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T03l'f lIOK-yMeST e Cb3lIMeH B paMKHTe aa npoexr N2 BG05M90POOl-2.018-0038-COl ,,3a no-notisp )KHBOTB otiuraaa
Kyfipar xpes npaofimasaae ua YH3BHMHrpYUH", <pHHaHCHPaROTOneparasaa nporpasra ,,Pa3BHHle aa qOBemKlITe pecypcs"
2014-2020. Ilanara orrosopnocr sa Cl>lI'bp)KaHHeTO ua ny6J1I1l<allIDITa ce BOCH OT o61IU1l1aKytipar H npa HI1KaKBl1
06CTOHTeJlCTBaHe MO)Ke na ce C"II1Ta, "Ie T03H lIOKYMeHT o1"pa3J1BaO<j>HUHaJIHOTOcranoaame ua EBpOneHCKIDr CblO3 H
YrrpaomrnanuUl opraH na OIIPtIP 2014 - 2020

IIPE,LJ:MET HA ,LJ:OrOBOP A
qJI. 1. Bb3n0)l(I1TEJUIT assnara, a I13TI'h.JlllliTEJUIT npaeaa na rtpeztocrasa, cpemy

Bb3Harpa)K,L{eHHe11IIpH ycnosaara aa T0311,n:oroBop, Cne,[(HI1Teycrryra:
3a o6oco6eua D03UIJ,UHXl! 2 "OpraHH3al(HH U npoaeaeraae na o6Y'IeHUH, TpeHuHHI H

DCHXOJIOTU'IeCKIIxoacyrrramra"
1. Ilcaxonoranecxo nonnosraraae, TpeOUHr o6yqeHuH, UH,l{HBuJ{yaJIHU U rpynosa

KoocYJITaIJ,IIU aa ueneaara rpyna - Hanpaanenae I - rrposeacaane na 3 rpcaaar-otiyscaaa HaCOqeHH
K'hMnoompasaae ynacraero aa 60 nauara OTuenesara rpyrra B COUHaJIHHH11 IIpo<pecHOHaJIHH.H:>IiliBOT,
OKa3BaHeHa rrC11XOJIOrHlleCKanO.[(Kpella HH~H.nyaJIHH KOHCYJITaI(HIIC llCHXOJTOfHa 25 JIHua OT

,lVIec, ../1.$.. .1.0. .. 2019 r.B rp. Kyfipar, Me)K,L{Y:
0611J;l::lHA KYliPAT, C anpec: 06n. Pasrpan, rp. Kytipar, yn. "KWI3 Bopnc I" NQ 1, EHK no

EynCTAT: 000505846, npencraanaaana OT 0PXaH Mexven - B. 11. ,n:. KMeT na oomaaa Kytipar,
csrnacno 3arroBe,[(NQ851/24.09.2019 r., 11EJIHC3ai1:K'hpOBa- rnasea CtIeTOBO,[(HTen,aapanaaa 1l0-.nOJTy
aa KpaTKOCTB1>3JIO)J(I::ITEJI, OTenaa crpana,

11
"EHTIIJlAHETC" EOO,LJ:,CbCcenamnne 11aztpec aa ynpasneaae rp. Py.n03eM4960, yn. ,XaH

KpYM" NQ 19, c EHK 204667598, rrpencraanasaao OTEneonopa )l(eneBa B KaqeCTBOTOH: aa ynpasaren,
Hap:WIaH1l0-norry sa KpaTKOCTH3111>JIHHTEJI, OTnpyra crpana,

(Bb3nO)l(I1TEJUIT 11 I13ITbJllII1TEJUIT HapHtIaHH 3ae,[(HO"Crpamrre", a scexa OT nIX
nOOT,[(eJIHO"CrpaHa")
oa OCOOBaHHetIn. 183 OT3aKOHasa 06mecTBeIDITe nopr-sxa (,,3011") H Pemeaae NQ8181 18.09.2019 f.
aa Bb3n0)l(I1TEJUI sa onpenensae aa I13ITb.JlllliTEn na ofimecraeaa rropsmca c npeznaer: "I1360p
na 1f311'hJIHHTensa asanarane na OpraHH3aIUi.HIf rrpoaexotaae aa HH<P0PMaIUiOHIDIKaMnamm, ofiysenaa,
TpeHHHrH H nCHXOrrOrHtIeCKHKOHcYJITaumr" no rrpoexr NQBG05M90POOI-2.018-0038-COl ,,3a 1l0-
.n06'hp :>IiliBOTB 06r:qHHaKyfipar qpe3 npaofimanaae ua YH3BHMHrpyna", <pHHaHCI1PaHOTOnepanrsaa
rrporpaxa "Pa3BHTHena QOBeIllKHTepecypca" 2014-2020 no 060c06eHH n03HUHH: 060c06eHa 1l03HUIDI
NQ 1 "OpraHI13aI.{IDI 11 rrposezcztaae aa HH<pOPMaI(IfOHHHKaMllaHHH", 060co6eHa II03HIUUl NQ 2
"OpraHH3aurur H npoaeaotaae aa ofiyseaaa, rpeHRHTIl 11nCHXOJIOrHtIeCKHKOHcyrrTaI(I1I1"11060c06eHa
n03HI{IDl NQ3 "OpraHH311paHeIf npoaexnaae aa ooyseaae no KJllO'tJOBaKOMlleTeHTHOCT4 ",[VIrnTaJIHa
KOMIIeTeHTHocT" no 06oco6eoa n03UIJ,UH Xl! 2 "OpraHu3aI(IDI U npoaeacnane na o6Y'IeHUH,
'rpenaarn II OCIIXOJIOrU'IeCKHKOHcYJITan;UII" ce CKJUO'tJHT03H norosop (",LJ:oroBopa/,LJ:oroBoPbT") sa
Cne,[(HOTO:

,LJ:OrOBOP 3A 06mECTBEHA 1I0P1>q}(A

Xl! ..f}'.f..I ~P....f/!: 2019 r.

",. ..... ", ......... ,... cor ..... "' ..
PA3BI1TIIIEHA
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IJpOeK'ThT ce OCbweCTBSlBa C "'~IHaHCOBaTa nonxpena na
EBpOneHCKJUI COUHaJleHqWH.l(
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T03M llOK)'MeHT e C'b311aJleHB paMKHTe aa npoexr N!! BG05M90POOI-2.0J8-0038-COl ,,3a no-nofisp )f(}[80T B ofinrana
Kyfipar spes rrpaofimaaaae na Y1l3BHMHrpyna", <jHrnaHcHpaH01'Oneparasna nporpaaa "Pa3BMTHeaa '10BeWKHTepecypca"
2014-2020. Llsnara orroaopsocr aa C'b.l{bp)f(aHJIeTOaa rryfinaxauasra ce HOC" 01' ofiunma Kytipar " npa HKKaKB"
OfiCTOJtTeJlCTBaHe MO)f(e na ce csara, 'Ie T03" 1l0KYMeHTOTPa3l1Bao41RUl1anHoToCTaHOBKllle na EBponeHCKI1JIC'b103"
Ynpaanaaamas opras aa OITPqp 2014 -2020

qJl. 5. Cpoxosere sa B3n'bJIHeHHe aa OT,UeJIHliTeneaaocra/nonneanocra ca KaKTOCJIe,uBa:
3a Ofiocofieaa D03UQRH X!! 2 "OpraHH3aQUH H npoaeenane na ofiY'IeHHB, TpeHIfHfH H

nCHXOJlOrUqeCKU KOHcYJlTaQHU" e B paMKHTe na 11 Mecena, HO He nO-K'bCHOOT 18.09.2020 r.
Ilcaxonornxecsco DO~DOMaraHe - nposeaoiaae aa 3 TpeHHHT-06yqeHHj{ aacoseaa K'bM

noompxsaae yxacraero aa 60 rrauara OT uenesara rpyna B COUHaJIHIDI H npo<pecHOHaJIHH.SI)KHBOT,
OKa3BaHe aa rrCHXOnOrHl.{eCKa nonxpena HH)J,HBH,[(yaJIHHKOHCYJITauHH C DCRXOJIOr na 25 JIHIJ,a OT
ueneaara rpyna H rpynoaa KOHCYJITaUl-U'IC ncaxonor aa 25 JIHIJ,aOT uenesara rpyna B paMKHTe aa 11
Meceua, C'lHTaHO OT narara aa norryxaaaae aa B'b3JIaraTeJlHO IlHCMO, ampareao OT B'b3nO)I{HTeJISI aa
craprapaae aa n.eHHOCTTa.

Pa3BHTHe aa MeCTHUTe OfiWHOCTU H DpeO~OJIHBaHe aa HeraTHBHBTe CTepeoTHDH -
nposeacztaae aa rpeaaar-otiyseaasra aa rexa "Pa6oTa CDC cneUH<pK"IHH rpyrra" H aa TeMa
.Esporreacxo rpa)l{,UaHCTBO H pafiora B HHTepKyJITypHa cpena" sa 40 cny>KHTeJIH H CnellHaJIHCTH B

CPOK HA ):(OrOBOPA. CPOK II MJICTO HA 113II'hJIHEHHE
qJl. 4. .[{oroBOp'bT BJIH3a B CHJIa aa narara aa KOjlTO e nonnacaa OT Crpaaare H e C'bCCpOK na

,neHCTBHe)J,Oasrrsnueaae aa BCHl:J.l<Hnoera OTCrpaaare 3a,U'bJI)I{eHH.SIno .[{orOBopa.

qJI. 3. B CpOK ,UO5 (CJlOeoM:nem) mra OT narara aa CKmO'lBaHe na .[{oroBopa, HO HaH-K'bCHO
ITpe,UH aanosaaae ua HerOBOTO H3rr'bJIHeHHe, l13II'hJIHMTEJUIT ysenosoraa B'h3fl0)J(l1TEJUI aa
KMeTO, ,UaHHHTe aa KOHTaKT B npe,UCTaBHTeJIHTe na nO,UH3IT'bJIHHTenHTe, nOCOl:J.eIDIB otpeprara na
113II'h.Jll-ll1TEJUI. 113II'h.Jll-ll1TEJUIT yae)J,OM.SI.BaB'h3fl0)J(l1TEJUI aa BC.sIKaKBH npouena B
npenocraseaara 11H<pOPMauH.SIB xona na H3n'bJIHeHHeTO aa Iloronopa B CpOK no 5 (CJlOeoM:nem) zraa OT
aacrsnsaae na C'bOTBeTHOTO06cTOSITenCTBo.

qJl. 2. 113ITh.Jll-ll1TEJUIT ce sazrsnacaaa na npenocrass Ycnyrare B C'bOTBeTCTBHe C
TeXHHtleCKaTa cnenatpaxanas, TeXHH'<IeCKOTO rrpennosceaae na 113II'h.Jll-ll1TEJUI H Ileaoaoro
npennosceaae aa 113II'h.Jll-ll1TEJUI, H xpea .JIHUaTa, nocoseaa B CIIHC'bK aa nepconana, KOHTO me
H3n'bJIIDlBa nopssxara, a/ana ua 1.{JIeHOBeTena P'bKOBO,Umur:cscras, rrOCOl:J.eHRB Cnacsx aa nepcoaana,
xoaro me H3n'bnH.SIBanopssxara, Fl/HJIH aa sneaoaere na P'bKOBO.IIHR.SIC'bCTaB,KOHTOme orrosapar aa
H3n'bnHeIDIeTO.

nenesara rpyna H rpynosa KOHcynTauHH C rrCHXOnOr na 25 JIHua OT nenesara rpyna;
2. Pa3BHTHe na MeCTHHTe OfiWHOCTU H npeO~OJIHBaHe aa HeraTHBHHTe CTepeoTHDH -

Hanpaaneaae IV - opraaasapaae H nposeacaaae aa 2 ,uBy,UHeBHH 06yqeHIDI aa cnY>KHTeJIH H
CneIJ,HaJIHCTHOT ofinacrra aa szrpaseonaasaaero, 06Pa30BaHlieTO, COUHanHHTe ,UeHHocTH H np. pafiorerna
aa TepHTOpHSITa aa 06uUiHa Kytipar, oficnyzcsama POMCKOuaceneaae.Tpeaaar-otiysesrae "Pa60Ta CbC
cneUH<pH"IHH rpynz" 16 yxefiaa qaca aa 40 crryxorrena H CrreIJ,HanJiCTH,pasrrpeneneaa B ,UBe rpyna H
Tpeaaar-ofiysemre .Esponeacxo rpaacaaacrao H pafiora B aarepxyrrrypaa cpena" 16 yqe6HH saca aa 40
crryxarerra H CrreUHaJllICTH, pasnpeneneaa B ,UBerpyna;

3. Ilonofipasaae nocrsna no ofipaaoaaaae, qpe3 aKTHBHO BKJIIOqBaHe aa pO~UTeJJ.f OT
pOMCKaTa ofimnocr-Hanpaanenae II - npezmanexo e opraaasapaae H nposeacnaae aa 3 MepOnplUITH.SI
na rexa "AKTHBIDI pO'u~lTeJIH", B KOHTOme 6b,UaT BKmOl.{eHH ofimo 60 JIHIJ,a,OTponcxara 06WHOCT.
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T0311 .lloK)'MeHT e cssnanea B pasoorre sa npoexr N!! BG05M90POO 1-2.0 18-0038-CO 1 ,,3a nO-.l106bP IKHBOT B o6III1tlia
Kyfipar spea npaofimaaaae aa Y.ll3BHMHrpyna", <JlKHaHcHpaHOTOneparasaa nporpaua ,,PaJBI1TI1e sa QOBellIKBTe pecypca"
2014-2020. Ilanara OITOBOPHOCTaa C'b.llbp>KaHlleTO aa rry6JUtKaUHSlTa ce HOCH OT ofimaaa Kyfipar 11 npa IDI.KaKBI1
06CTOHTeJICTBaHe MO>Ke .!I.a ce c=ara, 'Ie T031i .llOKYMeST 01:paJHBa oljll1lU1a.IlHOTO craaosmne aa EBponeHCKIDI Cb103 11
YnpaBJlHBaJ..UIDIop.ra.a aa Orrpqp 2014 - 2020

ara aa e.zunmqHHTe CTOHHOCTHsa H3B'1>pIllBaHeaa BC5lKaornenaa ,n:eHHOCT,a HMeHHO:
N!! Haasreaoaanae aa }leHHOCrra Ofima uena 06ma
no B JIeBa 6eJ ueua B
pe}l Me JIeBa C

Me
"llCOXOJIOroqeCKO nonnosrarane, TpeHOHr 06yqeHHB,
HH,llHBH,llyaJIHH 0 rpynoaa KOHCYJITaD;HH sa nenesara rpyna
- Haupaaneaae I - nposexnaae aa 3 TpeHHHr-06Y''IeHH5l
aaconerra K'1>M I100mp5lBaHe ysacraero Ha 60 mmara OT

1. nenesara rpyrra B COnHaJIHH.SI H IIpocpecHOHaJIHH.SI )KHBOT, 25570,00 30684,00
OKa3BaHe Ha nCHXonorH~eCKa rro,n:Kperra HHJlHBH.[(yamrn
KOHcynTa~HH C rrCHXonor Ha 25 JIHua OT ueneBaTa rpyna H
rpynoBH KOHcynTauHH C rrCHXonor Ha 25 JIHUa OT neneBaTa
rpyna
Opraaasapane H rrposexztaae Ha 3 TpeHHHr-06~eHH.SI

1.1 aaco-rerra KDM noompxsaae yxacraero Ha 60 JIHuaTa OT 13 640,00 16368,00
nenesara rpyrra B COII;Ha.JlHIDIMnporpecnoaanaaa :lKliBOT
Ilpenocraaxae ncaxonorasecxa no.mcpena HH,n:HBH.[(yaJIHM

1.2 KOHcYJITaUHHC ncaxonor aa 25 JIHna OT nenesara rpyna 3250,00 3900,00

I1pe,n:oCTaBIDIe Ha rrCHXOnOfHl:JeCKa nO,[(Kpena rpynOBM
1.3 KOHCYJITaUHHC I1CRXOnOraa 25 JIHUa OT neneaara rpyna; 8680,00 10416,00

qEHA, PEL( II CPOKOBE 3A llJIAI.IJ;AHE.
~. 8. (1) 3a rrpe,n:OCTaBHHeTOna Ycrryrare, B'b3Jl0)KI1TE.IDIT ce 3a,D.}'JDKaBana nnara aa

113I1'bJIHJ1TE.IDI o6IUa neaa B passrep 53770,00 JIB. (nernecer 0 TpO XHJI.H}lO Ce}leMCTOTOH 0
cenesmecer JIeBa) 6e3 MC H 64524,00 JIB. (mecrnecer 0 qeTOpO XHJI.H}lH neTCTOTHH naanecer 0
qeTOpO JIeBa) C MC (aapasaaa I10-HaTaThK "o;eHaTa" HnM "CToRHocrra aa ,[(oroBopa"), csrrracao
UeHOBOTO npennoaceaae aa 113TI'bJIH11TEJUI, C}'CTaBJUIBaIUO TIpHnO:lKeHHe NQ 3 H cpopMHpaHa aa
6a3

qJI. 7. MHCTOTOaa H3I1}'JIHeHHe na ,[(oroBopa e TepHTOpH51Taaa ofinraaa Kytipar,

qJI. 6. CPOK}'T sa H3I1}'JIHeHFre na Ycnyrare aanossa na rese, cnen narara aa nonysanaae aa
Bssnararenao IIHCMO, asnpareao OT B'1>3nO)KHTemlaa cTapTHpaHe aa ,n:eiiHocTTa.

pasoorre aa 3 Mece~a, CqJiTaHO OT ztarara na nonysasaae aa B'1>3JIaraTellHO IDICMO, M3npaTeHO OT
B'b3nQ)IGfTeJUI aa craprapaae aa .ll.eiiHOCTTa.

Ilonotipaaaue nocrt-na }l0 ofipasoaanae, qpel aKTOBHO BKJIIOqBaHe na pO}lBTeJIO OT
pOMCKaTa 06m.HOCT" - npoaexnaae aa 3 MepOnpIDITH5I aa TeMa "AKTliBHH ponarerra", B KOFITOme
6}'}laT BKJllO~eHH 60 .lII1Ila, OTpoxcxara 06IIlHOCT, Cnen npesearras aa PaHHOTOOTIIa,D.aHeOT ysaname H

penosrro rrocerrterrae na zrercxara rpazraaa - B paMKHTe aa 4 Mecena, C~aHO OT ztarara ua I10JIY"IaBaHe
na B'1>3naraTeJIHOmICMO, H3IIpaTeHo OTB}'3nO)l(llTeJUI sa craprapane na neaaocrra.

Oll'r: ...'.1,. ..... "_or..." ...
PA3BIofTME HA

40BEWIG1TE PECYPCI1

Ilpoexrsr ce OC'bU{eCTBSlB3 C <JlUR3HCOB3T3 noaxpena ua
Eaponencxua COUU3J1eH <JlOOll
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T0311 .ll.OK)'MeHTe C'b311.an:eHB paMKIITe na npoexr NQBGOSM90POOl-2.018-0038-COI ,,3a no-nofisp JKHBOTB o6mllHa
Kyfipar xpea rrpaofiruaaaae aa YH3BHMB rpyna", qnlHaHCl1paHOTOrreparasaa nporpava "Pa3BHTHe na "IOBeI1lKl1Tepecypca"
2014-2020. QAAaTa orrosopaocr sa C'bll.bpJKaHHeTOaa ny61IHKaUIDlTa ce BOCH OT o6IIDl1:1a Kyopar H npa HHJ(aKBI1
oficrozrencraa He MOJKena ce c-rara, "Ie T03B .u;0KYMeHToTpa3J1BaoqHlllFIaJIHOTO cranoaarne na EBponei1cKIDI CbI03 1'1

YnpasmrnaDlIDl opraa ua OITPqp 2014 - 2020

qJl. 10. (1) OKOnqaTenHOTo nnamaae no T03H ,[(oroBop, ce H3B'bpIIIBa B'b3 OCHOBaaa Cne.[(IDITe

.n;OK)'MeHTR:

1. OT'ieT sa npenocraseaare Ycnyra aa CDOTBeTHaTazreaaocr, npencrasea OT 1I3I1'bflHl1TEJUI
na B'b3fl0)Kl1TEJUI;

2. npaexo-npeztaaarenea IIPOTOKOJI aa IIpHeMaHe na Ycnyrare sa C'bOTBeTHaTa neaaocr,
IIO,llIIHCaH OT Bb3fl0)Kl1TEJUI R 113I1'bJIHJiITEJUI CJIe,[{nonysasane aa crsera no T. 1,npa C'bOTBeTHO

crrassaae aa paanopenfiare rra Pasnen VI (Ilpenasaae :n rrpaescaae aa :n3II'bJIHeHHeTo) OT,ll;oroBopa; If

3. <paKTypa sa ,ll'bJl)KHMaTa cyxa OT Ileaara aa C'bOTBeTHaTa neaaoer, asztazteaa OT

qJl. 9. B'b3flO)J{lITEJUIT nnama na 1I3I1'bflHl1TEJUI IJ;eHaTa no T03H ,[(oroBop, KaKTO cnensa:
(a) aBaHCOBOnnamaae B passrep no 50 % (nerztecer aa CTO) OT CTOHHOCTIaaa BCHKa)leHHOCT B

CpOK.n;O30 (CJIOBOM:rpanecer) .llHR, C'iHTaHO OT ztarara aa nO)lllHCBaHeTO aa ,[(oroBopa R BD3 OCHOBaaa
Ii3.n;a.ueHa<paKTypa aa C'bOTBeTHaTa)leHHOCT OT1I3I1'bflHJiITEJUI;

(6) OKOHqaTellHO nnarnaae B palMep no 100 % (CTO aa CTO) OT CTOHHOCTTaaa BCHKaneaaocr B

CpOK.n;O30 (cnoaou: IpR.[(eCeT) .n;HRcnen npaenaae na HeHHOTOasrrsnaeaae.

