT 19

---------------------------------------------------- www.eufunds.bg nn nn n_n_n_n_nn __

T03li ,UoKYMeHTe Cb3,Ua,UeHB paaxnre na rrpoexr NQ8GOSM90POOl-2.018-0038-COl ,,3a IIo-,Uo6bP )f(HBOTB o6mHHa
Kyopar spes npaofimaeaae aa YH3BHMRrpyrra", cpRHaaCBpal:lOTOneparasaa rrporpassa "PaJBlITHe aa 'JOBeillKHTe pecypcn"
2014-2020. Ilanara orrosopnocr sa cszrspacauaero aa ny6nI{KauIDITa ce HOCH OT o6nnrna Kytipar 11 npa Hl1KaKBI1
06CTOHTenCTBaHe MO)f(e na ce CQl1Ta, Qe T03A ,UOKYMeHTOTpaJHBa OCPHlll1aJIHOTOCTaHOBmue sa EBponeHCKIDI CblO3 H
YrrpaBJIKBam;IDI.opraH na 0 fIPqp 2014 - 2020

Pa3pemaBaHe Ha cnopOBe

qJ1. 56. BCH1JKH cnopose, rropozreaz OT T03H Ilorosop H.IIH OTHaC.sIII:{Hce no Hero, BKJIlO1JHTeJIHO

cnopoaere, nopozteaa HJIH OTHaC.sfII{Hce no HerOBOTO TIlIK)'BaHe, He.n;eikTBHTeJIHOCT, M3n'bJIHeIDIe HlIH

npexpatxsaae, KaKTO H cnoposere sa norrsnsaae aa npa3HOTH B ,[{orOBopa HlIH IIPHCIIOCo6SIBaHeTO MY
K'bM HOBOB'b3HHKHaJIH 06CTOflenCTBa, me ce ypezcnar Me:>K.r:r;yCrpamrre qpe3 rrperonopa, a npa
HenOCTHraHe na csrnacae - cnopsr me ce OTHaCHsa pemasaae OT KOMileTeHTHIDI 6brrrapCKH C'bJ],.

I1palIO:>KHMOnpaBO

qJ1. 55. T03H ,[{oroBop, B T.q. I1pHlIO)l(eHIDlTa K'bM Hero, KaKTO H BCH1JKHnpOH3TMqamH MlIH

CB'bP3aHH C Hero cnOp(3)'MeHIDI, M BCH1JKHCB'bP3aHH C TSIX npasa H 3aJ],'bJDKeHIDI,me 6'b.n;aTnozrsaneaa
na H me ce TIlIK)'BaT C'brlIaCHO 6'brrrapCKOTO npaso.

E3HK

qJ1. 54. (1) T03R ,[{oroBop ce CKJIlOtIBa aa 6'brrrapCKH e3ID(' B cnyqaH na HeC'bOTBeTCTBIDI,soneui
e 6'brrrapCKIDIT e3HK.

(2) I1PHJIO:>KHMIDITe3HK e aazrsrrsorrenea sa H3nOJI3BaHe npa C'bCTaB5IReaa BCID<aKBH.n;OK)'MeHTR,

CB'bP3aHR C H3n'bJIHeHReTO na ,[{oroBopa, B r.a. yaenoxneaaa, npOTOKOJII{, or=rera H np., KaKTO H npn
nposexnaaero na pafiortra cpema. BCH1JKH pasxona sa npesozt, aKO 6'b,[{aT Heo6xoJI;HMH sa
M3I1bJIHJ1TEJUI HJII{ HerOBH rrpencrasarena ana ClIY)KRTeJII{, ca sa CMeTKa ua M3I1bJIHJ1TEJUI.

