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Приложение № 1 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ (ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА 

ПОРЪЧКАТА) 

„Предоставяне на консултантски услуги по проекти на община Кубрат по Подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. по две обособени 

позиции“ 

1. Предмет на поръчката. 

Предметът на поръчката е „Предоставяне на консултантски услуги по проекти на община Кубрат по 

Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на 

Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. по две обособени позиции: Обособена 

позиция № 1 „Предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектно 

предложение за кандидатстване с проект “Реконструкция на части от улична мрежа в гр. Кубрат и с. Савин, 

община Кубрат“; Обособена позиция № 2 „Предоставяне на консултантски услуги при разработване и 

окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване с проект “Реконструкция на сградата на 

община Кубрат, с цел подобряване на енергийна ефективност“. 

В обхвата на поръчката са включени следите дейности, които са идентични и за двете обособени 

позиции, а именно: Предоставяне на консултантски услуги, свързани с изготвяне и комплектоване на 

Заявление за подпомагане, необходимо на Община Кубрат за кандидатстване с проектно предложение по 

ПРСР 2014-2020 г. Изготвянето на Заявлението за подпомагане и комплектоването на необходимите 

документи по всяко едно от проектните предложения ще се извърши след датата на получено при 

Изпълнителя, уведомително писмо от Възложителя за стартиране изпълнението на дейността. За изпълнение 

предмета на поръчката е необходимо да се изпълнят следните дейности: 

1) Събиране на необходимите данни и информация; 

2) Преглед на събраните данни и информация и установяване достатъчността им за попълване на 

всички пакета документи за кандидатстване; 

3) Събиране на допълнителни данни, в случай че първоначалните не са достатъчни; 

4) Попълване на пакета документи за кандидатстване; 

5) Предаване на Възложителя попълнен пакет документи за кандидатстване. 

2. Срок за изпълнение на поръчката:  
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Срокът за изпълнение на настоящата поръчка започва да тече считано от датата на получаване на 

уведомително писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за стартиране на дейностите, но не по-късно от 20.06.2018 г. като 

срокът за изпълнението е до: 

За обособена позиция № 1: до 05.07.2018 г. 

За обособена позиция № 2: до 12.07.2018 г. 

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

дейности на територията на Община Кубрат. Дейностите могат да се извършват в офиса и/или друго място 

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

съответния вид дейност. 

 