(2) B IJ;eHaTa no an. 1 ca sxmoseaa BC.(1qJ(f[pasxona aa 1I3ITbflHl1TEJUI sa asrrsnaeaae na
Ycrryrare, BKIDO'iHTellHO R PalXO)lHTe aa nepcoaana, xoiiro me R3II'bJIIDlBa nopssxara, H/RllH aa
nneaoaere aa P'bKOBO,nHIUI C'bCTaB, KOIITO me OTrOBapHT sa H3II'bllHeHHeTO R sa HerOBHTe, KaTO

B'b3fl0)Kl1TEJUIT He ,ll'bIDKH sannamaaero na KaKBRTO R na e ztpyra PalHOCKR, aanpaseaa OT

JiI3IT'b.JIHlITEJUI.

(3) IJ;eHaTa, nocosena B an. 1, e <pHKcHpaHa aa orztenaare )leHHocTH/nO.ll.lleHHOCTR, CB'bp3aHH C

R3n'bnHeHReTO na Ycnyrare, IIOCOqeHR B IJ;eHoBoTo rrpennoaceaae aa JiI3IT'bflHl1TEJUI, ca <pRKCMPaHH

sa speaero aa asrrsnneaae aa ,[(oroBopa H He nonrreacar aa npOMHHa, OCBeH B cnysaare, R3pWlHO

yronopeaa B T03H ,[(orOBOp Ii B C'bOTBeTCTBHeCpaanopenfiare aa 30I1.

3. 4600,00 5520,00

IIO)1;06pslBaHe )1;OCThna )1;0 ofipasoaaaae, xpea aKTUBHO

BKJlIOQBaHe na poznrrena OT posrcxara 06m;HOCT-

Hanpasnenae II - IIpe,LU3H)leHO e opraaasapaae H

nposezczraae na 3 MeponpIDITIUI aa TeMa "AKTKBHH

ponarena'', B KORIO me 6'b.llaT BKJllOqeHH ofinro 60 nana, OT

pOMCKaTa 06mHOCT

2. 28320,0023 600,00

Pa3BHTHe ua MeCTHHTe 06m;HOCTH 0 npeononsaaae na
HeraTOBHHTe CTepeOTHnn - Hanpaaneuae IV -
OpraHJl.3HPaHe H nposexnaae na 2 ,LU3y,nHeBHl-r06yqeHIUI sa
crrysorrena H cnertaanacra OT ofinacrra aa azrpaneonasaaaero,
06palOBaHHeTO, COD:HaJIHHTezreaaocra H ztp. pafiorenra aa
reparopaara aa 06m;HHa Kyfipar, 06CJIY)I(BamH POMCKO

nacerreaae. Tpeaanr-otiyseaae "Pa60Ta CDC cneu;,mpRqJJH

rpynz" 16 yqe6HH xaca sa 40 cnyaorrena H CIIeUIianRCTR,

pasnpezteneaa B zrse rpyrra H TpeHHHr-06yqeHHe

.Esponeacxo rpaaotaacrno H pafiora B HHTepKYJITYPHa cpena"
16 yqe6HH xaca aa 40 cnyxarena R CneUHanHCTH

EBPOflEJilcKl1 CblO3
EBPOrIEtlCKI1
C04IW1EH 4lOH,!I

onr."')'!D ..Arll .r! ""w ...
PA3B(.I11.1EHA

'lOBEWIGITC PECYPCI1•
IIpoeKTLT ce OC'Ll..QeCTBRB3c IJlHH3HCOB3Tanonxpena aa

Eaponeacxna CO~lIaJleH IJlOHn:
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T03H llOKYMeHT e cssnanea B paMKI1Te aa rrpoexr N!!BGOSM90POOl-2.018-0038-COI ,,3a nO-Jl06bP )I(I1BOTB otiunnta
Kyfipar xpes npaofiruaaase aa YJl3BHMHrpyna", cj>HHaHcHpaHOTOneparasaa nporpava "PaJBHTHe aa soaeunorre pecypca"
2014-2020. Ilanara orroscpaocr aa C'bllbp)l(aHHeTO aa ny6JlHKaUIDITa ce HOCH OT o6WHHa Kyfipar 11 npn HlfKaKBH
06CTOJITeJlCTBaHe MO)l(e na ce C'lHTa, 'Ie T03H llOKYMeHT oTPaJJlBa O!PHUHaJIHOTOCTaHOBHlUena EBponeHCIOUI CbJ03 H
Yrrpaanaaauiaa opraa na OITPlJP 2014 - 2020

qJI. 14. (1) B crrysaa na H3MeHeHHe aa ,UoroBopa, H3BbpmeHo B CbOTBeTCTBHeC T03H ,UoroBop H
npHnO)I(HMOTO rrpaso, BKJllOq}iTeJIHO xoraro H3MeHeHHeTO e CBbP3aHO C RH.ueKCHpaHe aa Ileaara,
113fI'bnHMTEIDIT ce saztsrosasa .ua npennpaexe ueotixonasorre .ueHCTBHjI aa IIpHBe)l(L{aHe na
Fapaauasra aa H311bJIHeHHeB CbOTBeTCTBHeC H3MeHeHHTe YCllOBIDI aa ,UoroBopa, B CpOKno 5 (Cl1060M:

nem) ,nHH OT110,nnHCBaHeTOaa ,nonbJIHHTeJIHOcnopasyaeaae aa H3MeHeHHeTO.
(2) .[(eikTBHjlTa aa npasexnaae aa fapaH.UIDITa sa H3DbJIHeHHe B CDOTBeTCTBHeC H3MeHeHHTe

ycrrosas na .[(oroBopa MoraT na sxmo-rsar, 110H360p aa M3II'b.TIl-lliTEIDI:

rAP AIID;IDl3A H3IIbJIHEHHE
qJI. 13. fIPH IIO.urrHCBaHeTO aa T03H ,UoroBop, 113II'bnHMTEIDIT npencrans na

B'b3fl0)l(J.1TEIDI rapamras sa H3IIbJIHeHlfe B pasvep aa 1 % (ezmo aa CTO) OT CToHHocTTa na
,UoroBopa 6e3 MC, a HMenno 537,70 JIB. (neTCTOTHH rpaztecer H ceztev nea a H cenevnecer CTOTHHKH).

qJI. 12. (l) Koraro sa sacrra OT Ycrryrare, KOjlTO ce H3llbnHSIBa OT nozrasrrsnaaren,
H31IbnHeHHeTO MO)l(e ,na 6b.ue rrpenazteao OT.ueJIHO OT H3llbJIHeHI1eTO na OCTaHanHTe Ycnyra,
no.uH3IIbnHHTeIDIT npencrasx aa 113fI'bnHl1TEIDI OTqeT aa H3ITbJIHeHHeTO na CbOTBeTHaTa xacr OT
Ycnyrure sa CbOTBeTHaTa .uellifocT, 3aeL{H0 C HCKaHe aa nnanraae aa Ta3H xacr npsxo aa
llO.ulf3IIbJIHHTeIDI .

(2) M3fI'bJllll1TEIDIT ce aazrsrosasa na npenocrasa aa B'b3fl0)l(J.1TEIDI orsera H HCKaHeTOsa
nnamaae aa nonasrrsnaarena B CpOK no 15 (neraanecer) L{HH OT uonysasaaero MY, saenao CDC
CTaHOBIUIJ;e,OTKoeTO na e BHL{HO.uaJIHOCI10pBannamanaara HJIH sacr OTTjIX KaTOHe,nbJDKHMH.

(3) B'b3fl0)l(J.1TEIDIT npaeva H3nbJIHeIDIeTO na qaCTTa OTYcnyrrrre, npa CbOTBeTHOCOa3BaHe
aa pasnopenfiare aa Pasnen V1 (Ilpenasaae H npaexaae aa H3IIbJIHeHHeTo) OT ,UoroBopa, H sannama
Bb3Harpa)l(L{eIDIe aa Ta3H =racr aa no.uH3nbJIHHTelDI B CpOK 30 (rpanecer) L{HH OT nO.urrHCBaHeTOna
npaeao-rrpenaaarenea rrporoxon, B'b3fl0)l(J.1TEIDIT liMa rrpaso na OTKa)I(e na H3BbpmH nnamaaero,
xoraro HCKaHeTO aa nnamane e ocnopeao OT 113II'bJllll1TEIDI, no MOMeHTa aa orcrpaaasaae na
I1pH'lHHaTa aa OTKa3a.

qJI. 11. (1) BC}iqKH nnantaaas no T03H Ilorcsop ce asm.pmaar B nesa spea 6aHKOB npesozt no
cnezraara 6aHKoBa CMeTKa aa 113fI'bJIHJ.1TEIDI:

BaBKa: MHTEPHElII'bH'bfl ACET bAHK
IBAN: BG19lABG74911002335801
BIC: lABGBGSF
(2) 113llbJIHHTemlT e L{n},)I(eH na ysenoxaaa llHCMeHO Bb3nO)I(HTeIDI sa BCHql(H nocnezrsanra

IIpoMeHH no an. 1 B CpOK OT 3 (mpu) L{HH, Cq}iTaHO OT MOMeHTa aa rrposomara. B cnyqaif qe
113nbJIHHTeIDIT He yaenosra Bb3nO)I(HTeIDI B T03H CPOK, csara ce, qe nnamaaasra ca HaL{ne)I(HO
H3BbpmeHH.

113fI'bJllll1TEIDI H npezrcraseaa aa B'b3fl0)l(J.1TEIDI.
(2) B OOHCaTeJllIaTa rracr na <paI<Typarn cnensa 3aL{bJDKHTeJllIOna ce arrame cneL{HIDIT TeKCT:

"Pa3XO,nbT e 00 norosop aa 6e3Bb3Me3,[lHa novom NQ NQ BG05M90POOI-2.018-0038-COI ITO
Oneparasaa nporpaaa "Pa3BHTHe na qOBemKHTe pecypca" 2014-2020".

PA3BIrrME HA
40BEWKMTE PECYPCI1•EBf'OI1EiIclGI CbI03

EBPOOEHcKll
C~II>OH,!I

Hpoexr-s'r ce OC'hmeCTBSlBaCcIllluaucoBaTa nomcpena ua
EBpOneiicKIISI COUllaJIeO cIlo0Jl
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T03H .llOKYMeHTe CD311.a.lleHB paMKMTe aa npoexr N!! BGOSM90POOI-2.018-0038-COI ,,3a nO-.l106bP )KUBOTB o61lIHHa
Kyfipar spes npF.1061I1asaHeaa Y1l3BHMHrpynu", $HRaHCMpaHOTOneparunna nporpaxa "Pa3BJ.1THeaa 'IOBeIDKMTepecypca"
2014-2020. Ilanara OTroBOPHOCTsa Cbll.bp)l(aID1eTO sa rrytirraxauasra ce HOCH OT otimnna Kyfipar 11 npa H.l1.KaKBM
06CTOSITenCTBaHe MO)l(e na ce c-nrra, 'Ie T03M .llOKYMeHTorpasaaa OCPHUlIaJlROTOCTaHOBmue aa EBponeHCKHJI CblO3 Ii
Yrrpaanasamas opraa na OnFlIP 2014 - 2020

qJl. 17. (1) Koraro KaTO I'apaauas aa asrrsnaeaae ce rrpencrasx sacrpaxosxa,
M3UhJIHMTEJUIT npenasa aa B'h3JI0)l(J1TEJUI oparaaanea exaesmnsp aa sacrpaxoaarenaa
nOJIHua, asnaneaa B noma na B'h3JI0:>Kl1TEJUI, B KOHTOB'h3JIO)l(MTEJUIT e nOCOqeH KaTO TPeTo
llOJI3BaIUO ce JIHue (6eHe<pHUHeHT), KOHTO TpH6Ba)J,a orroaaps aa cnezuorre H3HCKBaHHH:

1. zra ofieaneaasa H3TIbJIHeIrneTO aa T03H ,ll.oroBop qpe3 nOKpHTIle aa orrosopaocrra ua
M3I1'hJIHl1TEJUI;

2. na 6b)J,e CbCCpOKaa BanH,l(HOCTaa nenas CpOKna )J,eaCTBHena Iloroaopa runoc 30 (TPH)J,eCeT)
,l(HH cnen npexparasaaero na ,ll.oroBopa, KaTO npa He06xo,l(HMOCT CPOKbT aa BaJIH)J,HOCTaa 6aHKoBaTa
rapaauas ce Y)J,'hJI)KaBaH.JIHce H3,l(aBaROBa.

(2) Pa3Xo)J,HTe no CKJIlOqaaReTO aa sacrpaxoaarenaas ,l(OrOBOp H TIO)J"l(bP)KaHeTO aa
Ba.JIH,l(HOCTTana sacrpaxoaxara aa H3HCKBaHHHCPOK,KaKTOH no BCHKOH3TIJIaIUaHena sacrpaxoaarenao
06e3IUeTeHHe B noma aa B'h3JI0:>Kl1TEJUI, TIpH Ha.JIH~eTO aa ocaosarrae sa TOBa, ca aa CMeTKa aa
M3I1'hJIHMTEJUI.

qJl. 16. (1) Koraro KaTO rapamraa aa H3nblIHeHHe ce npezrcrasa 6aBKOBa rapaanas,
M3I1'hJIHl1TEJUIT npenasa aa B'h3JI0)l(J1TEJUI OpHTHHaneB exaexmnsp aa 6aHKOBa rapaarras,
asnaneaa B nonaa aa B'h3JI0)l{11TEJUI, KOHTO TPH6Ba na orrosaps na cnezraare H3HCKBaHIDI:

1. na 6b,l(e fieaycnosna H neoraenseesa 6aHKOBa rapaRUIDI, rta Cb,l(bp)l(a sazrsnzceaae na 6aRKaTa -
rapaar na H3Bbplilll TIna.I.I(aHerrpa TIbpBO IDlCMeHO HCKaHe OT B'h3JI0)l(J1TEJUI, nexnapapam, qe e
aanaue ueasrrsrraesae na sazrsroseaae aa M3I1'hJIHl1TEJUI H.JIHnpyro OCBOBaBHesa sazrspzcaae aa
rapaHIVUITa sa H3TIbnHeHHe no T03H ,ll.oroBop;

2. na 6b,l(e CbCCpOKaa BanH,l(HOCTsa rterras CpOKna ,l(eaCTBHe aa ,ll.oroBopa nJIlOC 30 (TPH,l(eCeT)
,l(HH CJIe)J,npexparasaaero aa ,ll.oroBopa, KaTO npa He06xo,l(HMOCT CPOKbT aa BanH,l(HOCTaa 6aBKOBaTa
rapaauas ce Y)J,bJI)KaBaHIDi ce H3)J,aaaHOBa.

(2) OaBKOBHTe Pa3xo,UH no OTKpHBaHeTOH nonzrspxaaero aa I'apaanasra aa asm.naeuae BbB
<popMaTa aa 6aHKoBa rapaarras, KaKTO H TIOYCBOHBaHeTOaa cpencrsa OT cTPaHa aa B'h3JI0)l(J1TEJUI,
npa HanH~eTO na OCHOBaBHeaa TOBa, ca aa CMeTKaaa M3I1'hJIHl1TEJUI.

qJl. 15. Koraro KaTO rapaHIUUI aa H3TIbnHeHHe ce TIpe,l(CTaBHnapa-rna CYMa, cysrara ce BHaCHTIO
6aBKOBaTaCMeTKana B'h3JI0)l{11TEJUI:

Baaxa: "I1HBeCT6aBK" A,ll.,
IBAN: BO 45 IORT 8116 3300 7000 00,
BIC: IORTBOSF.

1. BHaC5IHena )J,onb.JIH.HTeJIHanapa-rna cyua no 6aHl<OBaTa CMeTKa na B'h3JI0)KJ1TEJUI, npa
cnaasaae aa H3HCKBaHIDlTaaa xn. 15 OT,ll.oroBopa; IDH.JIH;

2. npeztocraaaae aa ,l(OK)'MeBT aa H3MeHeHHe na rrspsoaaaanaara 6aBKOBa rapaHIIIDI HIDi HOBa
6aHl.<OBarapaHU;IDI, npa CTIa3BaReaa H3HCKBaHIDlTana llJI. 16OT,ll.oroBopa; WH.JIH

3. npenocraasne aa ,l(OK)'MeHT aa H3MeHeHHe aa TIbpBOHaqaJIHaTa 3aCTPaxoBKa HJlH HOBa
3aCTPaxoBKa, npa CTIa3BaHena H3HCKBaHIDITaaa srr. 17 OTIloroaopa.

'I .. " .... ~.. ,.......

PA3SWTME HA
40BEWKlfTE PECYPCI1

EBPOIlEl1c~ CblO3
EBPOf1E~~
COl1lW1EH 00Hjl

Ilpoexrvr ce OC'hllleCTSSlS3 c «IHlH3HCOS3Tanomcpena H3

Eeponencxaa counaneu $OH.ll
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T03H llOKYMeHT e csanaaea B paMKHTe aa npoexr N!! BG05M90POO 1-2.0 18-0038-CO 1 ,,3a no-nofisp )I{}lBOT B o611HfHa
Kyfipar spea rrpaofiuiaaane aa Y.ll3BHMHrpyna", <j>HHaHCHpaHOTOneparnana nporpaaa .Paasarae na 'IOBeUlKHTepecypca'
2014-2020. Ilsnara orroaopaocr aa Cbllbp)I{aHJ.IeTO na ny6nHKaUIDITa ce HOCH OT o611urna Kyfipar H npu BJIKaKBH
06CTOHTenCTBaHe MO)l{e na ce c-nrra, qe T03H .ll.OK)'MeHToTpa3.IIBa O<j>HQllanHOTOCTaHOBHlUeaa Eaponeacxas CblO3 H
YnpaBJUlBaruHJIopraH na 0 IIPqp 2014 - 2020

"lin. 23. Koraro Bb3Jl0)lG1TEJUIT ce e Y}IOBneTBOpIDlOT rapaHUH5ITa aa R3nbJIHeHHeH
,Zl;oroBopbTllPO}IbJ1)KaBa}Iae B CRJIa,113I1bJIHl1TEJUIT ce aam.nscasa B CpOKno 5 (Cfl060M: nem) ,llHH
na ztorrsmra rapaHUH5ITaaa H3IIbJIHeHHe,KaTOnnece YCBoeHaTaOTBb3JI0)lG1TEJUI cysra no CMeTKaTa

"lin. 22. 3a,u,bp)KaHeTOaa rapaHIJ;1UITaaa H3nbJIHeHHeH3UHJ10HnH qaCTH"tflfOHe assepnaa npasara
na Bb3JI0)l{l1TEJUI }Ia rt.pca 06e31IleTeHHeB llO-roJIHM pasuep.

"lin. 21. B BceKH cnyqaii aa sazrspacaae na Tapaauaara aa H3llbJIHeHHe, Bb3JI0)lG1TEJUIT
YBe}IOM5lBa113I1'1JlHl1TEJUI sa 3a,u,bP)KaHeTOHHerOBOTOOCHOBaHHe.

"lin. 20. Bb3Jl0)lG1TEJUIT liMa npaso na 3a,u,bP)KHTapaarraxra aa H3I1bnHeHHeB rrsnea pasvep,
B cnezmare cnysaa:

1. aKO 113I1bJIHMTEJUIT He 3aD04He pafiora ITO H3TIbJIHeHHeaa ,Zl;oroBopa B CpOK }IO 30
(Cfl060M: mpuoecemj ,llIDI cnezt ,Zl;aTaTaaa BJIH3aHeB CHJ1aH Bb3Jl0)lG1TEJUIT Pa3BaJIH,Zl;oroBopaaa
TOBaOCHOBaHHe;

2. IIpH llbJIHO HeH3TIbJIHeHHe,B r.s. xoraro Ycnyrare He OITOBapXT aa H3HCKBaHIDlTaaa
Bb3Jl0)lG1TEJUI, H pa3BaJI5lHena ,Zl;oroBopaOTcrpaaa na Bb3JI0)lG1TEJUI aa TOBaOCHOBaHHe;

3. IIpH npexparxaaae aa }IeHHOCTTaaa 113I1bJlHl1TEJUI HJIH npa 0651B5IBaHeTOMY B
HeCbCTOHTeJIHOCT.

"lin. 19. Bb3Jl0)l{l1TEJUIT HMa npaso na 3a,u,bP)KHCbOTBeTHaxacr H zta ce Y}IOBneTBopHOT
rapa.HI{IDITa sa R3nbJIHeIDIe,xoraro 113I1bJIHMTEJUIT He M3I1bJIHHasxoe OTaerosare 3a,u,bJDKeHH5lno
,Zl;oroBopa,KaKTOH B cnysaare aa nomo, qaCTH4HOR 3a6aBeHOK3llb.JIHeHHeaa KoeTOK ztae 3a}l'bJDKeHHe
aa 113IIbJIHI1TEJUI, KaTOYCBOli raxasa qaCT OTFapaatrasra sa R3ll'bJIHeHHe,K05lTOCbOTBeTCTBaaa
yroaopeaara B ,Zl;oroBopaneycroaxa sa CbOTBeTHH5Icnyqaii aa HeK3IIbJIHeIDle.