Ten.: 0898777830
<I>aKc: .

e-mail: eleonora.jeleva@gmail.com

Jlane aa KOHTaKT: Eneoaopa )l(eneBa

(3) 3a ztara aa )'BeJ],OMJIeIDIeTOce csara:

1. ztarara aa npenaaaaero - rrpa .JIHqHOnpenasaae na )'BeJ],oMJIeIDIeTO;

2. ztarara aa nOmeHCKOTO KJIeHMOaa ofiparnara pa3IIHCKa - npa asnpamaae no nomara;
3. ztarara aa J],OCTaBKa,oT6eJUl3aHa aspxy xypaepcxara pa3TIHCKa - npH asnpanraae no xypaep;
3. ztarara aa npaexaaero - npa asnpamaae no CPaKC;

4. ztarara aa nonyaanane - npa zsnpamaae no enexrpoaaa noma.

(4) BCID<a xopecnoaneanax Me)£(.ll,)' Crpaaare me ce caara sa BaJIHJ],Ha, aKO e asrrparexa aa
nOCOtIeHHTe no-rope anpeca (B T.Il. eJIeKTpoHHH), -rpes nOCOlJeHHTe no-rope cpencrsa aa KOMYHHKaUIDI H

na nOCOqeHHTe JIHua sa KOHTaKT. I1PH npOMJIHa aa nOCOlJeHlUe aztpeca, TelIeq)QHH H zrpyra ztamra sa
KOHTaKT, C'bOTBeTHaTaCrpaaa e J],lI'b)I(Ha zra )'Be.n;OMHrrpyrara B IIHCMeH BHJ],B CpOK ,[{O 5 (CJl060M: nem)
J],HHOT HaCTIIIBaHe aa nposeraara. I1PH neasrrsnaeaae aa TOBa 3aJ],'bJDKeIme BCID<Oyaenosorertae me ce

csara aa BaJlHJl.HOnpsneao, aKO e asrrpareao sa nOCOqeIDITe no-rope anpeca, rrpea OIIHCaHHTe cpencrsa
sa KOMYHHKauIDI H aa IIOCOqeH~fTe lIHUa sa KOHTaKT.

(5) I1PH npeofipasyaaae 6e3 npexparasaae, npoxaaa na HaHMeHOBaImeTO,

npasaoopraaasarraoaaara cpopMa, CellaJIHII{eTO, azrpecana ynpaaneaae, npezesera aa .n;eiffiocT, cpoxa aa
C'bmeCTB)'BaHe, opraaare aa ynpaanenae a npellCTaBHTeJICTBO aa 113IIbJIHMTEJUI, C'bmIDIT ce

3aJ],'bJI)KaBa)].a YBe)].OMHBb3JI0)l(J1TEJUI sa npOMRHaTa B CpOK )].0 5 (cnoeou.nemy Jl.HIi OT BIIHCBaHeTO

H B C'bOTBeTHIDIperacrsp.

PA3Blo1n1E HA
40BEWKI<ITE PECYPC~•

IJpOeKThT ce OCbmeCTBSIB3 C «jlItH3HCOB3T3 nonxpena H3

EBpOnenCKltSI COUl13JleH «jlOHtl
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T03H .Il0KyMeHT e cssnaneu B paMKHTe aa npoexr N!!8G05M90POOI-2.018-0038-COl ,,3a no-nofisp ,)lnlBOT B 06II{HHa
Kyopar xpea npH.06111aaaHesa Yll3BHMH rpYIDI", <plfHaHcHpaH OTOneparasaa nporpaxa "Pa3BMTHe aa '10BeWIGITe pecypca"
2014-2020. Ilsnara OTfOBOPHOCTsa cszrspxamrero sa nyfinaxatrasra ce HOCM OT o6lJlHHa Kyfipar H npa HHKaKBH
06CTOllTeJlCTBa He MO)l(e na ce C'IHTa, -re T03H D.OKYMeHToTPa3.IIBa O<pHUHaJlROTOCTaHOBHIUe aa EBponeKCKIDI CblO3 H
YnpaBll.IIBaITlIDI opran aa OITPqp 2014 - 2020

rJI. C'leTOBO)lIHeJI:
1E.3aHKb 0

Ct.rnacyaan:
Tn.jopacxoacynr

«:« Kapanosa/

(.0

B]'3JIOlKHTEJI: . );).
OPXAHMEXME
B. II. )1;. KMeT na o61ll
Cur JlaCHO 3anOBe)l X2 8

