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Приложение № 2 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
 

 

Предмет на настоящата поръчка е предоставяне на консултантски услуги за нуждите 

на община Вършец, свързани с подготовка на проектни предложения по процедури  

BG06RDNP001-7.004, BG06RDNP001-7.006 и BG06RDNP001-7.007 по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони" на Програма за развитие на селските райони (ПРСР),  2014 -2020 г. 

Основната цел на настоящата обществена поръчка е да се осигури високо 

квалифицирана експертна подкрепа на Възложителя в процеса на подготовка на проектните 

предложения. 

Поръчката е свързана с публикувани в ИСУН 2020 процедури, чрез подбор на 

проектни предложения, по които община Вършец има намерение да кандидатства за 

получаване на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 

Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за 

развитие на селските райони за периода 2014–2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.), съфинансирана от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), които са както 

следва:  

1. Процедура № BG06RDNP001-7.004 - Детска градина  „Реконструкция, ремонт, 

оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно 

значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез 

бюджета на общината" на ПРСР 2014-2020 г.; 

2. Процедура BG06RDNP001-7.006 - Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за 

широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на 

обществените потребности от общинско значение" на ПРСР 2014-2020 г.; 

3. Процедура BG06RDNP001-7.007 - Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, 

оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ на ПРСР 2014-2020 г. 

 

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

Консултатската услуга включва, предварителни дейности, сведени до подготовка на 

формуляри за кандидатстване чрез ИСУН, необходими на Община Вършец за 
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кандидатстване с проектни предложения по подмярка 7.2. и комплектоване на пълния пакет 

от документи, необходими за кандидатстване с проектните предложения.  

Предметът на обществената поръчка обхваща следните три дейности: 

 

Дейност 1 – Подготовка на проектно предложение за кандидатстване на Община Вършец 

по процедура BG06RDNP001-7.004 - Детска градина  „Реконструкция, ремонт, оборудване 

и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските 

райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината" на ПРСР 

2014-2020 г.; 

Дейност 2 - Подготовка на проектно предложение за кандидатстване на Община Вършец 

по процедура BG06RDNP001-7.006 - Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за 

широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените 

потребности от общинско значение" на ПРСР 2014-2020 г.; 

Дейност 3 - Подготовка на проектно предложение за кандидатстване на Община Вършец 

по процедура BG06RDNP001-7.007 - Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, 

оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ на ПРСР 2014-2020 г. 

 

За всяка от трите дейности Изпълнителят следва да извърши следните 

консултантски услуги: 

- Приоритизиране на идентифицираните нужди в съответствие с общинския план за 

развитие на общината; 

- Изготвяне на предложение за обхват на формулярите за кандидатстване чрез ИСУН, 

включващо идентифицирани нужди от инвестиции, отговарящи в най-голяма степен на 

критериите за подбор, определени в ПРСР 2014-2020 г.; 

- Изготвяне на анализи за екологична и икономическа устойчивост на проектното 

предложение;  

- Анализ за устойчивостта на инвестицията - описание на резултатите от изпълнение на 

инвестицията (проекта) и тяхната очаквана устойчивост. Резултатите са ползите и промяната, 

която ще се наблюдава след края на проекта. Резултатите са устойчиви, ако ползите се 

запазят и след приключване на финансирането; 

- Изготвяне на други икономически и социални анализи, нормативно изискуеми за 

конкретни дейности; 

          - Подготовка на заявление за подпомагане и определяне на бюджета на заявленията, 

прецизиране обхвата на обектите след изготвени КСС на база технически проекти; 

          - Окомплектоване на всички изискуеми документи, съгласно Условията за 

кандидатстване към всяка процедура. Всички документи, следва да бъдат изготвени по 

образец на Програма за развитие на селските райони, 2014-2020 г. Когато липсва официално 

утвърден такъв от Програмата, ще се изготвят по образец, предложен от Изпълнителя и 

утвърден от Възложителя – Община Вършец. 
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- Изготвянето на формулярите за кандидатстване чрез ИСУН  следва да  се извърши в 

срок не по-късно от крайния срок за прием на проектни предложения за съответната 

процедура по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от ПРСР 

2014 - 2020 г.,  а именно: 

• процедура BG06RDNP001-7.004 - Детска градина  „Реконструкция, ремонт, 

оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно 

значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез 

бюджета на общината"- 13.07.2018 г. 

• процедура BG06RDNP001-7.006 - Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за 

широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на 

обществените потребности от общинско значение"- 13.07.2018 г. 

• процедура BG06RDNP001-7.007 - Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, 

оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура - 13.07.2018 г. 

 

 