"lin. 18. (1) Bb3JlO)l{l1TEJUIT oCB060)l(,l{aBa Tapaarrasra aa H3ll'bJIHeIDIe B CpOK }IO 30
(cnoeoscmpuoecemi }IHH cnert npexparasaaero aa ,Zl;oroBopa, npaxmo-rsaae aa H3llbJ1HeHHeTOua
Iloroaopa H OKOH4aTeJIHOnpaesraae na Ycnynrre B rrsnea pasxep, aKO JIHIlCBaT OCHOBalUUIaa
3a}Ibp)KaHeTOOTcrpaaa ua Bb3Jl0)lG1TEJUI ua KaKBaTOH}Ia e cYMa no Hex.

(2)OCB060)l(,l{aBaHeTOira Tapaanasra aaH3DbJIHeHHece R3BbpDIBa,KaKTOcnezma:
1. xoraro e BbBcpopMaTana napaxaa cYMa- qpe3 npeseaoiaae na C)'MaTano 6aHKOBaTaCMeTKaaa

113I1bJllll1TEJUI, IlOCOqeHaB 4J1. 11 OT,Zl;oroBopa;
2. xoraro e BbB cpopMaTa aa 6aHKOBa rapamras - qpe3 npsmaae aa Heillirul OpHrnHaJI aa

npencrasaren na 113I1bJllll1TEJUI HJ1HynbJIHOMOIUeHoOTHero nane;
3. xoraro e BbB cpopMaTaaa sacrpaxosxa - spes aptanaae na OpHrHHaJIaaa sacrpaxoaarenaara

IlOJIHIlai3acTpaxoBaTeJIHH51ceprarpaxar ua rrpeztcrasaren aa 113I1bJllll1TEJUI HJIH yrrsnnovomeao OT
Hero JIHIJ:eHJIHasnpamaae na ITHCMeHOyse}IOMJIeHMe}IOsacrpaxoaarena.

(3) Tapaannara HJIH CbOTBeTHaTaxacr OT Hex He ce OCB060)l(,l{aBaOT BhlJlO)lG1TEJUI, aKOB
rrpoueca aa H3TIbJIHeHHeaa ,Zl;oroBopae B'b3HRKHaJIcnop Me)KJl)'CTpaHHTeOTHOCHOHeH3nbJIHeIDIeaa
3a,u,bJI)KeHIDITaaa l13I1bJllll1TEJUI H BbIIpOCbTe OTHeCeHaa pemaaaae npezt Cb}I. I1PM pemasaae aa
cnopa BnOJI3aaa Bb3Jl0)lG1TEJUI TOMMO)Kena npHCnITH K'bMYCB05lBaHena rapannaare.

" IL.""'''''''A p' > , .........
PA3B~IIEHA

40BEWKml: PECYPCII

Ilpoeservr ce OCblUeCTBSlBac tj>HHaHCOBaTa nomcpena aa
EBpOOeHCKUSI COUJfaJleH <IlOHA



CTp. 80T20

----------------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
T03H ~OKYMeHT e cssnanea B paMKI1Te aa npoexr N2 BG05M90POO 1-2.0 18-0038-CO 1 ,,3a nO-.l106bP )!(]{BOT B ofinraaa
Kytipar spes npaofimasaae aa Yll3BHMH rpyna", clHlHaHcHpaH OTOneparuaua nporpasra "Pa3BHTHe na 40BemKHTe pecypca"
2014-2020. Ilanara OTroBopHOCT aa Cb~bP)!(aHHeTO sa ny6JlHKaUI1JITa ce HOCH OT ofiumaa Kyfipar H npa HHKaKBFI
06CTOllTeJlCTBa He MO)!(e na ce C4l1Ta, Qe T03H .llOKYMeHT orpaaxsa OcjlHIUlaJIHOTOCTaHOBHlUe na Eaponencxas CbJ03 H
Yupaanasamaa OPraH ua 0 IIPllP 2014 - 2020

"lIn.27. H3II'bJIHHTEJUlT ce 3aJlbJ1~aBa:
1. na rrpenocrasa Y crryrare H na H3II'bJTHSIBa3a,ll'bJDKeHIDlTaCRno T03H LI:oroBop B yrosopeaare

CpOKOBeR KaqeCTBeHO,B C'bOTBeTCTBReCLI:oroBopa H Ilpanoxeaasra;
2. zta npeztcraaa aa Bb3flO)l(MTEJUI OTqeTHTe/,llOKJIa,llRTe/pa3pa6oTKHTe/MaTepHaJIHTeR ,lla

R3B'bpIllH npepariorsaac a/ana norrsnaaae B YKa3aHlUI OT Bb3flO)l(MTEJUI CpOK, xoraro
Bb3flO)l(MTEJUlT e IIOHCKaJITOBa;

3. zra HH<popMHpacsoeapeseeaao Bb3fl0)J(J.1TEJUI aa BCIflKH npesxa, B'b3HRKBaIJIHB xozra na
H3Il'bJIHeHHeTOaa pafiora, ,lla npezmoxa HaqJ1Haa orcrpaaaaaaero HM, KaTO MO)l{e na IIOHCKa OT
Bb3flO)l(l1TEJUI YKa3aHIDIH/HJTHcsneacraae aa oTcTpaIDIBaHeTOHM;

4. na H3II'bJIHHBascasxa 3aKOHOC'bo6pa3HHYKa3aHIDIII H3HCKBaHJUIna Bb3flO)l(MTEJUI;
5. zranasa IIoBepHTeJIHaKOH<pR,lleHUHaJIHaTal-lH<pOPM~IDl,B C'bOTBeTCTBHeCyrosopeaoro B 'lTI.

46 OTLI:oroBopa;
6. zta He B'b3nara pafiorara HnH xacra OT HeH sa IIO,llR3II'bJIHHTelll, H3B'bH IlOCOqeHHTeB

orpeprara aa 11311bJIHl1TEJUI, OCBeHB CJTyqaHTeH npa ycnOBHHTa,npenaanena B 3011. LI:aB'b3JIO')I(H
C'bOTBeTHasacr OTYcnyrare aa IIO,llH3n'bJIHHTemlTe,IlOCOqeIDIB orpeprara aa 113TIbJIHMTEJI5l, H na
xorrrporrapa H3II'bJIHeHHeTOaa TeXHHTe3a,ll'bJDKeHHH;

7. na ysacraa B'bB BCH'IKHpa60THH cpeura, CB'bP3aHHCH3Il'bJIHeHHeTOna T03HLI:oroBop;
8. zta He IlpOMeIDI cscrasa aa IIepCOHaJIa,xoiiro me orrosapa aa H3IT'bJIHeHHeTOna Ycnyrare,

6e3 npeasaparenao IIHCMeHOcsrnacae OTcrpaaa aa Bb3fl0)l(J.1TEJUI;
9. 113Il'bJIHHTeJIHTce sazrsnacasa na CKJIlOliHnorosop/noroaopa aa I10.llll3n'bJIHeHReCIIOCOqeHRTe

B orpeprara My nO,llH3II'b.JIIDITelllB CpOKOT 5 ,llHHOTCKJUO'lBaHeaa HaCTOffillHSI.uoroBop. B CpOKno 3
(CllO(JOM: mpu) .llHH OT CKJIlO'lBaHeTOaa norosop aa nO.llH3n'bJIHeHHenrra ua ,llOII'bJIHHTeJIHO

06mn npaBa H 3aJlbJ1~eHHJIHa H3II'bJIHHTEJUI
~. 26. H3II'bJIHHTEJUIT HMa npaso:
1. na IIOJI~ B'b3HarpIDK.llelllle B pansepa, CpOKOBeTeH npn YCJTOBJUlTano 'lTI. 8 - 12 OT

norosopa;
2. na HCKaH na IIOJTyqaBaOTBb3flO)J(l1TEJUI aeofixonauoro csneiicrsae sa H3Il'bJIHeIDIeaa

3a,ll'bJDKeHHSlTano T03H LI:oroBop, KaKTOH BCHqI{lI aeofixonaaa ,llOKYMeHTH,HH<popMaUIDIH naarra,
npsxo CB'bP3aHHHJIH aeotixonaxa aa H3n'bJTHeHReaa JJ:oroBopa;

lIP ABA H 3M'bJDKEHIDI HA CTPAHIITE
~. 25. :V136p0.SIBaHeTOaa KOHKpeTHHnpasa H 3a,ll'bJDKeHIDIna CTpaIDfTe B T03H paanen OT

LI:oroBopa e HeH3qepIlaTeJIHO R He sacara neiicraaero na zrpyra KJIaY3H OT LI:oroBopa HJIH OT
npHJIO)I(HMOTOnpaso, npezraaxnanra npasa H/HJIHsazrsnsceaas aa KOSITOH na e OTCTpaHHTe.

qJ1. 24. Bb3flO)l(MTEJUlT He ,ll'bJDKHnaxsa aa BpeMeTO,npes KoeTOcpencrsara IlO fapaHUIDITa
sa H3Il'bJIHeIDle ca rrpecroana IIpH Hero 3aKOHOC'bo6pa3HO.

na Bb3flO)l(MTEJUI HJm npenocrasa ,llOKYMeHTaa H3MeHeHHena rrspaoaasanaara 6aHKOBarapamras
HJlli HOBa6aHKOBarapaHUIDI, C'bOTBeTHOsacrpaxoaxa, raxa se B'bB BceKHMOMeHTOT ,lle:aCTBHeTOaa
LI:oroBopa pasxepsr ua I'apaauaara aa H3n'bITHeHHezra6'b,lleB C'bOTBeTCTBHeC 'lTI. 13 OTLI:oroBopa.

II .. , .... ",. It.. of I ,.~_

PA3Bl-lrI-lE HA
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T03M .llOK)'MeHTe cssnanea B paMKMTeaa npoexr N!!BG05M90POOI-2.0J8-0038-COl ,,3a nO-.l106bP)l(MBOTB 06mHHa
Kyfipar spea rrpaofiuiaaane aa Y.!l3BHMHrpYUI1", <pHHaHcHpaHOTOneparaana nporpaaa "PaJBHTHeaa qOBelllKHTepecypcn"
2014-2020. Ilanara OTfOBOPHOCTsa Cb.llbp)l(aIDIeTOaa ny6JTHKauH.!lTace HOC.ROT ofinnraa Kyfipar H rrpn IillKaKBH
06CTO.!lTeJlCTBaHe MO)l(e na ce CQHTa,qe T03M .nOKYMeHTorpasssa O<pHUHaJIHOTOcraaosame aa Eeponeacxna CblO3 11
Ynpaanaaamas opraH aa OITPqp 2014 - 2020

CIIOpa3YMeHHe sa 3aMjJHa aa IIOCOqeH B otpeprara nO,[{H3II'hJIRHTen H3II'hnHRTe~T H3IIpa~a xonae na

norosopa HnH aa ,[{OII'hnHHTeJIHOTOcnopasyaeaae aa B'h3nO)I(H.Te~ 3ae,[{H0 C '[{OKa3aTenCTBa, qe ca

H3II'hnHeHH ycnosasra IIO xn. 66, an. 2 H 11 30IT.

1O. 113II'hJlli.lITe~T ce sazrsnxasa zta H3II'hJlli.jJBa zroroaopa C rpazcara aa ,[{06'hp CTOIIaHHH, npa
CIIa3BaHe aa npHHUHIlHTe aa HKOHOMJ1qHOCT,e¢HKacHocT, e¢eKTHBHOCT, rryfina-raocr H IIp03paqaOCT, B

C'bOTBeTCTBHeCHaH-,[{06pHTe npaKTHKH B C'hOTBeTHaTaofinacr H CHaCTO~ norosop.
11.YIIpaBfljJBamIDlT opraa He HOCH OTrOBopHOCT sa spezra, noaeceaa OT cnyzcarenare HnH

HMymecTBoTO aa Hsm.naarens IIO apeve rra H3II'hJIHeHRe aa norosopa HnH KaTO nocnezrana OT Hero.

Ynpaanasanucrr opraa He.ll'hJI)KH otiesmereaaa HnH .uOII'hJIBJiITeJIHHnnamaaaa H3B'hH npezraaneaare IIO

norosopa, CB'hP3aHHC IIo,[{06HH sperra.
12. 113II'hJIHHTefljlT noesra UMaTa OTrOBopHOCT KDM TpeTH nana, B TOBa q}lcno H OTfOBOPHOCTsa

spena OT BCSIKaK'hBxapaxrep, IIOHeceHH OT Te3H nana IIO spexe aa H3II'hJIHeHHe aa noroaopa HnH KaTO

IIOCrre.lUID.a OT Hero. YIIPaB~B~T opran He HOCH OTrOBopHOCT, npcaarasamara OT HCKOBe HnH

)Kan6H scnencrsae napymeaae na HopMaTHBHH H3HCKBaHHSIOT crpaaa rra Hsrrsnaarena, HerOBHTe

crry)KHTeJIH HnH nana, IIO.1lql{HeHH aa HerOBHTe CJIY)KHTenH, HnH B pesynrar aa aapymeaae aa npasara
aa TpeTO .lIHUe.

13. 113II'hJlHHTefljlT He npennpaesra KaKBHTO H na ca '[{eHHocTH, KOHTOMoraT zta ro nOCTaBjJT B

XHTIOTe3a aa KOH¢nHKT aa HHTepeCH no CMHC'hna na qn. 57 OT Pernaxear 966/2012 r. H OTHOCHMOTO

HaIlHOHaJIHO 3aKOHo.uaTenCTBO. ITPH aamrsae aa TaK'hB PHCK 113n'hJIHl1Te~T rrpenrrpaesra BCH~

He06xo.llHMH MepKH aa H36$ITBaHe aa KOH¢nHKT aa HHTepeCH, H ysezrojoraa He3a6aBHO Y npaanasanras
opraa OTHOCHO oficroxrencrso, KoeTO IIpe.1lH3BHKBa HnH MO)Ke zra IIpe,[{H3BHKa IIo'[{06eH KOH¢miKT.

KOH¢nHKT aa HHTepeCH e narrane, xoraro 6e3npHCTpaCTHOTO H 06eKTHBHO ynpascaxaaae aa ¢YHKUHHTe

no .1l0rOBOpa na KOeTO H zta e rrane e OIIOpOqeHO IIOPa,[{H npasaaa, CB'hP3aHH C'hC ccxeacrsoro,
eMOUHOHanHJ1jJ)Kl1BOT, nonarasecxara HnH HamIOHaJIHaTa IIpHHa,[{ne)KHOCT, IIKOHOMHqeCKH aarepeca
HnH BCjJKaK'hBnpyr 06m aarepec, KOHTO TO HMa C zrpyro JIHUe, csrnacao qn. 57 OT Pernaverrr (EC,

EBP ATOM) NQ966/2012 aa Eaponeacxaa napnaaear H aa Csaera OTHOCHO¢HHaHCOBHTe rrpasana,
npHnO)KHMH sa 06~ 61O,[{)I(eTaa C'h103a H aa OTMma aa Pernaaenr (EO, EBpaToM) NQ1605/2002 aa
Cr.aera.

14. ITPH CIIa3BaHe aa pasnopenoara aa nneaoae 3.68, 3.69, 3.70, 3.71 H 3.72 OT

A.):J;MmmcTpaTHBHlfjJ ztorosop ITO rrponezrypa xpes '[{HpeKTHO rrpenocraasne C mrrerpapano npoexrao
npennoaceaae BG05M90POO 1-2.0 18 "COW1AJlliO-HKOHOMWIECKA HHTErP ~J1JI HA
Y5I3Bl1Ml1 rrvna HHTEfPHPAID1 MEPKH 3A ITO,[(OEP.5IBAHE ,[(OCnITA ,[(0

OEPA30BAHHE" KOMITOHEHT 1, Ynpaanasanrasr opran, CepTH¢HUl:lpamHSIT opraa,
113n'hnHHTe~T ce sazrsnacaaar na aanasar nOBepHTeJIHOCTTa aa BCH~ nOBepHTeJIHO IIpe.uoCTaBeHH

,[{oKYMeHTH, HH¢OPMauIDI HnH npyra MaTePHanH.

• aa CpOK He nO-ManKO OT TpR ro.1l.HHH,Cq}lTaHO OT 31 .ueKeMBpH cnezt rrpenasaaero aa orserare
OT crpaaa aa YO, B KOHTOca BKJIlOqeHH pasxoztare no npoexra, aa npoexra, sa KOHTOCYMaTa aa 06~0

.uOrrYCTHMHTe Pa3XO)lH He aaztsanrasa neaosara PaBHOCTOKHOCTna 1 000 000 eapo, aa KoeTO YO
yaenoxaaa KOHKpeTHJljJ 6eHe¢HUHeHT;

• aa CpOK He nO-ManKO OT zrse ronmra, CqJlTaHO OT 31 ,[{eKeMBpH cnen npenaeaaero aa OTqeTHTe

OT crpaaa aa YO, B KOHTOca BKJIlOqeHH pa3XOlIlITe no npoexra, sa rrpoexra, aa KOHTOCYMaTa na o6mo

'I ~ .' ... ··"10 .• p,."" ..
PAlBI.1TI.1EHA

'10BEWKMTE PECYPCM

lIpOCKTbT ce OC'bmCCTBHBa C<JlIfHaHCOBaTa nomcpena sa

EBpOnCHCKI'lH COUUaJlCH <JlOH.ll
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T03H .llOKYMeHTe cssnanea B pasoorre sa npoexr N!l BG05M90POO 1-2.0 18-0038-CO 1 ,,3a no-nofrsp >KI1BOTB otinnora
Kytipar spea rrpuofiruaaane ua YK3BI1MHrpyna", cj>HHaHcKpaHOTOneparaaaa nporpaaa "P33BHTl1e aa sosennorre pecypca"
2014-2020. Llanara orroaopaocr sa CDJlbplKaHI1eTo Ha nytinaxauaara ce HOCH OT 061llHHa Kyfipar H rrpn HH1<aKBII
06CTO.RTeJlCTBaHe MOlKe na ce csara, se T03H .llOKYMeHTOTP33KBaocpHUHanllOTOCTaHOBKlue na EBponeHCKHJI CblO3 H
YnpaBJUIBaWHJIOpraH aa OITPqp 2014 - 2020

)lOnYCTHMHTepaaxozra aanaamasa nesoaara paBHOCTOiiHoCTna 1 000000 espo, aa KoeTOYO yaenosoraa
KOHKpeTHWI6eHe<pl-rUHeBT;

• xoraro 6e3B'b3Me3)lHaTa<pIlliaHcosa noaom nenana B 06XBaTaaa Pernaaear (EC) NQ 1407/2013
sa KOMHcIUrra, aa nepuon OT 10 6IO)l)KeTHHrorraaa OT narara, aa KO.SlTOe npenocraseaa nocnenaara
MH)lHBHeyarrHanOMom no cxeaara de minimis, aa KoeTOYO yaenoscrsa KOHKpeTHIDI6eHe<pHIJ.lleHT.

lS.B'b3no)KHTerurr yseaoaaaa Harrsmnrrenar aa aasarmara nara, OTKO.SlTOrese nepaozrsr.
Io.Eeponeacxara KOMHCH..SIliMa npaso aa )lOCTOn no SCH'lKH )lOKYMeHTH,npenocraseaa aa

YrrpaBn.SIBaIUH.SIopraa, KaTOcnarsa csmare H3HCKBaHIDraa noSepHTeJIHOcT.
17. ITPH peanasapaae aa CBOHTenpaBOMOIQWIYnpaBn.SIBaIQWITopraa, CepTH<pHUHpamIDIT

opran, KOHKpeTHWlT 6eHe<pHUHeBTH Esponeiicxara KOMllCWI Cna3BaT H3HCKBaIDUITaaa samara aa
JIHliHHTe)laHHR C'b06Pa3HOpasnopentiare aa tUI. S OT Pernaaear (EC, EBPATOM) NQ 966/2012 aa
EBponeHcKWI rrapnanear H aa Csnera OTHOCHO<pRHaHCOBHTerrpasana, npHJIO)l(HMHaa 06mWl 6IO)l)l(eT
na C'bI03a H aa OTMJlHaaa PerJIaMeHT (EO, EBpaToM) NQ160S/2002 na Csaera H rrpHJIO)KHMOTO
HauHOHanHO3aKOHO)laTeJICTBO.