ITp RJIO)l(eHIDI:
qJI. 58. K'bM T031f Iloroaop ce npanarar H ca aepaanerma sacr OTHero CI!e.[{HHTe rrpRJIO)l(eHIDI:
ITplfJIO)l(eHHe NQ1 - TeXIDl'ieCKa crrenarpaxanas:
ITpHJIO)l(eHlfe NQ2 - TeXRWIecKo npennoxeaae na 113IT'bJIHl1TEJUI;
ITpHJIO)l(eHHe NQ3 - Ileaoao npennoaceaae na 113ITbJIHl1TEJUI.

EK3eMIIJlllpa
qJl. 57. T03H ,D;oroBop ce C'bCTOHOT 19 (.[{eBeTHa)J;eCeT)CTPaIDlUH H e 1f3rOTBeH If noztrracan B 3

(TpH) e.[{H006pa3HH exsennnspa -.[{Sa exsesmnapa aa B'b3JIO:>KHTemrH e.[{HHexseernnsp aa Hsrrsnaarena.

PA3BIITI1E HA
40BEWKI1TE PECVPCI1

EBf'OI1B'1C:l<M CbI03
EBPOIlElicIG1
CO(lWJ1EH <IlOHJl

npOCKTbT CC OC1>meCTBSlBa C ~IIHaHCOBaTa nomcpena na

EBpOnCHCKHH couaanen ~OH.Il
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Този документ е създаден в рамките на 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. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Кубрат и при 

никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 

съюз и Управляващия орган на ОПРЧР  2014 – 2020 

 

 

 

 

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  



Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Европейския социален фонд 

                                                                                              

----------------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 

Този документ е създаден в рамките на 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. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Кубрат и при 

никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 

съюз и Управляващия орган на ОПРЧР  2014 – 2020 

 

- 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; 



Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Европейския социален фонд 
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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 .D.OKYMeHTe csananen B paMKHTesa rrpoexr N~8GOSM90POOI-2.018-0038-COI ,,3a no-nofisp >KHBOTB06~HHa
Kyfipar spes rrpaofimaaaae na yn3BHMB rpyna", lPHHaHCHpaHOTOneparasaa nporpasra "PalBHTHe aa 'IOBeWKHTe
pecypca" 2014-2020. U,HJJaTaorrosopnocr aa C'b.ll'bp)l(aHHeTOna ny6.1111l<81{l1J1Tce HOCHOT 06w.HHa Kyfipar H npa
HHKaKBH 06CTOnTeJlCTBaHe lIfO)l(e na ce C1fJITa, 'Ie T03H noxyaerrr orpaassa OlPHUHaJlHOTOCTaHOBlUUesa
EBponeHCKIUIC'b103H YnpaBJJJrB~lIJI 0 ran na Onpqp 2014 - 2020

1. .ll:eKJIapHpaM, lie CMe3an03HaTH C rrpenaera aa nopssxata, KaKTOH C o6eMa ira pafiorara.

YBAlKAEMlI rOCIIO,lUlH KMET,

C El1K 204667598

------------------------------------------------------------- www.eufunds.bg

B KalieCTBOTOMy Haa Ynpasaren
(na ORbJICHOcm)

H nO.lJ.lUlCaHOEneoaopa Baxapaeea JKeJleBa
(mpume uueua)