18. 113n'bJIHHTeJUlTe )lJI'b)KeHzra aanpaaa BCIJlIKOaeofixonaao aa pa3rJIaC.SIBaHena <paKTa,se
ztoroaopsr ce <pRHaHCHpaHJIHC'b<pHHaHcBpaOTEsponeacxas COI(HarreH<poH)l. Ilpezmpaerare aa Ta3B
nen MepKl:f TP.SI6sana ca S C'bOTBeTCTBHeC npHJIO)KHMHTenpasana aa liH<P0PMauH.SIH KOM)'HHKaUIDl,
npensaneaa B ITpBJIO)KeHlleXII OTPerJIaMeHT (EC) NQ 1303/2013 na EBporreHcKH.SIrrapnassear H aa
Csaera H EllHHHIDI Hap'blJHHKaa Beaeoanaeara aa rrpanaraae na npaaanara aa HH<POPManH.SIH
KOM)'IDIKauH.Sl2014-2020 r. Koraro 6e3B'b3Me3l{HaTa <pMHaHCOBanOMOm nenana S ofixsara aa
I1HHUHaTHsaTaaa MJIa)le:>KKa3aeTOCT,OnHCaHaB rnasa Fnasa IV aa Pernavenr (EC) NQ 1304/2013 na
EBporreHcKH.SInapnaaear B aa Csnera, 113rr'bJIRHTeJUlTnpanara MepKHTe sa lfH<popMIIpaHe H
KOMYHHKauruIno 'lJI. 20 OTPernaxreara.

18.1 B CJI)'lIaH aa necnassaae na 3a)l'bJl)l(HTeJIHHTeMepKH aa HH<pOPManH.SIB KOM)'HHKauH.Sl,
HaCOqeHHROM06meCTBeHOCTTa,npensnneaa B E)lH.HHR.SIHap'blJHHKaa EeHe<pHUHeHTasa npanaraae na
npasanara sa HH<pOPManK.SIB KOMYHHKauH.Sl2014-2020 r. B na OCHOBaHlle'lJI. 70, an.l , T. 6 OT
3YCECI1<l>, YnpaBJUlBall.(H.SITopraa me HarrO)KH<pHHaHCOBaKopeKUWI B paaxep aa nee ua CTOB'bpXY
CYMaTana sepatpanapaaare Pa3XO)lHno noroaopa. B CJI)'lIaH aa npoxxaa B HopMaTHBHaTaypenfia
caspsaaa C rrpouezrypara ana aaxaaa aa onpenenxae aa <pHHaHCOBHKopeKUHlI HJIHBJIH3aHeB CHJIarra
HOB aopvaraaea aKT, ypexcztam Ta3H MaTepWl, <pHHaHCOBaTaKOpeKUK.SIme 6'b)le onpenerreaa no
npasanara aa HopMaTHBHaTaypenfia, neacrsama ROMMOMeHTaaa aanaraae na KOpeI<.WUITa.

ITPH nanca aa aazrsnxarenaare MepKll aa HH<pOPManK.SIH KOMYHHKa.I{IDI,HaCOqeHHK'bM
06meCTBeHOCTTa,npertaazteaa B E)lHHHH.SIaaps-rsax aa EeHe<pHUBeHTaaa npanaraae sa npaaanara aa
BH<pOPMauH.SlIf KOM)'HHKauH.Sl2014-2020 r., H3n'bJIH.HTeJUlTB'b3CTaHOB.SIBaU.SIJIaTacyssa aa
6e3B'b3Me3)lHaTa<pHHaHCOBanOMOm.

19. B'bB BCWIKH06.SI:BIfHJIHrry6JlHKaUHH,CB'bP3aHHCnoroaopa, KaKTOIf aa KOH<pepeHIlHHH
cesonrapa, 113n'bJIHHTerurr e .llJl'b)KeH zta YTO'IHH, se )lOrOBOp'bT e nOJI)'lIH1I <pHHaHCHpaHeOT
EBponeHcKH.SICOI.(BarreH<pOH)lspea Oneparasaa rrporpasra "Pa3BHTHe na QOBeUlKIUepecypca" 2014-
2020.

20. 113n'bJIRHTeJUlTe csrnaceu Ynpasn.SIBaIQH.SlTopraa, HauIfOHaJIHHTe O)lHTHH opraaa,
Esponeacxara KOMHCR.sI,Esponeacxara crryxfia aa 60p6a C H3MaMBTe,Esponeacxara CMeTHananara If
asumaare O)lHTOPH na rryfinaxysar HerOBOTO HaHMeHOBaHBeB aztpec, npezraaaaaseaaero na

PA3BHTMEHA
40BEWKKn: PECYPCl1

,._.._, .............
IJpOeKTbT ce OC'bWeCTBSlSac cj>I1HaHCOSaTanonxpena aa

Esponencxua couuanen cj>OH.ll
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T03H l10KYMeHT e C'h311a11eHB paMKHTe aa npoexr N!! BGOSM90POOl-2.018-0038-COl ,,3a no-nofisp )f{HBOT B o6nUIHa
Kyfipar xpea npaofimaaase ua Y1l3BHMI1rpYIDI", <IH1HaHCHpaHOTOneparasaa nporpaxa "PaJBI1TRe aa ,{OBeIITKHTepecypca"
2014-2020. Llsnara OTfOBOPHOCTaa C'hD.'bp)f{amreTOaa ny6JlRKau;IDJTa ce HOCH OT o6WHHa Kytipar H npn HflT<aKBH
06CTOHTenCTBaHe MO)f{e 11a ce CtJI1Ta,'I.e T03H D.OKYMeHToTPaJlIBa OqlHUIIaJIHOTOCTaHOBHIUeaa EBponeHCKIDI C'bJ03 H
Yrrpaanaaamas opraa aa OITPqp 2014 - 2020

OTnYCHaTaTa 6e3B'b3Me3.UHa qnIHaHCOBa IIOMom, MaKCHMaJIHlUI passrep aa novonrra R C'LOTHOmeHHeTO
aa <pHHaHCHpaHeaa norrycraaare PaJXO.lIH, csrnacno npeL{BH.lIeHOTOB norosopa.

21. IIpH cnassaae na pasrropentiara B T.14, 15, 16 H 17, I13n'LJIHHTeJUIT rrpe.lIOCTaBSI na
Y npasnssauras opraa H Cepu1<pHIUlPamHSI opraa, HaI.J;HOHaJIHHTeOWl-TIm opraaa, Esponeiicxara
KOMHCIDl, Esponeacxara crrY)l(6a aa 60p6a C H3MaMHTe, EBpOIIei1:cKaTa CMeTHa nanara H B'bHllIHH
O.lIHTOpa npaBOTO .lIa norr3BaT CB060.lIHO a C'L06PaJHO 06XBaTa Ha rrpOBepKaTa BCH~ .lIOKYMeHTH,
CB'bp3aHl1 C .lIOrOBOpa, He3aBHCHMO OT <popMaTa HM, IIpH ycnonae, qe C TOBa He ce napymasar
csurecraysama npasa aa HHTerreKTYaJIHa H H.H):(yCTpHaJIHac06cTBeHocT.

22. I13rr'LJIHHTeJUIT e nnsacea na norrycxa Ynpaanasanraa opraa, Cepm<pHI.J;HpaIJUISI opraa,
HaI.J;HOHaJIHHTe0,lIllTHH opraaa, Eaponeacxara KOMHCIUI, Esponeacxara crrysfia aa 60p6a C R3MaMHTe,
Esponeacxara CMeTHa nanara H B'bHIDHH O.llHTOPH na nposepssar, nocpencraosr rrpoyxaaae aa
.lIOKYMeHTauIDITa My HJIH nposepxa aa MSlCTO,H.3II'bJIHeIDIeTO aa .lIOrOBOpa, H na nposenar rrsnea O.n;HT,
npa He06xo,n;HMOCT, B'L3OCHOBarra PaJxO.lIOOnpaB,n;aTeJIHHTe,n;OKYMeHTH,npanoxeaa K'bM CqeTOBO.lIRJlTe
orsera, CqeTOBO.lIHaTa .lIOKYMeHTaulUl H npyra .lIOKyMeHTH, CB'bP3aHH C <pHHaHCHpaHeTO aa norosopa.
I1311'LJIHHTeJUITe .lIJI'b)l(eH zta ocarypa HaJIHqROCTTa ira ,n;OKYMeHTHTeB C'LOTBeTCTBHeC H3HCKBaHIDlTa aa
qJI. 140OTPernaxear (EC) N2 1303/2013 aa EBponeHcKIDI napnassear H na Csaera.

I13n'bJIHHTeJUIT e ,n;JI'L)l(eH zta ziorrycae Ynpaanaaamas opran, Cepratpmrapanma opraa,
aauaoaanaare O.lIHTHH opraaa, EBpo11eHcKaTa cnyssfia sa 60p6a C H3MaMHTe H B'bHIITHH O)l;HTOPHna
H3B'LpmaT nposepxa H aacnexiraa sa MHCTO B C'LOTBeTCTBHe C nponenypare, rrpensazreaa B
3aKOHO.lIaTeJICTBOTOaa Esporreacxara 06illHOCT sa sarrtara aa <pKHaHCOBHTeaarepeca aa Esponeacxare
06mHOCTH cpemy H3MaMH H zrpyra aapynreaas H npHJIO)l(HMOTOH~OHaJIHO .3aKOHO.lIaTeJICTBO.

3a TaJH uen 113n'bJIHHTeJUITce 3a,ll;'bJI)l(aBana 11pe,n;oCTaBHaa cJIY)l(HTeJIHTe HJIH nperrcrasaremrre
aa Ynpaanaaanraa opraa, Cepm<pHI.J;HpamHSI opraa, H~OHaJIHHTe O.n;HTHHopraaa, Esponeacxara
KOMHCIDI, Esponeacxara crryzsfia sa 60p6a C H3MaMHTe If Esporreacxara CMeTHa nanara, KaKTO H aa
B'bHIDHH O.n;HTOPH .lIOCThIJ.lIO MeCTaTa, K'b,n;eTOce OC'LmeCTBHBa.lIOrOBOpa, B TOBa q.aCJIOH .lIOCThn .lI0
HerOBHTe HH<pOPMauHOHHH CHCTeMH, KaKTO H .lI0 BCnqKH .lIOKYMeHTH H 6aJH .lIaHHH, CB'bP3aHJ1 C
<pHHaHCOBO-TeXHl{qeCKOTOyrrpaaneirae na rrorcsopa, KaKTO H na HanpaBH BCHqK.OHe06xo.lIHMO, aa na
YJIeCHH pafiorara HM. ,[{OCThn'LT, rrpenocrasea rra crryscrrenare HlIH npe,n;CTaBHTeJIHTe aa
Yrrpaansaanraa opraa, CepTH<p~HPamHSI opraa, HaI.J;HOHaJIHHTe O)l;HTHH opraaa, Esponeacxara
KOMHCIDI, Esponeacxara cJIY)l(6a sa 60p6a C H3MaMHTe, Eaponeacxara CMeTHa nanara H B'bHIIIHHTe
O)l;HTOPHTpH6Ba na 6'b,n;e noseprrrenen crrpaxo TpeTH CTpaH.H 6e3 ynrspf aa rrytina-rao-rrpasnare HM
aazrsnxeaax. ,[{OKYMeSUlTe TpH6Ba zra ce csxpaaasar aa ,n;OCThIIHOMSlCTOH na ca KapTOTeKHpaHH no
aasan, KOHTO YJIeCHHBa IJpOBepKaTa, a 113II'bJIHHTeJIHT cnezrsa zra yse,n;OMH YIIpaBlliIBamHSI opran aa
TOqffOTO liM MecToHaxO)l(.lIeHHe.

23. I1.3II'LJrnIITeJUIT rapaarapa, qe npasara na Y11PaBlliIBaIIlIDI opraa, CepTH<pH1UiPamIDI opraa,
HaD;HOHaJIHHTe, HaD;HOHaJIHIITe O,n;HTHH opraaa, EBpOIIei1:cKaTa KOMHCIUI, Eaponeacxara cJIY)l(6a sa
60p6a C H3MaMHTe, EBpOIIeHCKaTa CMeTHa nanara H B'bHIDHHTe O.llHTOPHna H3B'bpIDBaT O)l;HTH,nposepxa
H 11pOyqBaHIDl, me ce yrrpaxaxear PaBHOIIPaBHO, rrpa e.lIHaKBH YCJIOBHHH B C'bOTBeTCTBHeC e.lIHaKBH
IIpaBHJIa H 110 OTHomeHHe aa HerOBHTe naprasopa H IIO.lIH3II'bJIHHTeJIH. Koraro naprasop HJIH

IIO)l;H3n'bJIHHTen ira I13IJ'LJIHlfTeJUIT e Me)l(.lIYHapO.lIHa OpraIDI3aI.J;IDI, ce npanarar c110paJYMeHIDI sa
IIpOBepKH, CKJI10qeHHMe)l(.lly TaJH OpraH.H3a:uID1If Eaponeacxara KOMHCIDI.

•EBPOOEl1Cl<MCbI03
E8POI'lEI1CIG1
COUIWIEHIPOH,Il

Ilpoeicrs'r ce ocsurecraaaa C <jlItHaHCOBaTa nonxpena aa
Esponencxua COUHaJleH <jlOH.ll
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T03H llOKYMeHT e cssaanen B paMKHTe na npoexr N!l BG05M90POO 1-2.0 18-0038-CO 1 ,,3a no-nofisp >KHBOTB 06ml1Ha
Kyfipar spes rrpuofiniasaae na YH3BHMl1rpyna", cj>HHaHcHpaHOTOneparaaaa nporpaaa "Pa3BHTHe Ha 40BeWKI1Te pecypca"
2014-2020. Ilanara orrosopnocr aa C'b11bp>KaHl1eTOHa ny6J1HKaUIDITa ce BOCI1 OT 06LUI1Ha Kytipar H rrpn Hl1KaKBI1
06CTOJlTeJlCTBaHe MO>Ke11a ce CqHTa, qe T031i llOKYMeHT OTpa3J1BaOcj>FlUlfaJIHOTOCTaHOBHLUeua EBponeHCKI1JI CblO3 11

YnpaBJUlBaLUI1JIopraa aa OI1PlIP 2014 - 2020

0611lH "paBa U 3aLl'bmKeHHlI na B'L3JIOlKHTEJUI
1JJI. 28. B'L3JIOlKHTEJUIT Hl\1anpaao:
1.na H3HCKBa H na rronysa YCJIyrHTe B yrosopeaare cpoxone, KOJIHqeCTBOH Ka~eCTBO;

2. na KOHTpOJrnpa H3II'bJIHeHHeTO aa noernre OT M3IThJIHl1TEJUI 3a,ll'bJI:>KeHIDl,B T.~ . na HCKa H

na rronysasa HH<pOPMauIDI OT M3TI'bJIHMTEJUI rrpes nenas CpOK na ,[(oroBopa, HJIH na H3B'bpIIIBa

rrposepxa, npa He06xoJl1iMOCT H aa MjJCTOTOua H3n'bJIHeHHe aa ,[(oroBopa, HO 6e3 C TOBa na npexa aa
H3n'bJIHeHHeTO;

3. zta H3HCKBa, npa He06xoJIRMOCT H IIO CBOSI npeneaxa, 060cHoBKa OT crpana aa
M3IT'bJlHl1TEJUI aa H3rOTBeHHTe OT Hero OTqenr/lIOKJIa.LJ.H/ paJpa60TKJilMaTepHaJIM HJIH C'bOTBeTHa

~aCTOTUX;

4. na H3BCKBa OT M3IThJlHl1TEJUI npepatiorsaae HJIH 1I0pa60TBaHe na BceKHIBcSIKa OT

OrqeTHTe/1I0KJIa.zlHTe/paJpa60TKHTe/MaTepHaJIHTe, B C'bOTBeTCTBHe C yrosopeaoro B qJI. 32 OT

,[(oroBopa;

5. na He rrpaesre HSIKOB OT OTqenlTe/1I0KJIa,llHTe/paJpa60TKHTe/MaTepHanHTe, B C'bOTBeTCTBHe C
yrosopeaoro B qJJ. 31 OT ,[(oroBopa;

24. Ilanara .lI,oK)'MeHTaIlIDI no .lI,OrOBOpace csxpaaasa rum non <popMaTa na OpHTHHa.J1l1,HJIH

B saaepeaa aepcaz BepHH C oparaaana, aa 06mOnpMeTH HOCMTeJlli aa .lI,aHHH. C'bXpaHeHHeTO ce

H3B'bpmBa B C'bOTBeTCTBHeC H3HCKBamuITa na 3aKOHa aa c~eTOBO.lI,CTBOTOKaTO CqeTOBO.lI,HaTaCHCTeMa M

.lI,OKYMeHTaulUl ca aamoraa 1I0 H3TH~aHe aa cpoxosere aa CDXpaHeIDIe aa .lI,OKyMeHTaUIUITa, yKaJaHM B

qJJ.140 OT PerJIaMeHT (EC) N!!1303/2013.
o Bcnxxa PaJxo.lI,OOnpaBlIaTeJIHH H npyra .lI,OKYMeHTM C .lI,OKaJaTeJICTBeHa CTOiiHoCT sa

onepauaa, aa KOHTO cysrara aa norrycnoorre PaJXO.lI,HHe aazrsamasa JIeBOBaTa PaBHOCTOHHOCTaa 1 000
000 espo ce csxpaassar sa nepaon OT TpH rOlIHHH, C'mTaHO OT 31 .lI,eKeMBpM CJIe.lI,npenasaaero aa
orsencre, B KOHTO ca BKJllOqeHH pasxoznrre no onepauasra OT crpaaa aa YO, sa KoeTO nOCJIe,llHIDlT

yaenoscrsa KOHKpeTHIDI 6eHe<pH1UIeHT.

o BCHrn<l1 pasxonoorrpaazrarerraa H npyrn .lI,OKYMeHTH C 1I0KaJaTeJICTBeHa CTOHHOCT aa
onepanaa, sa KOHTO CyMaTa aa 1I0nycn£MHTe PaJXO.lI,H aanaamasa JIeBOBaTa PaBHOCTOHHOCTaa 1 000
000 espo ce csxpaaxsar aa nepaon OT JIBe rO.lI,HHH, C'UiTaHO OT 31 lIeKeMBpH CJIe.lI,npencraaaaero aa
OTqeTHTe, B KOHTOca BKJOOqeHHoxoasaremrare PaJXO.lI,Hno nptrxmoxeaara onepauas OT crpaaa aa YO,
aa KOeTO nOCJIe.lJ.HIDlTysenoassa KOHKpeTHHg 6eHe<pKUHeHT. Cpoxosere cnapar na TeKaT B crrysaa na
C'b.lI,e6HHnponezrypa HJI1i no Ha,llJIe:>KHO060cHoBaHo HCKaHe aa EBpoIIeHcKaTa KOMHCHg. B'b3JIO)liliTemIT

HH<popMHpa Hsrrsmrarens aa aasamrara nara aa nepaozta.
o Koraro 6e3B'b3Me3)lHaTa <pHHaHcoBa nOMOm nenana B 06xBaTa na PerJIaMeHT (EC) N!!

1407/2013 aa KOMHCIUITa, l'i3II'bJIHHTemrT e lIJI'b:>KeHna .lI,OKyMeHTHpa H csfiapa uanara HH<pOPMaqrur

OTHOCHO npanarasero aa PerJIaMeHTa. Taxa C'bCTaBeHHTe .lI,OKyMeHTH rpstisa na cszrspxar nanara
HH<P0PMauIDl, KOgTO e He06xOlIHMa, aa na ce 1I0Ka:>Ke,se ca cnaseaa YCJIOBMTa no Pernavear (EC) N!!
1407/2013. ,[(oKYMeHTaqrurra OTHOCHOHHJIHBHllYaJIHHTe IIOMOIUH de minimis ce csxpaaxaa aa nepaon OT

10 6JOlI:>KeTHH ro.lI,HHR, C'UiTaHO OT ztarara aa THX.HOTO rrpenocrasaae. ,[(oKyMeHTalJ.1ijJTa OTHOCHO

cxesnrre sa noxom de minimis ce csxpanasa aa nepaon OT 10 6JOlI)KeTHH ro.lI,HHH OT narara, aa KOgTO e

npeztocraseaa nOCJIe)lHaTa HH.lI,HBH.lI,YaJIHa nOMOm no raxasa cxexa. B'b3JIO)I(HTemrr KH<popMRpa

M3n'bIDIHTemr aa nasarmara ztara aa nepaona.

PAlBMTME HA
~OBauKMTEPECYPCM

Ilpoexrvr ce OC'bllleCTBHBa c «IHfHaHCoBaTa nonxpena aa
Esponencxua counanea cJ>OH,ll
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T03H .llOKyMeHT e cssnanea B paMKRTe aa npoexr N2 BG05M90POO 1-2.0 18-0038-CO 1 ,,3a nO-.l106bP )1<l1BOTB o6lUHHa
Kytipar spea rrpnofimasane aa Y}l3BflMH rpyna", <IHfRaHCRpaH OTOneparnsna nporpaaa "Pa3BHTIfe aa QOBeUlKltTe pecypca"
2014-2020. Ilanara orrosopaocr sa cszrspxauaero aa rrytinuxauasra ce HOCH OT otiurana Kyfipar [1 IIp[1 IDIKaKBI1
06CTOll.TeJlCTBa He MO){{e na ce c-rara, -re T03M .lloeyMeHT orpasxaa O<pHU1faJl.HOTOCTaHOBHlUe na EBponei1cKFUI CblO3 [1

YnpaBnllBaJIUUI opraa na OfIPl.fP 2014 - 2020

qJl. 31. (1) B'b3n0)l(l1TEJUlT HManpaso:
1. na IIpHeMe H3IIbJIHeHHeTO,xoraro orrcsaps aa noroaopeaoro;
2. na IIOHCKa rrpepafioraaae HiHJlH ,n:OIIbJIBaHe aa OTtIeTHTe/,n:OKJIa.n;HTe/

pa3pa60TKHTe/MaTepHaJIH:TeB orrpenenea OT Hero CPOK,KaTOB TaKbB cnytIaa IIpepa60TBaHeTO HiM.JlH
norrsnsaaero ce R3BbpIIIBa B YKa3aH OT B'b3nO)l(l1TEJUI CpOK H e H3IJ;.srn0sa CMeTKa aa
113TI'bJIHMTEJUI.Koraro 6b,n:aTYCTaHOBeID.IHeCbOTBeTCTBH.sIaa B3IIbJIHeHOTOC yrosopenoro BJlH
6b,[{aTKOHCTaTHpaHHHe,n:OCTanIJ;H,B'b3n0)l(l1TEJUlT MO)f(ena orxaace npaevaae aa H3IIbJIHemieTO
no orcrpaaasaae na He,n:OCTanIJ;HTe,KaTOziane IIO,n:xO)l.sI1IlCpOKaa OTCTpaH.sIBaHeTOliM sa CMeTKaaa
113IT'bJIHl1TEJUI;

3. na orxaxe na IIpHeMe B3nbJIHeHHeTOIIpH csmecrseaa OTKJIOHeHH.sIOT noroaopeacro B
cnysaa, tie xoncrarnpaaare He,n:OCTanUHca OTTaKOBaeCTeCTBO,qe He MoraT na 6b,n:aTorcrpaaeaa B
paMKHTesa cpoxa aa R3IIbJIHeHHeIIO .lI.oroBopa RJlHpesynrarsr OTH3IIbJIHeHHeTOcrasa 6e3IIone3eH sa
B'b3n0)l(l1TEJUI.

(2) OKOaqaTeJIHOTOIIpHeMaHe na M.3IIbJIHeHHeTOna Ycrryrare no T03H .1loroBop ce 1i3BbpmBaC
IIO,L{IIHCBaHeaa oxoirsarenea Ilpaexo-rrpenasarenea rrporoxon, IIO,lUIHCaHOTCrpaaare B CpOKno 30
(CJl060M: mpuoecemi ,L{HHcnen H3THtJaHeTOaa cpoxa ua H3IIbJ1HeHl:[eIIO sn. 5 OTIloroaopa. B cnysaa,
qe KbM T03H MOMeHT 6b,n:aT KOHCTaTHpamr He,n:OCTaTbUHB H3IlbJIHeHHeTO, Te ce orracsar B

CneUnaJIHH npaBa H 3MbJI1KeHHBBa CTpaHliTe
llPE)l.ABAHE II IIPHEMAHE HA IDII'hJIHEmIETO
~. 30. Ilpenasaaero na H3nbJIHeHHeTOaa Ycnyrare aa scsxa neaaocr ce '[{oKYMeHTHpaC

rrporoxon aa npaevaae H npenasaae, KOHTOce IIO,L{IIHCBaOT rrpezrcrasarena aa B'b3n0)l(l1TEJUI H
H3II'bJIHl1TEJUI B ,L(BaOpIITHHaJIHHexsexrrnapa - no e,L(HHaa BCKKa OT Crpaaare ("IIpJleMo
npenaaarenea npOTOKOJI').

qJI. 29. B'h3JIO)J(HTEJUlT ce 3a.llbJIiKaBa:
1. na IIpReMe H3IIbJIHeHl-IeTOaa Ycnyrare aa scsxa neaaocr, xoraro OTrOBap.sIaa norosopeaoro,

no penaR npa ycnosasra na T03H .lI.oroBop;
2. na 3aIJrraTRna 113Il'bJIHl1TEJUI Ileaara B pasaepa, IIO pena R npa ycnosasra, IIpe,L(Bl-I,n:eHHB

T03H.lI.oroBop;
3. na npenocraaa H OCHrypH ,[{OCTbIIna 113TI'bJIHl1TEJUI,[{OHHcpopMaIlIUlTa,aeocxonaaa aa

H3B'bpIIIBaHeToaa Ycrryrure, IIpe,L{MeTaa .lI.oroBopa, IIpIi CIIa3BaHeaa OTHOCHMRTeH3HCKBaH.illIHJlH
orpaaaseaas csrnacuo npHJIO)f(HMOTOnpaso;

4. na IIa3R nOBepHTeJIHaKOHqm,n:eHI{l-IaJIHaTaI1HCPOPMaIIH.sI,B CbOTBeTCTBHeCyrosopeaoro B xn.
46 OTIloroaopa;

5. zta OKa3Bacsneacrsae aa 113TI'b.J1Hl1TEJUIBbB spssxa C H3nbJIHeHHeTOaa T03H Iloroaop,
BKJllO~TeJIHO H sa OTcTpaH.sIBaHeaa Bb3HHKHaJIHIIpe~H npen H3IIbJIHeHHeTOna .lI.oroBopa, xoraro
113TI'bJIHl1TEJUlTnOHCKaTOBa;

6. na OCB060,L{Rnpencraseaara OT 113ITbJIHl1TEJUI Tapaauaa sa H3IIbJIHeHHe, csrnacao
KJIaY3HTena qJI. 18-23 OTZloroaopa;

''- ..~..",," o.'.u .......
PA3BIHI1EHA

~OB~KI1TEPECYPCI1•
Jlpoexrvr ce OC'bWeCTBHBaC tilHHaHCoBaTa nonxpena ua

Eaponencxaa counanea tilOH.ll
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T03'" .llOK)'MeHT e C'b311a.lleHS pa.MK1ITesa npoexr N!! BG05M90POO 1-2.0 18-0038-CO 1 ,,3a no-nofisp >KHBOTS o6ulH}la
Kyfipar xpea npaofiurasaae aa Y1l3SHMHrpyna", 4l"'HaHc"'paH OTOneparusaa nporpaua "PaJs"'THe aa '10SelDKHTepecypca"
2014-2020. Ilsnara oTrOSOpl:IOCT sa cszrspxanaero aa ny6JTID(auIDITa ce HOCH OT o6ull'lJia Kyfipar '" rrpn Hl'l:KaKBR
06CTOllTenCTSa He MO>Kena ce C'fJITa, 'Ie T03~i llOKYMeHT orpaassa O<pHl.(HMHOTOCTaHOSHlUe aa Eaponeacxas CblO3 Ii
Ynpaanaaaiuaa opraH aa OI1Pt{P 2014 - 2020

IIPEKP ATHBAHE HA ,n:OrOBOP A
qJl. 37. (1) T03B. Zloroaop ce npexparsaa:
1.C H3THlJaHe rra Cpoxa rra Ilorosopa,
2. C H3rr"bJIHeHHeTOna BC1fq](H 3a.l{"bJDKeHIDIaa Crpaaare no Hero;

3. DpH aacrsrraaae aa D"bJIHa06eKTHBHa HeBb3MO)I(HOCT aa asrrsnaeaae, aa KoeTO 06CT05lTeJICTBO

saceruarara Crpaaa e .nJI"b2K.Hana ynenova npyrara Crpaaa B CpOK no 15 (nernaaecer) .l{RH OT

nacrsnsane aa HeB"b3MO)l(ROCTTa;

4. npa npexparsnaae aa lOpH.l{H~eCKO mute - Crpaaa DO ,[(orOBopa 6e3 npaaonpaevcrso, no

CMHC"bJIaua 3aKOHo.naTeJICTBOTOaa zrspzcaaara, B K05lTO C'bOTBeTHOTOJI:Hqe e YCTaHOBeHO;

5. npa YCJIOBH5ITano sn. 5, aJI. 1, T. 3 OT 3M<1>O,ZJ.PIOI1,[(PCJI.
(2) ,[(oroBOp"bT MO)l(e na 6"b.nenpexparea
1. no B3aHMHO C"brJIaCHeaa Crpamrre, H3paJeHO B nacaeaa <p0pMa;

2. xoraro aa M3TI'bJIHl1TEJUI 6b.ne OTKPHTO npoH3Bo.nCTBO no HeC"bCT05ITeJIHOCTana
JIHKBH.nauH5I - no acxaae na BC5IKaOTCrpaaare.

~. 36. TIJIaI.UaHeTO na HeYCTOHKRTe, yrosopeaa B T03H ,[(orOBOp, He orpaaasasa npasoro aa
asnpaaaara Crpana zta TbPCR peaJIHO H3nbJIHeRHe a/ann 06e3meTeHHe sa noaecena spezra H

nponycuara nOJI3H B rro-ronax pasvep, C"brJIaCHOnpHJIO)I(HMOTO npaso.

~. 35. B'b3JIO)I(HTEJUIT HMa npaso zta y.n"bP:>KHBC5IKa.n"bJDKHMano T03H ,[(oroBop aeycroaxa
xpea aazrspxcaaesa cyna OT Tapaarrasra aa H3D"bJIHeHBe, KaTO ysenoxra rracveao M3TI'bJIHI1TEJUI aa
TOBa.

qJ1. 34. TIPH paasanzae na ,[(oroBopa nopazm BHHOBHO HeH3n"bJIHeHHe tra R5IK051OT Crpaaare,
BHHOBHaTa Crpana .n"bJDKHneycroaxa B pasuep ua 2 % (Cfl060M: zme na CTO) OT CToHHocTTa aa
Iloroaopa.

qJ1. 33. TIPH KOHcTampaHO nome HJIH npyro aero-tao rum qaCTlPIHO H3nbJIHeHHe na OT.neJIHa

neaaocr ana npa OTKJIOHeHHe OT H3HCKBaHIDlTa aa B'b3JIO)I(HTEJUI, rrOCOqeHH B TeXHHtIeCKaTa

cneUH<pHKaI.J.IDI, B'b3JIO)I{HTEJUIT HMa npaso na nOHCKa OT K3TI'bmn1TEJUI na H3nbJIHH H31J,jlJIOH

KalJeCTBeHO C'bOTBeTHaTaneanocr, 6e3 zta .n"bJDKH.nOD"bJIHHTeJIHOssaaarpaxneaae sa TOBa. B cnysaa, se
H DOBTOPHOTOH3DbJIHeHHe aa YCJIyraTa e HeKaqeCTBeHO, B'b3JIO)I{HTEJUIT HMa npaso na sazrspxa
rapanuasra sa H3nbJIHeHHe B na npexpara ztoroaopa.

CAHKI..llIH IIPH HEH3IIbJIHEHlIE
qJ1. 32. TIpB. npocposaaae R3nbJIHeHl1eTO aa 3a.l{"bJDKeHIDlTa no T03H ,[(oroBop, aensnpaaaara

Crpaaa )l"b.JDKHna ampasaara aeycroaxa B passrep aa 0,05 % (Cfl060M: uyna 11RJlOnyna nem aa CTO) OT

Ileaara aa C"bOTBeTHaTaneaaocr aa BCeKR nea aatiasa, HO He nose-re OT 2 % (Cfl060M: zrse aa CTO) OT

croanocrra na C"bOTBeTHaTaneaaocr.

OKOHqaTeJIRIDI Ilpaexo-rrpenaaarenea npOTOKOJI H ce onpenens rrorrxoztsm CpOK aa orcrpaaxsaaero IilM

HJIR aanaraaero aa CaRKUIDI, C'brJIaCHOxn, 32 - 36 OT ,[(oroBopa.

PA3BIATMEH.l
40BEWKIofTE PECYPCIA

III
ITpOeKTbT ce OC'bmeCTBHB3 C 4lllH3HCOB3Ta nonxpena H3

EBpOnenCK~iH COUH3neH 4l0H.ll



CTp.15 OT20

---------------------,------------------------ ------- www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
T03H lloKYMeHT e C'b311alleHB paMKHTe aa npoexr N!! BG05M90POO 1-2.0 18-0038-CO 1 ,,3a no-nofrsp )[{HBOT B ofiumaa
Kytipar spes npuofiuiaaane na Y.ll3BKMHrpYITB", <pHHaHCKpaROTOneparnaua nporpaaa "PaJBHTl1e aa 'IOBeWKI1Tepecypca"
2014-2020. 1..VuJaTaorroaopnocr aa csm.pxaaaero aa rryfinnxauaara ce ROCH OT 06DlI-IHa Kyfipar Ii npa HH.KaKBH
06CTOHrenCTBa He MO)[{e na ce C'IKTa, 'Ie T03H llOKYMeHT OTpaJHBa 0<pHUlIMHOTO CTaHOBUme aa EBponeHCKKH C'b103 H
Yrrpaansaamas opraH na onpqp 2014 - 2020

lIJ1. 42. TIPH npencposno rrpexparasaae na Iloroaopa, B'b3JlO)l(MTEJUIT e ,nn'b)KeHna 3aIIJIaTH
sa M3TIbJIHMTEJUI peamro asrrsrraeuare H nPHeTH no YCTaHOBeHHRpen Y cnyra, a M3TIbJIHMTEJUIT
e lIn'b:>KeH lIa B'b3CTaaOBH aa Bb3JlO)l{MTEJUI HeYCBoeHaTa sacr OT aBaHCOBO rrpenocraseaare
CpelICTBa. Koraro npexparxaaaero aa Iloroeopa e no BMsa aa M3TIbJIHMTEJUI, TOM ,n'bJl)KH H

lIJ1. 41. B'bB BC1PIK.HCJIyqaH sa npexparasaae aa ,[(oroBopa, OCBeH npa npexparasaae na
topazraxecxo rnrne - Crpaaa no ,[(orOBopa 6e3 npasonpaeacrso:

1. Bb3JlO)l{MTEJUIT H M3TIbJIHMTEJUIT C'bCTas5lTKOHCTaTHBeHnporoxon sa H3B'bplIIeHaTa
K'bM MOMeHTa aa npexparasaae pafiora H paaxepa na eseuryanao ,ll.'bJDKHMHTeIlJIamaHHSI; H

2. M3TIbJIHMTEJUIT ce aansrosaaa:
a) na npeycraaosa npelIOCTaBRHeTO na Y CnyTHTe, C H3KJllOqeHHe aa TaKHBa lIeimoCTH, KaKBlITO

MO)Kena 6'b,ll.aTHe06xo,llHMR H nOHCKaHH OTBb3JlO)KMTEJUI;
6) na rrpeztaae aa Bb3JlO)KMTEJUI BCHtIKH OTqeTwpaJpa60TKHI,ll.oKJIa,UH, H3rOTBeHH OT Hero B

asrrsnaeaue aa ,[(orOBopa no ztarara aa rrpexparxaaaero; H
B) na aspae na Bb3JlO)KMTEJUI BCH~ 1I0K)'MeHTH H MaTepHaIDI, KOHTO ca c06CTBeHOCT ua

Bb3JlO)l{MTEJUI H ca 6MJlH npenocraseaa na I13TIbJllll1TEJUI B'bB apssxa C rrpeznseraaa ,[(orOBopa.

lIJ1. 40. B'b3JlO)l{MTEJUIT npexparasa ,[(oroBopa B crrysaare no xn. 118, an. 1 OT 30n, 6e3 lIa
,n'bJl)KH 06e3meTeIDIe na M3TI'bJ1Hl1TEJUI aa nperspneaa OT npexparxaaaero na ,[(oroBopa spena,
OCBeHaKO npexparasaaero e aa OCHOBamIe qjJ. 118, an. 1, T. 1 OT 30TI. B nOCnelIHHR cnysaa, pasaept.r
aa ooennereaaero ce orrpenens B nporoxon H.JIH cnopasyxeaae, nomracano OT CTpaHHTe, a npa
HenOCTHraHe aa csrnacae - no pena sa KJIaY3aTa aa paspeuraaaae sa cnopose no T03H Ilorosop.

lIJ1. 39. Bb3JlO)KMTEJUIT MO)Ke na PaJBaJIH ,[(oroBopa CaMO C rmCMeHO yaezroaneuue 1I0
M.:3TIb.1IHl1TEJUI H 6e3 zra My nane norrsnaarenea CpOK sa H3n'bJIHeHIie, aKO nopazra aafiasa aa
M3TIbJIHMTEJUI TO e CTaHanO 6e3none3HO rum aKO 3a,U'bJDKeHHeTOe Tp516BanO ,na ce H3n'bJIHH
aenpeaeaao B yrosopeaoro speae.

lIJ1. 38. (1) BCSlKa OT Crpaaare MO:>Kena PaJBaIDI ,[(oroBopa rrpa BBHOBHO aeaarrsmreaae ua
C'bmeCTBeHO3a,U'bJI:>KeHHena zrpyrara crpaaa no ,[(oroBopa, rrpa ycrrosaara H C nocnemnrare csrnacao
qjJ. 87 H en, OT 3aKosa sa 3a,U'bJI:>KemHlTaH ,norOBOpI-ITe, spes OTrrpaB51Hena .IlHCMeHOnpenyrrpesoieaae
OT aanpaaaara Crpaaa no aeaanpasaara H orrpenenaae aa nozrxonsm CpOK sa H3n'bJIHeHHe. PaJBaJI5lHe
aa ,[(oroBopa ae ce nonycxa, xoraro HeH3n'bJIHeHaTa sacr OT 3a,U'bJDKeHHeTOe He3HaqJiTeJIHa C ornen sa
mrrepeca aa asnpaasara Crpaaa.

(2) 3a ueJIHTe aa T03H ,[(oroBop, CTpaHHTe me Cq}{TaT sa BI!I.HOBHOaeasrrsnnenae aa C'bIlleCTBeHO
3a,U'bn:>KeHJ1ena M3TIbJllll1TEJUI scexa OTCne,UHHTecnysaa:

1. xoraro I13TI'b.JIH11TEJUIT He e 3aITO'IHan H3n'bJIHeHHeTO aa Y cnyrare B CpOK 1I0 30
(rpaaecer) ,nHH, Cq}{TaHOOT ,[(aTaTa na BJlH3aHe B cana;

2. M3TI'bJIHMTEJUIT e npexparan H3n'bJIHeHHeTOaa YCnyTHTe aa nosexe OT30 (TpH,neceT).D:HH;
3. M3TI'bJIHMTEJUIT e nonycaan C'bIlleCTBeHO OTKJIOHeHHeOT YcnOBHRTa aa asrrsnaeaae na

nopsnxara / Texaasecxara cnerradiaxarras H TeXH}iqeCKOTO npennosceaae.

« , .... "..... ,,,v ...
PA3BHTMEHA

40BEWKKTEPECYPC~•
Ilpoeicrs'r ce OC'bweCTBSlB3C IilJlH3HCOB3T3 nomepena H3

EBpOneiicKIISI COUJl3J1eHIilOHll
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T0311 .llOKYMeHTe csaaaaea B pa.MK:HTeaa npoexr N!! BG05M90POO 1-2.0 18-0038-CO 1 ,,3a no-nofisp IKHBOTB o6IIDIBa
Kyfipar xpes npI106.UlaBa.Heaa Y1l3BHMI1rpYOH", cpHHaHcHpaHOTOneparasaa nporpaaa "P33BHTHe aa soaeunorre pecypca"
2014-2020. Ilsnara oTrOBOpl:IOCTaa Cb)l"pIKaHHeTO aa ny6J1I1KaUIDITa ce ROCMOT o6UlHHa Kytipar H rrpn HHKaKBH
06CTOllTeJlCTBaHe MOIKe na ce csara, 'Ie T031-!.nOKYMeHTOTP33llBa 0CPI1[(liaJJROTOCTa.HOBHUlexa EBponeHCKIDI CblO3 Ii
YnpaBJlllBalUIDI opraH aa OIlPt{P 2014 - 2020

"JIM

KOH<pauemmaJIHOCT

lln.45. (1) BCRKa OT Crpaaare no T03H ,lJ;oroBop ce sansrosaaa na OaJH 13 nOBepHTeJIHOCT a na He

pasxpaaa HllH pasnpocrpaasna HH<pOPMauIDI aa zrpyrara Crpaaa, craaana IiH3BeCTHa IIpH ana IIO OOBO,ll

113nbJIHeHHeTO aa ,lJ;oroBopa ("KoH«i»H)J.eHunaJIHa HH«i»opMaUHlI"). KOH<pI1)leHl(HaJIHa HH<pOPMaUHH

sxmosaa, 6e3 na ce orpaaasasa no: 06CTo.SlTenCTBa, caspsaaa C ThprOBCKaTa .n.eiiHOCT, TeXHH'leCKHTe

npoueca, npoexra BJIH <pHHaRCH na CTpaHHTe, KaKTO H aoy-xay, H306peTeHIDI, nOJIe3RH Mo.n.eJIH rum
npyra npasa OT nonofiea xapaxrep, CBbp3aHM C H3nbJIHeHHeTO aa ,lJ;oroBopa. He ce CWlTa aa
KOH<pH)leHIJ:HaJIHa BH<popMau:IDITa, xacaema HaHMeHOBaHHeTO na H3TIbJlHeHH5I rrpoexr, CTOHROCrra H

npenvera aa T03H ,lJ;oroBop, C ornen 6'b,[(elllo n030BaBaRe aa npaaooar npooecaoaanea orrar OT

11311bJIlll1TEJUI.