OT "EHTllJIAHETC" EOO,n:
(nauueuoeauue ua yuacmuuxa)

no 060c06eHa n03HUHH N!! 3 "OpraHH3HpaHe H npOBe2KJlaHeHa 06Y'leHHe no KJllO'IOBa
KOMneTeUTHOCT4 "lIHrHTaJIHa KOMneTeHTHoCT"

sa ofimecrseaa nopsaxa C npeaaer ,,1b60p na H3n'LJIHHTeJIaa Bb3J1araHe na OpraHH3al.{HHH
npoaesetane aa HH4»opMaQHOHHHKaMnaHHH, 06Y'IeHHH, TpeHHHrH H nCHXOJlOrH'IeCKH
KOHCYJlTaQHH"no npoexr N! BG05M90P001-2.018-0038-C01 ,,3a nO-A06'bp *HBOT B 06~HHa
Ky6paT spea npaofimaaaae aa YH3BHMH rpyna", 4»HHaHCHpaHOT Oneparuana nporpasia
"Pa3BHTHe ua 'IOBemKHTe pecypca" 2014-2020 no 060c06euH n03Hl.{HH:

060c06eHa n03HQHHN! 1 "OpraHH3al.{HH H npoaessnaae ua Hu4»opMaQHOHHHxasmaaaa"
060c06eHa n03Hl.{HHN! 2 "OpraHH3al.{HH H npoaessnaue aa 06Y'leHHH, TpeHHHrH H

nCHXOJlOrH'IeCKHKOHCYJlTal.{HH"
060c06eHa n03Hl.{HHN! 3 "OpraHH3HpaHe H npoeeseraue ua 06Y'leuHe no KJllO'IOBa

KOMneTeHTHOCT4 ,,}J;HrHTaJIHaKOMneTeHTHocT"

TEXHBq[CKOllPE}J;~O~HHE

}J;O
osumux KYliPAT

06pQ3el( Kg 2

Ilpoexrvr ce OCbDJ.ecTBHBaC«ItHH8HcoB8n nonxpena H3
EBpOneHCKH.9conaanea «ItOIm



T03H ,lI,OK)'MeHTe CD3,l1,a.u,eHB pasoorre aa npoexr Nl!BG05M90POOI-2.018-0038-COI ,,3a no-aoesp >KHBOTB06111HHa
Kyfipar 'l.pe3 npaotiinasaae na Y.ll3BHMBrpyrra", cjIHHaRcHpanOTOneparaaaa nporpaaa "Pa3BlITHe Ha qOBeWKJITe
pecypca" 2014-2020. Llarrara OTrOBOPHOCTaa C'b.l{bp)f(amteTOna nytimrxauaara ce HOCHOT06UlKHa Kyfipar H rrpa
HHKaKBH 06CTO$lTeJICTBaHe MO)f(e na ce CqHTa, 'I.e T03H ,lI,oK)'MeHTOTpa3RBa Oq,HUHaJIHOTOCTaROBHmeaa
Eaponeacxas C'blO3HYnpaBJIRB8lllHJIopraa aa OI1Pqp 2014 - 2020

{7 £S
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YKa3aOue: YlIaCTHI{K'bT HMa npaso na npHJIO>KHnexnapanaara aa KOH<pH.LI.eHll.HanHOCTno lIJI. 102

30IT. )I

HMe If <paMHJllUI EJIEOHOPA iKEJIEBA
YITPABHTEJI RA
EHTOJIAHETC"EOO

aTa 04/0912019 r,

5. ,l1;eKJIapHpaM, lie npa H3rOTBHHe ua oqieprara ca Cna3eHH aansroxenasra, CB'bp3aHH C .a.aH'bl.J.HIf
OCHryPOBKH,onasaane na OKOJIHaTacpezta, saxpnna aa 3aeTOCTTaH YCJIOBlliITasa 'rpyn,

4. Fapaarapaae, se CMe B cscrosaxe na H3nDJIHHM KalleCTBeHO H B CpOK nopssxara B n'bJIHO
C'bOTBeTCTBHeC npe.a.CTaBeHOTO.Flpennoxeuae sa H3nDJIHeHHe aa nopsaxara" H B C'bOTBeTCTBHeC
Texuaseciorre Cnel1.H<pHKaLlI{H- aepasnenaa lJaCTOT.a.oKYMeHTaLlH51Tasa ofimecraeaara nopsxxa.