(2) C H3KJIJOQeHHeaa cJI)"IaHTe, nOCOQeHHB an. 3 aa T03H 'lJIeH, KOH<pH)leHl(BaJIHa l:lH<poPMau:H51

MO)Ke na 6b,lle PaJKpHBaRa CaMO crren npensaparenao IIHCMeHO onofipeaae OT zrpyrara Crpaaa, KaTO

TOBa C'bfJIaCHe He M02Ke zta 6'b,lJ;e OTKaJaRO 6e3npH'lliHH0.
(3) He ce C'IHTa aa aapymeaae na sazrsroseaaxra sa aepaaxpasaae aa KOH<pHL{eHD.BaJIHa

liH<pOPMauHH, xoraro:
1. HH<P0pMaIlH.SlTae craaana HnH CTaBa ny6JlHq_H0 )lOCThUHa, 6e3 sapyurasaae aa T03B Ilorosop

OTKOHTOH zta e OT CTpaHHTe;

2. HH<pOpMauHHTa ce H3BCKBa IIO CHJIaTa aa 3aKOH, npBJI02KHM cnpsno KOHTOH na e OTCrpaaare;

COaJBaHe Ha 0PHJIO:>KliMHHOpMH

qJI. 44. 11pH B30'bJIHeHlleTO aa ,lJ;oroBopa, 11311bJIlll1TEJUIT B HerOBHTe nO,LJ.H3n'bJIHHTeJIHca

.n.nb)KHH na COaJBaT BCH'IIGI npanoxaxa HOpMaTH.BIDI aKTOBe, pasnopenfia, craazrapra H npyra
113I1CKBaHIDI, caspsaaa C npezoaera na Iloroaopa, H 13 qaCTHOCT, BCH'lKH npanosooca npasana B

H3HCKBaHIDI, caspsaaa C onaasaae na OKOJlHaTa cpena, COUHaJIHOTOH TpY)lOBOTO npaso, npHJIO>KHMl:l

KOneKTHBIDI cnoPaJ)'MeHIDI WHllB pasrropenfia aa Me)K,[(yaapO,[(HOTO eKOJIOrJiq_HO,COUHanHO H Tpy.n.OBO

IIPaBO, csrnacao 11pHJIo)KeHHe N2 10 KbM K'bM xn. 72, an. 4 OT 3011.

OJ>ll(D PA3IIOPE)U>D
LIed)J1HHpaIDf rrOHHTIDl H ThITI<YBaHe

lln. 43. (1) OCBeH aKO ca )le<pHHHpaIDI H3pWIHO IIO npyr nasaa B T03H ,lJ;oroBop, H3IIOJI3BamITe B

Hero nOHJITIDI liMaT 3HaqeHHeTO, naneao liM 13 3011, C'bOTBeTHO B neramrare )le<pHHHUHli 13

,lJ;oII'b1IHHTeJIHllTe pasnopenfia aa 3011l:IJUI, aKO fUlMa TaKHBa sa HHKOH nOHJITIDI - cnopezr 3HaqeHHeTO,

KoeTO liM ce IIpH.[(aBa 13 OCHOBHlITe paanopentia aa 3011.

(2) 11pH nporaaopesae Me)KJlY PaJJIHqsH pasnopenfia H.JIH YCJIOBHH,csnspxama ce B ,lJ;oroBopa B

Ilpanoxeaaara, ce npanarar CJIe,[(HHTenpaaana:
1. CIIeIJ:HaJIHHTepasnopenfia liMaT npe,llHMCTBO npen ofinrare pasnopentia;
2. paanopenfiare aa 11pHJIo)KeHIDITa I1MaT npezraacrso npezt PaJOOpe.n.6HTe aa ,lJ;oroBopa.

3aKOHHaTa JIHJ(Ba aspxy sacrra OT aBaHCOBO npenocraseaare cpencrsa, nonneacanra na spsmaae, aa

nepaozraOT OTnarara aa npexparasaae aa ,lJ;oroBopa no THXHOTOspsmaae.

PA3BHTME HA
40BEWKMTE PECYPCH

Ilpoexrvr ce OC'bllleCTBHBaC Ij>HHaHcoBaTa nonxpena ua
EBpOne"CK~1H COUl1aJleHIj>OH.ll
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T03H ,nOK)'MeHTe csaaanen B p~1Kl1Te aa npoexr N!! BG05M90POO 1-2.018-003 8-CO1 ,,3a no-nofisp >KHBOTB otiuraaa
Kyfipar spes npaofimaaaae aa YH3BHMHrpyna", <IlHHaHcHpaHOTOneparasna nporpaaa "PalBHTHe sa =oeemxare pecypca"
2014-2020. Ilanara orrosopaocr sa cszrspxanaero aa ny6JIHKaUJoUITace HOCH OT ofimaua Kyfipar 11 npn HHKaKBH
06CTOSITeJJCTBaHe MO)Ke na ce CQHTa, 'Ie T03H .llOK)'MeI:lT OTPalHBa OcllHUHaJIHOTOCTaHOBHlUena EBponei1cKIDI C'h103H
YnpaBJlHBalUHJIopraa aa OITPlIP 2014 - 2020

ABTOPCKH IlpaBa

QJ1. 47. (1) CTpaRHTe ce csrnacasar, aa OCHOBaHHe'iII. 42, an. 1 OT 3aKOHa sa aBTOPCKOTOnpano
H cpoznnrre My npasa, se aBTOpCKHTenpaaa BbPXY BCIflIKH )IOKYMeHTH H MaTepHanH, R BCSlKaKBRnpyra
eneveara ana KOMllOHeHTR, csananeaa B pesynrar aa H.IDf BbB apssxa C R3IIbJIHeHHeTO aa .[(orOBopa,

npanannezcar R3I.J)1JIOaa B'b3JI0)lG1TEJUI B Cb:mHSI06eM, B KOHTO 6KXa npaaannezcana aa asropa,
M3I1'bIll-IMTEJUIT nexnapapa H rapaarapa, qe TpeTH mma He rrparexaaar npasa BbPXY H3rOTBeHHTe

)IOKYMeHTR R zrpyra pesynrara OT R3nbJIHeHHeTO na .[(orOBopa, KORTO MoraT na 6b)IaT 06eKT aa
aBTOPCKOnpaso.

(2) B cnynaa qe 6blle YCTaROBeHO C BJlSI3nO B cana csnetiao pemeaae HJIH B crrysail =re
B'b3JIO)l(MTEJUIT WHJlR M3TI'bIll-IMTEJUIT YCTaROBS!T, 'Ie C H3rOTBSlHeTO, BbBe)K)laHeTO R

R3IlOn3BaReTO na lloKYMeHTR HJlR zrpyra MaTepHanH, CbCTaBeHR rrpa H3IlbllHeHHeTO na T03H .[(oroBop, e

aapynreao aBTOPCKOIIpaBO aa TpeTo JIHue, M3I1'bIll-IMTEJUIT ce sazrsnxaaa zra aanpasa Bb3MO)KH0 sa
B'b3JI0)lG1TEJUI H3II0ll3BaHeTO HM:

1. spea rrpoxsna aa CbOTBeTHHSllloKYMeHT RJIHMaTepHaJI; IUll:I

2. spea 3aMSlHaTana enesteirr OT Hero CbC 3a:rqHTeHHaBTOPCKHnpana Cnpyr enescear CbC CbIIJ;aTa

<PYHKUHSI, KOHTOHe aapynrasa aBTOpCKHTenpasa na TpeTH nana; HJlH

3. KaTO IIOnyqH sa CBOS!CMeTKa paapemeaae aa nonsaaae na rrponyxra OT TpeTOTO nane, t:JHHTO
npasa ca aapymeaa.

(3) B'b3JI0)lG1TEJUIT ysellOMSIBa M3I1'bIll-IMTEJUI sa npereanaare sa aapymeaa aBTOPCKH

npasa OT crpaaa na TpeTH rrana B CpOK )IO 5 (Cfl060M.: nem) )lHH OT Y3HaBaReTO HM. B cnysaa, qe rpera

JIHUa IlpeMBSIT OCHOSaTeJIHH IlpeTeHIJ;RH, M3I1'bIll-IMTEJUIT HOCM IIbJIHaTa orrosopaocr H noaacs

BCHt:JKRIIJ;eTH, npoasrasama OT TOBa. B'b3JI0)lG1TEJUIT rrpHB.JI:FPIaM3I1'bJIH11TEJUI B esearyarrea

crrop aa aapymeao aBTOPCKOnpaso SbB spsaxa CR3rr'bJIHeIDleTO no .1loroBopa.

ITy6llH'tJHH H3S1BneHIDI

QJ1. 46. M3ITbIll-IMTEJUIT IDIMa npaso na nasa ny6nwllm aaaanenaa H csotimeaaa, rra
pasxpaaa ana pasrnacasa KaKBaTO H na e HH<pOPMaIlWI, KOS!TOe nonyxan BbB apssxa C R3BbpIIIBaHe aa
Ycrryrare, npezeaer aa T03H .[(oroBop, He3aBHCHMO ztarra e Bb3 OCHOBa na )IaRHH R xrarepaana aa
B'b3JI0)lG1TEJUI HIDf na pesynrara OT pafiorara na M3IT'bJIH11TEJUI, 6e3 npezraaparenaoro ITHCMeHO

csrnacae aa B'b3JI0)lG1TEJUI, KoeTO csrnacae IDIMa na 6b)Ie 6e3npR~HHo OTKa3aHORIDf aatiaseao.

3. npellOCTaBXHeTO na FIH<popMa.IIWlTa ce H3HCKBaOT perynaropea IUll:I zrpyr KOMlleTeHTeH opraa

H C'bOTBeTHaTaCrpaaa e llnb)l(Ha na asrrsrnra TaKOBaH3HCKBaRe;

B cnysaare no TO'IKH 2 ana 3 Crpauara, KOS!TO cnensa zta rrpenocrasa HH<popMauHSlTa,

ysenosoma He3a6aBHo ztpyrara Crpaaa no .[(oroBopa.

(4) 3a,llbIDKeHHSlTa no Ta3H xnaysa ce ornacsr no CbOTBeTHaTa Crpaaa, BCIJlIKli HeiffiH

rroneneaaa, KOHTpOIDfPrum: OT HeS! <pRpMH H opraamanaa, BCH'IKH Heihm crrysorrena H HaeTH OT HeS!

<pH3H'tJecKHHllH ropH.[(H'tJeCKHnaua, KaTO CbOTBeTHaTa Crpaaa crrosapa sa H3IlbllHeIDIeTO aa Te3H

sazrsnsceaas OT crpaaa na TIlKHBaIIHna.
3a,llbIDKeHHSlTa, CBbp3aHH C aepaaxpasaae aa Konrpaneatraarraara HH<pOPMauHSlOCTaBaTB cana H

cnezt npexparxsaae aa .[(orOBopa na KaKBOTOH na e OCHOBaRHe.

fI' .tt10 .....,. ..prp.........

PA381.1TI1EHA
40BEWKI1TE PECYPCI.1•EBPOnEM<»I CblO3

EBPOIlEl1CIG1
C04~EH o»OHA

Ilpoescrs'r ce OC'bUleCTBSlBaC <IlltHaHCOBaTa nonxpena na
Eaponencxns COQUaJleH <ilonA
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T03H JlOK)'Me8T e cssnanea B paaxare aa npoexr N~BG05M90POOI-2.018-0038-COI ,,3a no-nofisp :lKHBOTB o6JI(J{Ha
Kyfipar spes npHo6111aBaHeaa ylI'3BBMH rpyna", IflHHaHCHpaHOTOneparaaaa nporpaxa "Pa3BHTBe ua '10BelUKHTepecypca"
2014-2020. Ilanara OTfOBOPHOCTaa CbJlbp:lKaIDIeTO aa ny6JlJ1](auIDITa ce HOCH OT o6111HRaKyfipar H npn HID<aKBH
06CTOll'TenCTBaHe MO:lKena ce c-rara, 'Ie T03H JlOKYMeHT oTPa3l1'Baorparraanuoro CTaHOBH-meaa Esponeacxaa CblO3 11
Yrrpaansaanras opraa aa OTIPqp 2014 - 2020

HmuO:>KHOCTHa OT,UeJIHHKJIaV311

qJI. 52. B cJJ.YCJ.aH na nporasopesae Me)J(,UYKaKBHTO 11zta 6HJTOyrOBOPKH Me>K.lzyCTpaHHTe H
zteacraarrta HopMaTHBHH aKTOBe, npHJIO>KHMR KbM npezneera na ,[{ofoBopa, TaKHBa yrOBOPKH ce Cq_HTaT

HeIIpeo,UOITHMaCI1JIa

qJI. 50. (1) Crpaaare He OTrOBap}JT aa HeH3IIbJIHeHHe aa 3a,UbJDKeHl1eno T03H ,[{orOBOp, xoraro
HeBb3MO:>KHOCrra aa Ii3IIbJIHeHHe ce ,UbJDKHaa HenpeO,UOJIHMa CHJIa.

(2) 3a ueJTI1Te aa T03H ,[{OfOBOP, "Henpeo,UoJIHMa cHJIa" HMa 3HaQeHHeTO aa TOBa nOH}JTHe IIO

CMHCbJIa aa qJI. 306, an. 2 OT TbproBcKIDI 3aKOH. Crpaanre ce csrnacssar, -reaa aenpeoztomrstaCHJIa me

ce Cl..JHTaTa Ii3MeHeHIDI B rrpI1JIO»<HMOTO rrpaso, xacaeura ,UeffilOcrra aa KOHTO a ,n:a e OT noe, Ii

nssnpenarcrsama H3IIbJIHeIDIeTO HJIl:I Bo,UeII:(H ,UO HeBhlMO)l(lIOCT aa Ii3nbJIHeHHe na noerare C

,[{oroBopa sazrsnxenaa.
(3) Crpaaara, saceraara OT aenpeononava C11JIa, e ,UJTb:>KHana npemrpaexe BCHtII<H pasyana

YCHJIH}JH MepKH, aa na HaMaJIH ,UOMHHHM)'M noneceaare Bpe,UR H 3ary611, KaKTO B na yae,UOMIi IIHCMeHO

npyrara Crpana nesatiaaao B CpOK ,UO3 (Cfl060M: mpu) ,UIDI OT aacrsnsane aa Henpeo,UOJTHMaTa C11JIa.

KbM yae,UOMJIeHl1eTOce npanarar BCl{qJ(11peJIeBaHTHlI WBJIH HopMaTHBHO YCTaHOBeHH ,UOKa3aTeJICTBasa
HaCThITBaHeTO 11eCTeCTBOTOaa HerrpeO,UOJIHMaTa CHJIa, rrpasaaaara spsaxa Me)KJlY TOBa 06cTo}JTeJICTBO

11HeB'h3MO:>KHOCrrasa H3nbJIHeIDIe, H OqaKBaHOTO spenerpaeae na HeH3nbJIHeHHeTO.

(4) ,[{oKaTO rpae Henpeo,UOJIHMaTa CHJIa, B3UbJIHeHHeTO aa 3a,UbJI)KeHHeTOce cnapa. Saceruatara
Crpaaa e ,UJI'h)KHa,CJIe,Ucsrnacyaaae C aacpenraara CTPaHa, na rrpO,UbJI)KH na asrrsnaaaa Ta3H QaCT OT

3a,UbJDKeHR}JTaCH, KOHTOHe ca nssnpenarcrsaaa OTHenpeO,UOJIHMaTa CHJIa.

(5) He MO)Ke na ce nosoaasa na aenpeononaxa CHJIaCrpaaa:
1. KOHTO e 6HJIa B aafiasa BAA ztpyro HeH3IIbJIHeHHe npezra HaCThllBaHeTO aa nenpeononava CHJIa;

2. KO}JTOHe e HHcpopMHpana rrpyrara Crpaaa aa HaCThnBaHeTO na HeDpeO,UOJIHMaCHJIa; HJIH
3. l..JH}JTOHe6pe)KHOCT HJIH yMHIDJIeHH ,UeiicTBIDI HJIH 6e3,UeiicTBB}J ca ,UOBeJIH,UOHeB'b3MO)KHOCT

aa B3DbJIHeHHe na ,[{oroBopa.

~. 51. Jlancara na napasaa cpencrsa He npe,UCTaBJUIBaHenpeO,UOJIl1Ma CHJIa.

I13MeHeHIDI

~. 49. T03Ii Zloroeop MO)Ke zta 6b,Ue H3MeH}JH CaMO C ,UOIIbJIHHTeJIHIi CIIOpa3)'MelIIDl, 113rOTBeHH

B IIHCMeHa cpopMa 11noznracaaa OT ,UBeTeCrpaaa, B CbOTBeTCTBRe C H3HCKBaHIDlTa R orpaaaxeaaxra aa
30IT.

ITpeXBbpmrne Ha npasa 1'1 3a,ubJDKeHIDI

"lIJI. 48. HHKo}J OT Crpaaare IDIMa rrpaso na trpexnspna HHKoe OT npasara 1'1 3a,UbJI)KemUlTa,

np0I13T1'fqam;H OTT03H ,[{oroBop, 6e3 CbrJIaCHeTO na npyrara Crpaaa, Ilapaxaare B3eMaHIDI no ,[{oroBopa

H no ,UorOBOpl1Te sa IIO,UH3nbJIHeHRe MoraT zra 6b,UaT IIpeXBbpAAHH HJIH sanaraaa CbrJIaCHO

npRJIO)l(l!MOTO npaso.

(4) I13ITbJIHMTEJUIT sannama na B'b3fl0)J(I1TEJUI otiesmereuae aa nperspneanre spena Ii

nponycaarare n0113H BCJIe,UCTBHena OKOHqaTeJIHO npasaaro aapymeaae na asTOPCKH npasa aa rpera
naua.

" 1.,."", I" ..........
PA3BIITIilE HA

YOBEWKJ{TE PECYPCIII

EBPOI1El1cIGlCbI03
ESPOI1~
COtlIWlEl1 <I>OHll

Ilpoexrvr ce OC'bweCTBHBaCIflIlHaHCOSaTa uomcpena aa
Eaponencicna couuaneu IflOHJl
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T03H ,llOKYMeHTe csaaanea B paMKHTe aa npoexr N2 BGOSM90POOl-2.018-0038-COI ,,3a no-nofrsp lKlffiOT B o61IDlHa
Kytipar spea npnofiurasaae aa ysr3BHMHrpyrra", cjJHHaHcHpaHOTOneparasua rrporpava "Pa3BHTHe na YOBeWKHTepecypcu"
2014-2020. Ilanara orrosopuocr aa C'b,llbp)l{aHHeTO aa ny6nHKaUIDITa ce HOCH OT ofimana Kytipar H rrpa HHKaKBH
06CTO.RTenCTBaHe MO)l{e na ce cnara, qe T03H ,llOKYMeHTorpaassa OcjJHUHa.JIBOTOCTaHOBHllle sa EBponeMCKHJI C'b103 H
YnpaBJI.RBaLUHJIOpraH HaOllPllP 2014 - 2020

YBelIOMJIeHIDI
lIJI. 53. (1) BcWIKH yaenounenaa Me:>K.D:YCTpaHHTe B'bB spssxa C T0311,[(oroBop ce H3B'bpLIIBaT B

nHCMeHa <popMa H MoraT zta ce npenasar JlH'IHO HJUI spes npenops-raao nHCMO, no xypaep, no <paKC,
eJIeKTpOHHa noma.

(2) 3a nenare aa T03R ,[(oroBop ,n:aHHHTeH rrauara sa KOHTaKTaa CTpaIDlTe ca, KaKTOCJIelIBa:
1. 3a B'b3JIO:>KHTEJUI:
Aapec sa xopecrroanearraa: rp. Kyfipar, YJI. ,,~3 EOPHC I" N2 1
TeJI.: 0848 72020
<1>aKc:0848 73205
e-mail: kubrat@kubrat.org
Jlaue sa KOHTaKT: ,[(. Mansesa - rexmrsecxa C'bTpy,n:HKKno npoexr
2. 3a M3TI'bJIHHTEJUI:
Anpec sa xopecrroanearras: rp. TIJIOB,n:HB,6YJI. .Llap EOPHC III 06e,n:IffiHTeJI" NQ128, BX. A, er. 2
TeJI.: 0898777830
<1>aKc: .
e-mail: eleonora.jeleva@gmail.com
JIHne aa KOHTaKT:EJIeOHOpa )l{eJIeBa
(3) 3a ztara ua yselIOMJIeHHeTO ce csrrra:
1. narara na rrpeztasaaero - rrpu JIHt{HOnpenasaae aa yaeztoxneaaero;
2. narara aa nOmeHCKOTOKJIeHMOaa 06paTHaTa pasrracxa - npa 113IIpamaHe no nomara;
3. narara aa ,n:OCTaBKa,orfienaaaaa B'bpxy xypaepcxara pasnacxa - rrpa asnpamaae no xypaep;
3. narara ua npaeraaaero - IIpH asnpamaae no <paKc;
4. narara aa norrysaaaae - npa ampainaae no enexrpoaaa noma.
(4) BCSlKa xopecnoanemraa Me:>K.D:YCrpaaxre me ce cnara aa BaJIH,llHa, aKO e asrrpareaa na

nocoxemrre no-rope anpecz (B r.a. eJIeKTpOHIDl), spea nocoaearrre no-rope cpencrsa sa KOMYHHKaIlHjl H
na nOCOqeHl1Te JIHua aa KOHTaKT. TIPH npoxsna na nOCOqeHl1Te azrpeca, TeJIecpOHHH npyra lIaHHH aa
KOHTaKT, C'DOTBeTHaTaCrpaaa e ,n:JI'b:>KHa.nayse,n:OMHnpyrara B IIHCMeH BH,n:B CpOKno 5 (Cl1060M: nem)
.D:HH OT nacrsrmaae aa rrpOMJIHaTa. TIPH HeH3II'bJIHeHHe aa TOBa 3a.n:'bJDKeHHeBCSIJ(OYBe,n:OMJIeHHeme ce
csara aa BaJIHlIHO apsneao, aKO e asnpareao aa IIOCOqeHlUe no-rope aapeca, qpe3 OIIHCaHHTe cpencrsa
sa KOMYHHKaUIDIH na nocoseaare naua aa KOHTaKT.

(5) TIPl1 npeofipaaysaae 6e3 npexparasaae, nposeraa aa HaHMeHOBaHHeTO,
npasaoopraaasanaoaaara <popMa, cenanamero, anpeca na ynpaaneaae, npenxera aa ,n:eiffiocT, cpoxa aa
C'bmeCTBYBaHe, opranare aa yrrpaaneaae H npelICTaBHTeJICTBO aa M3TI'bJIHHTEJUI, C'DlI{IDIT ce
aazrsnscasa na yaenoxa B'b3JIO:>KHTEJUI aa nposcmara B CpOK ,n:o5 (cnoeoscnemy .D:HH OT BIIHCBaHeTO
H B C'bOTBeTHHSIperacrsp.

aa aesarranaa H ce 3aMeCTBaT OT C'bOTBeTHHTepasnopenfia na HOpMamBHHjI axr, 6e3 TOBa .na anese
HHID;O)I{HOCTna ,[(OrOBOpa H aa OCTaHaJIHTeyrOBOPKH Me)l{,ll)' Crpaaare. HHmo)I(ROCTTa aa IDJ](OSIKJIaY3a
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I1pI1rrO:>KeHH.sI:

qJI. 58. KbM T03H ,[{oroBop ce IIpRJIaraT H ca aepaszrerraa sacr OT Hero CJIe)lIDITe rrpHJIO:>KeHIDl:

I1pHrrO:>KeHI1eNQ 1 - TeXHHTJeCKa CTIeUHIPHKaUIDl;

I1pMJIO:>KeHUeNQ2 - TeXHRTJeCKO rrpennoacemre aa M3I1b.JllIMTEJUI;

Ilpanozceaae NQ3 Lle . JIO:>KeHHena M3I1bJIHMTEJUI.
y- A. J('y

~ <1'
~

EK3eMnrr.srpM

~. 57. T03I1 ,[{oroBop ce CbCTOH OT 20 (ztsanecer) crpaaana R e li3rOTBeH a nonrracaa B 3 (TpI1)

e,l(Ho06pa3HM exaexnnspa +zrsa exaesmnapa sa Bsanoxarens H ezmn exseernnsp aa M3TIbJIHHTerr.sr.

Pa3pemaBaHe Ha cnopOBe

~. 56. BCRTJKH CTIOpOBe, IIOpO,l(eHH OT T03H ,[{oroBop H.JIHOTHac.HIIzyIce no Hero, BKJIIOq.RTeJIHO

cnoposere, noponena HJIH OTHaC.HIIzyIce ,l(0 HerOBOTO .rsnxyaaae, aeneacrsarenaocr, R3IIbJIH.eHHe I1JIH

npexparasaae, KaKTO R CTIOpOBeTeaa norrsnsaae aa IIPa3HOTI1 B ,[{orOBopa lUII1 rrpMCIIOCo6.sIBaHeTO My

K'hM HOBOBb3HHKHaJIM 06CTO.sITerrCTBa, me ce ypeacaar Me:>KJl,y Crpaaarc =pea nperosopa, a npa
HenOCTIITaHe aa csrnacae - CIIOPbT me ce OTHaC.sIsa penrasaae OT KOMIIeTeHTHIDl 6'hrrrapCKH Cb,U.

I1PHllO:>KHMOIIpaBO

qJI. 55. T03H ,[{oroBop, B T.q. I1pHllO:>KeHM.sITaK'hM Hero, KaKTO M BC~ IIPOH3TRTJam,R RJIH

CB'hP3aRH C Hero CTIOpa3)'MeIDUl, M BCWlKR CBbp3aHH C T.sIXnpana .Ii 3aJ('hJDKeHH.sI,me 6b,l(aT rrO,l(TJRHeHH

na .Ii me ce TbJIKyaaT csrnacno 6brrrapCKOTO IIpaBO.

qJI. 54. (1) T03R ,[{oroBop ce cxmosna aa 6'hJITapCKH e3HK. B cnysaa na HeC'hOTBeTCTBR.sI,BOJ],em,

e 6'hrrrapCKR.sIT e3RK.

(2) I1PRJIO:>KHMR.sITe3RK e aazrsnxarenea sa M3II0JI3BaHe IIpR C'hCTaB.sIHeaa BC.sIKaKBM,l(OK)'MeHT11,

CB'hP3am1 C M3II'hJIHeHHeTO na ,[{oroBopa, B r.a. yaenosmeaaa, IIPOTOKO.JIH, or=era Ii zrp., KaKTO 11 IIpM

rrpoaexnanero na pa60THH cpenra. BCH~R Pa3XOJ(H sa npesozt, aKO 6'h,l(aT He06xo,l(HMH aa
M3ITbJIHHTEJUI H.JIMHerOBM npeJ],CTaBMTeJIMH.JIH cny:>KHTeJIM, ca sa cxrerxa na M3I1bJIHHTEJUI.
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ КЪМ ПОКАНА  

ЗА УЧАСТИЕ В  ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ 

ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ С ПРЕДМЕТ 

 

 

„Избор на изпълнител за възлагане на организация и провеждане на  

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

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

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

ресурси“ 2014-2020 по обособени позиции:  

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

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

психологически консултации“ 

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

компетентност 4 „Дигитална компетентност” 

 

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

поръчки. 

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

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

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

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

човешките ресурси“ 2014-2020 по обособени позиции:  

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

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

психологически консултации“ 

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

компетентност 4 „Дигитална компетентност” 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

комплексни мерки. 

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

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

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

проекта, обособени в позиции, както следва: 

 

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

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

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

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

информационната кампания, изготвяне на покани до работодателите, провеждане на 

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

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

логистика; 

2. Организиране и провеждане на информационни кампании за повишаване 

информираността относно социалните и здравните им права. Насърчаване на семейното 

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

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

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

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

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

им. 

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

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

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

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

разходи за разработване на информационни материали и разпечатването им. 

 

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

психологически консултации“ 

1. Психологическо подпомагане, тренинг обучения, индивидуални и групови 

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

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

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

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

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

работни материали и разпечатването им, възнаграждения за психолози. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

материали и разпечатването им. 

 

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

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

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

„Дигитална компетентност” за 60 лица от целевата група. 

 

Настоящата процедура  се организира и провежда в изпълнение на Закона за 

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

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

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

 

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

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

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

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

на икономически неактивни лица, психологическо подпомагане, социална и професионална 

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

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

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

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

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

комуникационни технологии и нарастването на обема на наличната информация в Интернет 

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

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

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

информираността относно социалните и здравните права на маргинализираните групи, чрез 

провеждане на информационни кампании. Насърчаване семейното планиране промяна на 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

на ползвателите от маргинал. общности, включително роми. 

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

включване чрез:  

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

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

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

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

Кубрат; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Основна дейност на Изпълнителя е организиране и провеждане на  информационни 

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

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

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

кампании“ 

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

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

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

информирането им за свободните работни места. 

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

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

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

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

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

компетентности по различни програми и проекти. 

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

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

целевата ще бъдат включени в дейности за психологическо подпомагане, мотивационно 

обучение и заетост. 

Продължителност:  Продължителността на всяка една от информационните кампании и  

трудовата борса е в рамките на 1 ден. 

Подготовката и организирането на информационните кампании и трудовата борса 

трябва да включва изпълнението на следните дейности: 

 осигуряване на зала, оборудвана с  необходимите технически средства; 

 осигуряване на модератори; 

 разработване на програма и материали; 

 публикуване на съобщения в медиите; 

 провеждане на срещи с работодателите; 

 осигуряване на логистика. 

Провеждането на информационните кампании и трудовата борса трябва да бъдат 

изпълнени чрез следните поддейности: 

 отпечатване на разработената програма и материали в тираж достатъчен за 

предоставянето им на участниците; 

 логистично осигуряване; 

 осигуряване на материали; 

 изпълнителят извършва регистрацията на участниците в информационните 

кампании и трудовата борса; 

 осигуряване на зали за провеждане на информационните кампании и трудовата 

борса, подготовка и обслужване на техническото оборудване на залата;  

 осигуряване на снимков материал от информационните кампании и трудовата 
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борса; 

 спазване на мерките и изискванията за визуализация през целия период на 

провеждане на информационните кампании и трудовата борса, съгласно изискванията на 

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

2014-2020 г. 

В стойността на информационни кампании следва да бъдат включени:  

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

логистика; 

 - разходи за разработване на материали за информационната кампания.  

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

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

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

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

оборудване, възнаграждения на модератори, логистика; 

 - разходи за разработване на материали за трудовата борса. 

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

• Проведени 3 информационни кампании. 

• Организиране на трудова борса. 

3.5.1.2. Организиране и провеждане на информационни кампании за повишаване 

информираността относно социалните и здравните им права. Насърчаване на семейното 

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

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

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

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

Промяна на практики, имащи негативно влияние върху социалното включване на 

маргинализираните общности, като: 

 Кампании в общността за семейно планиране и начини за избягване на 

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

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

маргинализираните общности;  

 Кампании в общността за информиране относно социалните и здравните им права 

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

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

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

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

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

рисковото поведение и насърчаване на репродуктивното здраве. 

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

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

следва да обхване минимум 20 лица от целевата група; 

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

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

група; 

Продължителност: Продължителността на всяка една от информационните кампании е в 

рамките на 1 ден. 

Подготовката и организирането на информационните кампании трябва да включва 

изпълнението на следните дейности: 

 осигуряване на зала, оборудвана с  необходимите технически средства; 

 осигуряване на лектори; 

 разработване на програма и материали; 

 осигуряване на логистика; 

Провеждането на информационните кампании трябва да бъдат изпълнени чрез 

следните поддейности: 

 отпечатване на разработената програма и материали в тираж достатъчен за 

предоставянето им на участниците; 

 логистично осигуряване; 

 осигуряване на материали; 

 изпълнителят извършва регистрацията на участниците в информационните 

кампании; 

 осигуряване на зали за провеждане на информационните кампании, подготовка и 

обслужване на техническото оборудване на залата;  

 осигуряване на снимков материал от информационните кампании; 

 спазване на мерките и изискванията за визуализация през целия период на 

провеждане на информационните кампании, съгласно изискванията на Единния наръчник на 

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

Стойността на информационните кампании е следва да включва: 

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

лектори, логистика за всяка една от кампаниите; 

- разходи за разработване на информационни материали и разпечатването им.  

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

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

социалните и здравните им права; 

 Наличен снимков материал; 

 Разработени програма и обучителни материали. 

3.5.1.3. Повишаване на здравната култура - Направление III 

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

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

граждани от етнически малцинства, включително роми относно заболявания, представляващи 

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

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

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

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

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

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

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

решаването на сходни проблеми.  

Целите на дейността са:  

 да информира представителите на ромската общност за влиянието на социалните, 

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

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

 да мотивира и насърчава представителите на ромската общност в избора на 

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

 да предотвратява рисковете и неблагоприятните състояния чрез убеждаване на 

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

навици, които ще им помогнат за справяне с тях;  

 да повишава чувствителността на обществото за необходимостта от съответната 

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

средата.  

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

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

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

високо развита и цивилизована държава. 

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

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

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

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

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

продължителността на живота в добро здраве има положителен ефект върху производителността 

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

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

здравеопазването пряко подпомага икономическия растеж и има решаващо значение за 

намаляване на бедността като едновременно допринася за устойчивото икономическо и социално 

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

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

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

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

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

Продължителност: Продължителността на всяка една от информационните кампании е в 

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

изпълнението на следните дейности: 

 осигуряване на зала, оборудвана с  необходимите технически средства; 

 осигуряване на модератори; 

 разработване на програма и материали; 

 осигуряване на логистика. 

Провеждането на информационните кампании трябва да бъдат изпълнени чрез 

следните поддейности: 

 отпечатване на разработената програма и материали в тираж достатъчен за 

предоставянето им на участниците; 

 логистично осигуряване; 

 осигуряване на материали; 

 изпълнителят извършва регистрацията на участниците в информационните 

кампании; 

 осигуряване на зали за провеждане на информационните кампании, подготовка и 

обслужване на техническото оборудване на залата;  

 осигуряване на снимков материал от информационните кампании; 

 спазване на мерките и изискванията за визуализация през целия период на 

провеждане на информационните кампании, съгласно изискванията на Единния наръчник на 

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

Стойността на информационните кампании следва да включва: 

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

модератори и логистика;  

- разходи за разработване на информационни материали и разпечатването им. 

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

култура  

 Наличен снимков материал;  

 Изграждане на мотивация и нагласи за профилактика и лечение на заболявания 

сред граждани от етнически малцинства; 

 

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

психологически консултации“ 

3.5.2.1 Психологическо подпомагане, тренинг обучения, индивидуални и групови 

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

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

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

лицата,така и провеждане на групови консултации. Индивидуалното психологичното 

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

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

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

Психологическата консултация е насочена към уязвими хора, изпитващи трудности и 

мотивирани да преодолеят негативни, мъчителни преживявания. Участниците в груповото 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

интегриране.  

1. Самостоятелност  

 Умения за съобразяване с някои социални норми; 

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

или предаване на свършена работа или административни документи; 

 Умения за организиране на придвижването си в заобикалящата ги среда; 

 2. Себеутвърждаване  

 Умения за изразяване; 

 Умения за представяне на самия себе си в добра светлина; 

 Умения за откритост; 

 Умения за преминаване към действие  

- Да останеш активен въпреки трудностите  

- Да поемаш отговорности  

- Да поемаш инициативата; 

 Умения за прилагане в действие на образователен или професионален проект  

3. Общуване  

 Умение да разбираш и да бъдеш разбран  

- Умение за декодиране на съобщение  

- Умение за изразяване по разбираем начин  

- Умение за предаване на преживяно събитие; 

 Умение да изслушваш останалите и самия себе си  

- Умение да оставиш другите да се изкажат  

- Умение да изслушваш другия  

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

представи;  

 Толерантност и уважение по отношение на другите  
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- Приемане на различията  

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

 Работа в екип  

- Умение да приемаш работа в екип  

- Активно участие при работа в екип; 

 4. Адаптиране към живота в предприятието  

 Опознаване на живота в предприятието; 

 Интегриране в живота на предприятието  

- Инвестиране в работата в предприятие  

- Умения за интегриране в групата, в бригадата  

- Уважение към труда на другите; 

 Изпълнение на поставена задача  

- Умение за успешно изпълнение на дадена задача  

- Умение за организиране на работата  

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

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

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

разпространявам извън групата; 

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

цели; 

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

монополизирам думата. 

Дейността по психологическо подпомагане е насочена към мотивиране на целевата група 

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

професионално обучение по ключова компетентност и заетост. Мерките насочени към 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лицата от целевата група в социалния и професионалния живот; 

• Предоставяне на психологическа подкрепа чрез индивидуални и групови  

консултации с психолог на 25 лица от целевата група. 

Поддейност: Провеждане на 3 тренинг-обучения насочени към поощряване 

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

Подготовката и организирането на тренинг-обучения трябва да включва 

изпълнението на следните дейности: 

 осигуряване на зала, оборудвана с  необходимите технически средства; 

 осигуряване на психолози; 

 разработване на програма и материали; 

 осигуряване на логистика; 

Провеждането на тренинг-обучения трябва да бъдат изпълнени чрез следните 

поддейности: 

 отпечатване на разработената програма и материали в тираж достатъчен за 

предоставянето им на участниците; 

 логистично осигуряване; 

 осигуряване на материали; 

 изпълнителят извършва регистрацията на участниците в тренинг-обучения; 

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

на техническото оборудване на залата;  

 осигуряване на снимков материал от тренинг-обучения; 

 спазване на мерките и изискванията за визуализация през целия период на 

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

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

В стойността следва да бъдат включени: 

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

логистика; 

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

Резултати от изпълнение на дейността: 

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

им в социалния и професионалния живот.; 

 Разработени Учебен план и програма;  

 Заверени Присъствени списъци/регистрационни формуляри на обучаемите за всеки 

ден по съответното тренинг-обучение;  

 Наличен снимков материал;  

 Разработен окончателен Доклад за проведените тренинг-обучения.  

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

учебни часа, общо 8 часа. 

Поддейност: Предоставяне на психологическа подкрепа чрез индивидуални и 

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

групови  консултации да включва изпълнението на следните дейности: 

 осигуряване на зала, оборудвана с  необходимите технически средства; 

 осигуряване на психолози; 

 разработване на материали; 

 спазване на мерките и изискванията за визуализация през целия период на 

провеждане на  психологическите индивидуални и групови  консултации, съгласно изискванията 

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

2014-2020 г. 

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

и групови консултации. 

Период на провеждане:  Дейността по оказване на психологическа подкрепа чрез 

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

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

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

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

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

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

потенциала на служители и специалисти чрез повишаване на преносимите умения и 

компетентности при обслужване на ромско население. Повишаване на капацитета и 

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

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

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

интеркултурна комуникация на служители и специалисти, обслужващи специфични групи. 

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

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

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

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

възможност да се включат в двете обучения, както следва:  

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

и специалисти, разпределени в две групи.  

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

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

Чрез тях ще се създадат предпоставки за: 

• Усвояване на специфични ключови умения и развитието на компетентности за 

преодоляване на стереотипни негативни нагласи относно хора от рискови групи;  

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

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

положение;  

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

• Запознаване с основни нормативни документи, подкрепящи 

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

принадлежност, социален статус и др.:  

- Закон за защита от дискриминацията;  

- Ролята на Комисията за защита от дискриминацията;  

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

ЗНАНИЯ: 

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

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

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

специфичните групи граждани;  

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

4) За нормативните документи защитаващи равенството между половете и 

толерантното отношение спрямо специфичните групи граждани;  

УМЕНИЯ: 

1) Успешно прилагане на интегриран подход на равнопоставеност на специфичните 

групи граждани;  

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

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

3) Преодоляване на стереотипите и предразсъдъците при работата със специфични 

групи граждани;  

4) Ефективна комуникация с членовете в един екип; 

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

6) Въздействие и мотивиране на членовете на екипа;  

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

на евентуално възникнали такива;  

8) Ефективна работа в екип.  

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

среда;  

 Да се запознаят със същността на интеркултурното общуване и интеркултурната 

комуникативна компетентност;  

 Да се запознаят с особеностите на мултикултурното общество; 

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

правомощия; за управление и поведение по време на срещи; 

 Да се повиши личната ефективност и продуктивност на служителите; 

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

компетентност”;  

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

европейските граждани; 

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

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

групи, хора в риск от социална изолация.  

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

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

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

конфликтите; 

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

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

неравностойно положение; 

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

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

граждани; 

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

6. Ефективна комуникация. 

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

8. Справяне със стереотипи.  

9. Равенство между половете. 

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

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

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

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

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

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

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

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

воденето на интеркултурен диалог, както и практически примери за приложението 

интеркултурната комуникативна компетентност в административна среда, като:  

 Умения за работа в интеркултурна среда; 

 Принципи на Европейското гражданство; 

 Техники за ефективен диалог и включване на всички заинтересовани страни; 

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

Подготовката и организирането на тренинг-обучения трябва да включва 

изпълнението на следните дейности: 

 осигуряване на зала, оборудвана с  необходимите технически средства; 

 осигуряване на психолози; 

 разработване на програма и материали; 

 осигуряване на логистика; 

Провеждането на тренинг-обучения трябва да бъдат изпълнени чрез следните 

поддейности: 

 отпечатване на разработената програма и материали в тираж достатъчен за 

предоставянето им на участниците; 
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 логистично осигуряване; 

 осигуряване на материали; 

 изпълнителят извършва регистрацията на участниците в тренинг-обучения; 

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

на техническото оборудване на залата;  

 осигуряване на снимков материал от тренинг-обучения; 

 спазване на мерките и изискванията за визуализация през целия период на 

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

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

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

техническа обезпечаване на залите, лектори, материали. 

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

„Работа със специфични групи“; 

 Обучени 40 служители и специалисти преминали Тренинг-обученията на тема 

„Европейско гражданство и работа в интеркултурна среда“; 

  40 лица получили сертификати за участие в тренинг-обучения; 

  Разработени Учебни планове, програми и обучителни материали;  

  Заверени Присъствени списъци/регистрационни формуляри на обучаемите за 

всеки ден по съответното обучение;  

  Наличен снимков материал;  

  Разработен окончателен Доклад за проведените обучения;  

  Придобити знания, практически умения и развитието на компетентности за 

преодоляване на стереотипни негативни нагласи относно хора от рискови групи; 

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

учебни часа, общо 16 учебни часа. 

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

ромската общност - Направление II 

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

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

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

сериозно влияние върху индивидуалните съдби на пряко засегнатите и благосъстоянието на 

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

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

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

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

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

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

 Основните теми в мероприятията трябва да  включват минимум:  

 - Базови познания за ранното детско развитие; 

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

на личността. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

в които ще бъдат включени 60 лица от ромската общност. 

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

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

детската градина. 

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

ден. 

Подготовката и организирането на мероприятията трябва да включва изпълнението 

на следните дейности: 

 осигуряване на зала, оборудвана с  необходимите технически средства; 

 осигуряване на психолози; 

 разработване на програма и материали; 

 осигуряване на логистика. 