3. AKo 6'b.a.eM orrpeneneua sa H3nDJIHHTeJI, IIJ,e CKJIfO'llIM norosopa aa ofiurecrseaa rtopusxa B
3aKOHOYCTaHOBeHlUlCpOKH uie rrpeztcraaaa BClflIKH Heo6xo.a.HMHJ].OKYMeHTIf.

2. Ilpeanarave na 1f3n'bJIHHM06I1J,eCTBeHaTanopssxa B C'bOTBeTCTBHeC'bCaanoscemrreH3HCKBamrn B
nosaaara sa ysacrae, B C'bOTBeTCTBHeC TeXHHlJeCKHTe H3HCKBaHlliI, csrnacno TeXHHlleCKa
Cnel1.HlllHKaI..{IDl, ycnosaara aa npoexra ua norosopa H nocraraarare npa nperoaoprrre
.a.orOBopeHOCTH. me H3B'bpDIHM ycnyrare - npensser na ofiuiecraeaara nopssxa, B n'bJIHO
C'bOTBeTCTBHeC H3HCKBaHlUITaaa B'b3JIO>KHTeJUl,OTHOCHMHTexopuarasaa pasnopenfin H YCJIOBIDITa
aa noroaopa aa ofiuiecraena nopsxxa.

on."", '''.Ii. n ..or.A-.. ....
PA3I1KTl1E HA

'IOIIEI1IKK1'£ PECYPCM

UpOeKTLT ce OC'bUleCTBHBa c cjIHH8HcoB8n nonxpena na
EBpOneiicKHH COUHa.neU cjI0HA



T03H llOKYMeHTe CD3113,lJ.eHB paMKHTeaa npoexr N2 BGOSM90POO 1-2.0 18-0038-CO 1 ,,3a DO-.Ll.o6'Lp2KHBOTBo6~Ha
Kyfipar spea npaofimasane aa Yll3BFfMHrpyrra", IPHHaHCHpaHOTOneparasaa rrporpasra "Pa3BHTHe ua QOBemKHTe
pecYPCH" 2014-2020. Ilsnara otroaopuocr sa CDtJ:bp>KaHHeTOna ny6JlHKaI{IDlTa ce HOCBOT otinraaa Kyfipar H npa
HHKaKBH 06CTOJITeJICTBaHe MO>Kena ce C'iJITa, se T03H llOKYMeHT orpaaasa OIPHI(HaJJ.HOTOCTaHOBmne aa
Eaponeacsaa CDI03HYnpaansaantaa opraa aa OIIPtIP 2014 - 2020
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Fapanrapasre, "Ie CMe B C1>CTORHHe,n;aH3IT'bJ[HHM KaqeCTBeHO nopsnxara ITpH noconeaare B orpeprara

uena, aa C'bOTBeTHIDI nepaon aa M3II1>JIHeHlfe aa ,n;orOBopa.

Ilpeanaranara OT Hac ueaa aa H3n1>JIHeHM.e aa norcaopa sa 06IIJ;eCTBeHaTa nopsnxa ITO ofiocofieaa
n03~ NQ 3 e B paavep na 12420.00 JIB. (CJlOBOM:,lI;BaHa,n;eceTXHJIH,l(HlJeTHpOCTOTHHH
nsanecer neaa) 6e3 MC HJlH 14904.00 JIB. (CJlOBOM:qeTHpHHa,n;eceTXHJI1IAH,n;eBeTCTOTHHH
'1eTHpH) CMC.

DO 060c06eHa D03HU!HI .Nt 3 "OpraHH3HpaHe H DpOBe!K!laOe Ha 06YIJeHHe DO KJllOlJOBa
KOMDeTeOTHOCT4 "lIHrHTaJIOa KOMDeTeoTooCT"

C HaCTOIDII.OTO BM npencraassie aamara n1>pBOHal.JaJIHa otpepra aa H3n1>JIHeHMe na 06j1BeHaTa OT Bac
06IIJ;eCTBeHa nopssxa C npeznser "H360p aa 03D'bJl.OHTeJIaa asanaraae aa opranaaanns H
rrpOBe~aJle aa Bo4topMaIJ,HOOHHKaMDaHHB, 06YlJeOBH, TpeHIIlIrB H DCDXOJlOrHIJeCKB
KOOCYJlTaIJ,BH"no rrpoeKT .Nt BG05M90POOl-2.018-0038-COl ,,3a DO-,l(06'bp)KHBOTB 06~HHa
Kyfipa'r IJpe3 DpH0611J,aBaOeaa YH3BHMB rpyna" , 4tOHaOCHpaHOT ODepaTHBHa nporpassa
"PaJBBTBe ua 1J0BemKHTepeeypca" 2014-2020 DO060c06eHH D03HU:BH:

060c06eHa D03UIJ,HH.Nt 1"OpraHH3alJ,HlI B npoaessnane aa Ho4topMaIJ,HOHHHKaMnaHHH"
060c06eHa n03HIlHH .N!! 2 "OpraHH3aIJ,HH H upoaessnaae na 06yqeHHH, TpeHHHrH H

DCDXOJlOrHIJeCKHKOHCYrrra IJ,HH"
060co6eHa D03HIlHH .Nt 3 "OpraHH3Hpaoe H npoeeacaaae aa 06YIJeHHe no KJllOlJOBa

KOMneTeHTHOCT4 ",lI;HrHTaJIHaKOMDeTeHTHocT"

YBA)KAEMlI rOcnOJKH H rocnonx,

O(J)EPTA
OT

"EHTIIJIAHETC" EOO,ll;, EIII( 204667598
/HaHMeHOBaH.Heaa Y"laCTHHKaI

,lI;O
OIiJIUIHAKYliPAT

06pa3el( Kg5.3

UpOeKTbT ce OC'bDJ,eCTBRBa c «I»HBaHcoBan nonxpena ua
Eepoaeacxaa COQHaJleH «I»OH.Ll.



T03H ,D.OKYMeHTe C'b3118.D.eHB paMKHTe na rrpoexr N2 BGOSM90POOl-2.018-0038-COl ,,3a no-noesp >KHBOTB 061I(HHa

Kyfipar spes npaotiuraaane ua YR3BHMH rpyrra", QHtHaHCHpaH OT Oneparaaaa nporpasra ,'p83BuTHe ua 'lOBeI1JKHTe

pecypca' 2014-2020. Llanara OTroBOPHOCT sa C'bll'bP)l(aHHeTO aa ny6JIHJGlQID1Ta ce HOCH OT 061I(HHa Kytipar H rrpa

HHXaKBH 06CTORTeJ1CTBa He MOIKe na ce C'lHTa, 'Ie T03H llOKYMeHT O'rp83RBa OQ>KI.(HaJlHOTO CTaHOBHlII.e na

EBponeHCKKR C'b103H YnpaBJUlBauJ,HR opraa aa OI1Pqp 2014 - 2020

---------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------

EJIEOHOPA JKEJIEBA
YllPABOTEJI HA
EHTOJIAHETC"EOO

04/0912019 r,aTa

3a6eJle*Ka: Ilpennosceaara ofima uena sa H3ITbJIHeHHe na .ll.eiffiocrra no ofiocofieaa l103Hl1,ID1N!!3
He cnezraa .ll.a uaasamaaa rrporaosnara CTOHHOCTaa rropsnxara no n03HlI,IDITa, nOCOl.JeHaB noxana aa
yYaCTHe.

Q!"I."'"M ...... n"o .." ......
PA38KTMEHA

4Cl8EIIJKKTE P£C'IPCM

Ilpoescrvr ce OC'hIQeCTBflB8c cl»UH8HCOB8T8noaxpena U8
EBpOneiicKUR couaanea cl»OH,ll
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