Провеждането на мероприятията  трябва да бъдат изпълнени чрез следните 

поддейности: 

 отпечатване на разработената програма и материали в тираж достатъчен за 

предоставянето им на участниците; 

 логистично осигуряване; 

 осигуряване на материали; 

 изпълнителят извършва регистрацията на участниците в мероприятията; 

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

техническото оборудване на залата;  

 осигуряване на снимков материал от мероприятията; 

 спазване на мерките и изискванията за визуализация през целия период на 

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

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

В стойността за провеждане на мероприятията следва да бъдат включени: 

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

лектори, логистика;  

- разходи за разработване на материали и разпечатването им. 

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

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

градина.  

 Осъществени контакти с представители на целевата група по процедурата. 

 

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

компетентност 4 „Дигитална компетентност” 

3.5.3.1 Организиране и провеждане на обучение по ключова компетентност 4 

„Дигитална компетентност - Направление I 

Дейността включва организиране и провеждане на обучение по ключова компетентност 4 

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

оглед развитието на информационните и комуникационни технологии и нарастването на обема 

на наличната информация в Интернет възниква необходимостта от притежаване на специфични 

знания и умения за работа със съществуващата технологична инфраструктура.  

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

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

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

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

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

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

компютър, поради което се неконкурентно способни на трудовия пазар. 

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

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

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

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

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

използване на съществуващата технологична инфраструктура. Днес дигиталната компетентност е 

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

култура и информационно общество в световен мащаб. 

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

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

на нивото.  

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

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

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

Продължителността на един учебен час е 45 минути.  

3. Брой на обучаваните лица: 60  

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

компетентност Дигитална компетентност – Компютърна грамотност  

През последните години се наблюдава бурно развитие на информационните и 

комуникационни технологии.  



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 

 

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

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

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

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

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

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

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

група по проекта. 

Очаквани резултати в края на курса: 

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

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

надеждността на информацията, която намират. Класифицират информацията по методичен 

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

копия на информация и файлове,които са запазили. 

Комуникация: Могат да използват разширени функции на няколко средства за 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

основни познания по програмиране. 

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

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

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

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

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

употребата на цифровите технологии. 

Подготовката и организирането на обученията по ключова компетентност трябва да 

включва изпълнението на следните дейности: 

 осигуряване на зала, оборудвана с  необходимите технически средства; 

 осигуряване на обучители; 

 разработване на програма и материали; 

 осигуряване на логистика. 

Провеждането на обученията по ключова компетентност трябва да бъдат изпълнени 

чрез следните поддейности: 

 отпечатване на разработената програма и материали в тираж достатъчен за 

предоставянето им на участниците; 
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 логистично осигуряване; 

 осигуряване на материали; 

 изпълнителят извършва регистрацията на участниците в обученията по ключова 

компетентност; 

 осигуряване на зали за провеждане на обученията по ключова компетентност, 

подготовка и обслужване на техническото оборудване на залата;  

 осигуряване на снимков материал от обученията; 

 спазване на мерките и изискванията за визуализация през целия период на 

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

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

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

„Дигитална компетентност”. 

• 60 лица получили сертификат за придобита ключова компетентност Дигитална 

компетентност – Компютърна грамотност. 

• Разработени Учебен план, програма и обучителни материали;  

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

по съответното обучение;  

• Наличен снимков материал;  

• Разработен окончателен Доклад за проведените обучения;  

• Придобити теоретични знания и практически умения по ключова компетентност 4 

„Дигитална компетентност”. 

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

на един учебен час е 45 минути. 

 

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

18.09.2020 г. 

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

от 18.09.2020 г. 

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

18.09.2020 г. 

 

 

 

Изготвил: ………………п……………. 

Онур Зайкъров – Координатор по проекта – ОП РЧР 

 



T03H .AotcyMeHTe cssnanen BpllMKHTeaa npoexr N!! BG05M90POOl-2.01S-003S-COI ,,3a no-noesp >KHBOTB061I(RRa
Kyfipar xpea npaotimasaae aa y~3BHMHrpyrra", !f>HHaHCHp3EIOTOneparasna nporpaaa "P33BHTHe aa 40BeWKHTe
pecypcn" 2014-2020. Ilanara orroaopaocr aa C'b.A'bP)f(3}{HeTQaa ny6JTHJ<3IzyIflace HOCROT 06lI1HHa Kyfipar R npa
HKKaKBH 06CTO~TeJ1CTBaHe MO)Ke na ce C411T3.,qe T03R .AOtcyMelITOYp33JlBaO!f>HUHaJIHOTOCTaHOBHII(e na
Esponeacxaa C'b103HYnpaanaaanras opraa na Onpqp 2014 - 2020

I. ):{eKJIapHpaM, lIe CMe 3an03HaTH C npeznrera sa nopsuxara, KaKTOH Co6eMa na patiorara,
------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------

YBA'lKAEMHrOCnO)I.IIH KMET,

C EMK 204667598

B Kal.{eCTBOTOMYH aa Ynpasaren
(ua Ofl'b:JICHOcm)

OT "EHTllJIAHETC" EOO)l.
(uauuenoeanue ua yuacmuuxa)

H nO)J,nHcaHOEneouopa 3axapHeBa 'lKeneBa
(mpume UMeHa)

no 060c06eHa n03HgBB X!! 2 "OpraHH3aglHl H npOBeJlSllaOeHa 06YQeHIHI, TpeoHom H
nCHXOJlOrUQeCKBKooCYJlTagHH"

aa otimecrseaa nopssxa C npenaer "Jb60p na H3D'bJlHHTenaa Bb3J1araHe na opraaasauaa H
npoaesenaue aa HH4»0pMa~HoHHH KaMnaOUH, 06yqeHUH, TpeHHHrH H nCHXOJlOrHqecKH
KOHcyJlTa~HH" no npoexr X! BGOSM90POOI-2.018-0038-COI ,,3a no-nofisp ~HBOT B ofimaaa
Ky6paT spea npaotimaaaae na YH3BHMH rpyna", 4»HHaocHpaH OT Oneparaaaa nporpasra
"Pa3BHTHe aa qOBeWKHTepeeypca" 2014-2020 no 060c06eou n03H~HH:

060c06eoa n03H~HHXl! 1 "OpraoH3a~HH H upoaessnaae na HH4»opMa~HoHHHKaMnaHHD"
060c06eoa n03H~1HI X!! 2 "OpraHH3a~B1I H npoaeaoraae na 06yqeHHH, TpeHHHrH H

nCHXOJlOrUqeCKHxoacynranaa"
060c06eoa n03HIJ;1HIX! 3 "OpraHH3Hpaoe H npoeesenaae na 06yqeHHe no KJIIOQOBa

KOMneTeHTHOCT4 ,,)I;nrHTaJIHa KOMneTeHTHOCT"

TE~CKOllPE)J;RO~HBE

)1;0
OliII(HHA KYliPAT

06p(l3e~M! 2

IlpoelCTbT ce OC'hIQeCTBHBaC .HHaUCOBaTa nonxpena ua
EBpOneifcKIUI conaanea .OIm



T03" Jl.OK)'MeHTe csaaaneuS paMKHTeaa npoexr N!! BG05M90POO 1-2.0 IS-003S-CO 1 ,,3a no-nofisp )l(HBOTS o61UHlia
Kyfipar spes npHo61U8BaHeaa y~3SHM" rpYTIH", !pHliaHCHPaHOTOneparaaua nporpaaa "P83sHTHe H8 QOSelllKHTe
pecypca" 2014-2020. ~8Ta OTroSOPHOCT38 C'bll.'bPXGUiHeTOaa rryfinaxamorra ce HOCHOT 06l1lHH8 Kytipar H rrpa
HHK8XBH 06CTOwreJJCTBaHe MO)l(e A8 ce C"IHTa, Qe T03" llOKYMeEIT O'Tp83llB8 O!pHUHaJJHOTOCTaHOSmne na
Esponeacxaa C'b103HYnpaanaaamaa opraa aa OI1Pqp 2014 - 2020
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YKa3aHue: Y4aCTIDtK'bTKMa npaso na npHllO)KJIztexnapaunsra aa KOHtPH.AeH~H~OCT no sn. 102/4
3011. ~

04/0912019 f.
EJIEOHOPA JlCEJlEBA
YllPABHTEJI HA
EHTllJIAHETC"EOO

am

5. .lI.eKJlapHpaM, se npa asrorssne na orpeprara ca Cna3eHH 3a.n;'bJl)KeHIDITa,CB'bp3aHHC ,naH'bI..{HH
OCHrypOBKH,onassaae na OKOJIHaTacpena, 3aKpHJIana 3aeTOCTTaHYCJIOBHRTaua TPy,n.

4. Fapairrupaue, 4e CMe B cscroaaae na H3n'bJIHHM Ka4eCTBeHOH B CpOK nopsaxara B n'b11HO
C'bOTBeTCTBHeC npencrasenoro "npeMO>KeHHe aa aarrsnaeaae na nopsnxara" H B C'bOTBeTCTBHeC
Texnasecsare CneI..{HQ>HKal..{.HH- aepasnerraa tIaCTOT)l,oKYMeHTaI..{HJlTasa ofimecraeaara nopsaxa.

3. AKo 6'b,neM onpenenexa aa H3ll'bJIHHTeJI, me CKJlJ04HM norosopa aa ofimecrseaa nopssxa B
3aKoHoYCTaHOBeHHJlCpOKH me npencraaav BCHq}(HHe06xo,lJ,HMH,noKYMeHTH.

2. Ilpennaraae na H3ITbJIHKM06w.eCTBeHaTanopsnxa B C'bOTBeTCTBHeC'bC3aJlO>KeH}{TeH3HCKBaHHJlB
noxaaara aa ysacrae, B C'bOTBeTCTBHeC TeXHH4eCKHTe H3HCKBaHllil, csrnacuo TeXHH"IeCKa
CneI..{HtPm<aI..{HR,YCJIOBHRTa aa npoexra na noroaopa H nOCTHrHaTHTe rrpa nperosopare
,nOrOBOpeHOCTH.Ille H3B'bpIIDlM ycnyrare - npenaer aa 06w.eCTBeHaTa nopsxxa, B ITbJIHO
C'bOTBeTCTBHeC H3HCKBaHHJlTaaa B'b3ll0)l(HTeM, OTHOCHMHTeHOpManmIDI paanopenfia H YCllOBHJlTa
na noroaopa aa 06meCTBeHanopsxxa,

Ilpoexrvr ce OC'b~eCTBHB8 Cct»HH8HCOB8T8nonxpena U8
Eaponeaexas COI.{H8J1eHct»OHA



T03" AOK)'MeHTe C03.ll(1AeHB paMKJITeaa npoesr N2 BG05M90POO 1-2.018-0038-CO1 ,,3a no-notisp )lnfBOT B ofilIlHHa

Ky6paT spea npaotiuiaaane na y.sr3BHMHrpyna", Ij>HHaHCHpaHOT Oneparuaaa nporpaaa "PaJBHTHe sa 40BeWKHTe

pecypca" 2014-2020. Llanara orrosopaocr aa COAbP)f(8HHeTOsa nyfiJJJ{J(aUlf.H-race HOCHOT ofiuiaua Kyfipar H npa
HHKaKBH oficrosrencraa He MO)f(e na ce C'lHTa, 'Ie T03H .llOK)'MeHT orpaaasa OIj>J.U.lHaJIHOTOCTaHOBHU{e na
Esponencxas COlO3H YnpaBJUlB&mHHopraa aa OTIP4P 2014 - 2020
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30684,00"DCHXOJIOrH'ICCKO nO.Ll.OOMaraHC, TpcuHur 06Y'lCUH.H, 25 570,00
HH.Ll.HBH.LJ.YaJIUOH rpynoaa KOUCYJIT3UHHaa UeJlCBaTarpyna -
HanpaBJICUHe I - npcseacaane na 3 TPeHHHr-06yqeHHSI HaCOqeHH

Ilpennaraaara OT Hac IJ,eHaaa aarn.naeaae ua .Ll.OrOBOpaaa ofimecreenara nopusxa no ofiocofiena
n03HIJ,HSINQ 2 e B pasaep na 53770,00 JIB. (CJJOBOM:TIcT.Ll.CCeTH TpH XHJIH.Ll.Hce.Ll.eMCTOTOH0
cenessnecer JICBH) 6C3 MC HJIH 64524,00 JIB. (CJJOBOM:Hleernecer H '"ICTHPHXDJIH.Ll.H
neTCTOTHU.Ll.Ba.Ll.eCCTH '"ICTHPHJIeBa) CMC, <popMHpaHa, KaKTOcnensa:

no 060c06eHa n03HUOH .N'!! 2 "DpOBe!l\.l{aHe Ha 06y'"IeHHH TpeUHHrH H nCOXOJIOrO'"lCCKH
KoucYJITaUHH"

C HaCTOSlU],OTOBH npe.Ll.CTaBSIMeuauiara rrspaoaasanna o<i>epTaaa nsrrsnaenae na o6S1BeHaTaOT Bac
ofiutecrseaa nopssxa c npenaer "H360p na H3n'bJIUHTeJIaa asanarane na opranasanna H
npoaescnaae na HU~OpMaI.l,HOHHHKaMoaHHH, 06Y'ICUHH, TpCHHHrH H nCHXOJIOrH'IeCKH
KOHcYJITaI.l,HH"no npoexr .N'!! BG05M90POOI-2.018-0038-COI ,,3a nO-.Ll.06'bP~HBOT B 06m;OHa
Kyfipar '"IpC3 npaofimasane aa YH3BHMH rpyna", ~HHaucHpaH OT Oneparaana nporpassa
"PalBHTHe na '"IOBemK.HTCPCCYPCH"2014-2020 no 060c06euo o0301.l,HH:

060c06eua n03HI.I,H.H.N'!! 1 "OpraH03a1.l,HHH opOBeiK,LI.aHCna HH~OpMaI.l,HOUUHKaMnaUHH"
Ofiocofiena n0301.l,H.H.N'!! 2 "OpraHH3aI.l,HH H npOBe)I(,QaUena 06Y'"IeHH.H,TpCUHurH H

nCHXOJIOrH'"ICCKHKOUCYJITaI.l,OH"
060c06eua o03HI.I,H.H.N'!! 3 "OpraHH3HpaHe H nposesenane ua 06Y'"leHHCDO K.JJ1O'"IOBa

KOMneTeHTHOCT4 ",lI;HrHTaJIUaKOMneTeuTHoCT"

YBA)l(AEMH rOCTIO)l(H u rocnonx,

O~EPTA
OT

"EHTllJIAHETC" EOO,ll;, EBK 204667598
/HaJilMeHOBaHHeaa )"IacTHHKai

.ll.O
OIiIqllHA KYEPAT

06pll3eu .NQ5.2

I'tn."'" fM.I~" ""or_ ..", ..
PA38KTMEHA

'IOIIEIIJKI4T£ PECYPCM

Ilpoexrs'r ce OC'LmeCTBHB8C IjInH8HcoBaT8 nonxpena H8
Eeponeilcxaa COQH8JleUIjIOHA



T03H .II.0K)'MeHTe CD3.11.3.11.eHB paMKJITe aa npoexr N!!BG05M90POOl-2.0 18-0038-CO1 ,,3a no-notisp )!(HBOTB 06111HHa
Kyfipar spea npHo6111aBaHe ua Yjl3BHMH rpyna", tPHHaHcHpaH OT Oneparasaa nporpaaa "Pa3BHTHe Ha 'lOBeWKHTe
peoypca" 2014-2020. Llanara orroaopsoer aa CO.ll.'bP)f{aHHeTOua ny6J1HKal.{IDlTa ce HOCHOT o6111HHaKyfipar H npa
HHKaKBH 06CTO.sITenCTBa He MO)f{e .II.a ce C'IHTa, 'Ie T03H .uOK)'MeHT orpasaaa OtPHUlIaJ1HOTO craaosaure sa
EBponeHCKIDI COlO3H Ynpaanaeamaa opraa aa OfIPtIP 2014 - 2020

--------------------------------------------- www.eufunds.bg nn n __ n_n __ n __

Fapanrapaue, qe CMeBCbCTO~HHena H3IIbJIHHMKaqeCTBeROnops-rxara npa nOCOlfeHHTeB o<pepTaTa
~eHH,sa CbOTBeTHIUInepaoztaa asrrsnaeaae na norosopa.

5520,00

28320,00

10416,00

4600,00

23600,00

8680,00

3.

nO~06pHBaHe nocrt.na AO o6p33oBaHHe, xpea aKTHBHO
BKJlIO'IBaHe aa pOAHTeJlH OT pOMCKaTa 06I1.\HOCT
Hanpaaneaae n - npeABH)J.eHOe opraaaaapane H npcsexcnaae
ua 3 MepOnpH.sJTH.Hna reva "AKTHBHH pOAHTenH", B KOHTOme
6b,ll,aTBKJIlOqeHHofimo 60 nnua, OTposrcxara 06mHOCT

Pa3BHTHe ua MeCTUBTe 06I1.\HOCTHH npeononaaaae na
HeraTHBHHTecrepeo'rana - Hanpaaneaae IV - opranaaapane
H npoeeacaaae ua 2 ,ll,BY,ll,HeBHHo6YlleHHjI sa cnyaorrerra M
cneuaanacra OTofinacrra ua snpaaeonaaaanero, o6paJoBaHMeTO,
COUHaIlHHTeAei:fROCTHH np. pafioreuia aa TepHTopH~Ta aa
06mHHa Kyfipar, oficnyacaarua POMCKOnacerienae .. Tpemmr
o6YlleHHe .Pafiora CbCcneUH<pH'-IHHrpyna" 16 yqe6HH saca aa 40
crryxorrena H CneUHaJIHCTH,pasnpeneneaa B nse rpyrra H
TpeHHHr-06yqeIDIe "EBporreHCKO rpa)K)l,aHCTBOIi pafiora B
HHTepKynrypHa cpena" 16 yqe6HH xaca aa 40 cnysorrena H
Cne~HaJIHCTH

2.

rrpeAOCTaB~He Ha nCHXOJlOrH~eCKa nOAKpena rpynoBH
KOHcyJJTa~HHCnCHXOJIOrna 25 rraua OTuenesara rpyna;1.3

3900,003250,00
rrpeAOCTaB~He nCHXOJIOraqeCKa nOAKpena HHAHBHAYaJIHH
KOHCyJlTa~HHCnCHXOJloraa 25 naua OTuenesara rpyrra1.2

13640,00 16368,00

Opraaasapaae H npoaexnane na 3 TpeHHHr-06YQeHIDIHaCOqeHH
ICbMnoompxsaae ysacraero ua 60 mmara OT nenesara rpyna B
CO~HaIlHH.sJH npo<pecHOH3.JIHIDI)I(HBOT

1.1

ICbMnooutpasane YliaCTHeTOsa 60 JIHUaTaOT uenesara rpyrra B
CO~HaIlHH.sJ H npotpecaoaanaas )IUfBOT, OKa3BaHe na
nCHXOnOrH'IeCKa nOAKperra HHAHBHAYaIlHH KOHcynTaqKH C
ncaxonor aa 25 JlHUaOTuenesara rpyna H rpynoaa KOHcyJlTa~HH
CnCHXOJlorna 25 naua OTuerresara rpyna

...t\•• ,. r.........." ..0' ........
PA3IIKTI'IE HA

'IOBElIIKKTE PECYPCM

Ilpcexrvr ce OC'bDlecTBHB3CIjIHH3HCOB3TaDO.QKpen3H3
EBpOneHCKHHCOUH3JleHljIo~



T03H AOKYMeHT e CD3Aan.eH B paMKHTe aa npoexr N!!BG05M90POO 1-2.018-0038-CO1 ,,3a nO-Ao6bP IKHBOT B o6w,HHa

Kyfipar npea npaofinrasaae H3 Y1l3BHMH rpyrra", !PHHaHCHPaH OT Oneparasua nporpaaa "PaJBHTHe H3 lfOBeWKHTe

pecypca' 2014-2020. Llsnara orrosopaocr aa CDAbPIK3HHeTO H3 Uy6ffilKlU.V1J1Ta ce HOCH OT ofiutaua Ky6p3T H UpH

HltKaKBH 06CTOl!TenCTBa He MOlKe na ce C'UlTa, 'Ie T03H .nOKYMeHT OTPaJlIBa O!PHI..lHMHOTO CTaHOBHme na

EBponeHCKHJI CDI03 H YupaBnllBaUJ,HJI opraa Ha OfIPqp 2014 - 2020

____________________________ m m www.eufunds.bg m _

l1Me H q,aMHJlIDI

04/0912019 r.
EJIEOHOPA iKEJIEBA
YI1PABHTEJI HA
EHTllJIAHETC"EOO

aTa

3a6eJle)KKa: Ilpenncxenara ofima uena/ H ueaara aa R3IIbJlHeHHe na C'bOTBeTHaTa,lI,eiffiOCT no

060c06eHa n03HI..(IDI NQ 2 He cnenaa na aazraamaaa npOrH03HaTa CTOMHOCTaa nopsxxara no

n03HUIDITa, nocosena B rroxaaa aa ysacrae.

DpOeKTbT ce OC'blQeCTBHBa c cJ»HHaHCOBan noaxpeua ua
EBpOneHCKHH COUHaJleH cJ»OHll
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