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ТЕХШ1ЧМ КА ('НОТИФИКАЦИЯ ‘*А ВЪЪЛАГАПК НА ОЫЦКГТНКНА
ПОРЪЧКА ( ПРЕДМЕТ:

„Предоставяне пя консултантски услуги за подготовка, управление и отчитане па 
проект „Изграждане па Информационен център в гр. Костинброд“ но процедура ча

подбор на проекти но марка 7.5 “Инвестиции ча публично ползване в
инфраструктура ча отдих, турист ическа информации н малка но мащаб 

инфраструктура1’ от Сз ра зегията ча водено от общностите местно развитие на
МИГ „Костинброд» Своге”“

I. ЦЕЛИ И А ПОРЪЧКАТА

Осиовната цел е да бъде окачала експортна консултантска помощ ла община 
Костинброд в процеса калдидатствалс ча филалсиралс и изпълнение ла проект 
„Изграждане ла Информационен център в гр. Костинброд“ но процедура ча подбор на 
проекти по мярка 7.5 “Инвестиции ча публично ползване в инфраструктура ча отдих, 
туристическа информация и малка ио мащаб инфраструктура”.

Целта ще бъде изпълнена чрез анализиране на нуждите от инвестиции в 
техническа и социална инфраструктура, отчитане на съответствието им с общинския 
план за развитие на общината, проучване на възможностите за финансиране по 7.5 
“Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 
информация и малка по мащаб инфраструктура”..

При изпълнение иа поръчката, следва да се спазват стриктио изискванията на 
европейското и националното законодателство, релевантни към описаните по-горе цели.

II. ПРЕДВИДЕНИ ДЕЙНОСТИ И СРОКОВЕ

Предмета на поръчката се състои в изпълнението на следните дейности:

1. Дейност 1: Консултантски услуги за подготовка проектно
предложение „Изграждане на Информационен център в гр. Костинброд“, 
необходимо на община Костинброд за кандидатстване по процедура за 
подбор на проекти по мярка 7.5 “Инвестиции за публично ползване в 
инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по 
мащаб инфраструктура” от Стратегията за водено от общностите 
местно развитие на МИГ „Костинброд - Своге”“:

Целта на Дейност 1 е изготвяне и комплектоване на заявление за подпомагане за 
кандидатстване, включително анализ на икономическа и екологическа устойчивост на 
проекта и инвестицията и други икономически и социални анализи, нормативно 
изискуеми за конкретни дейности за проектно предложение „Изграждане на 
Информационен център в гр. Костинброд“.

В задълженията на изпълнителя по тази дейност се включват следните 
активности:

• Формулиране на цели и дейности на проектното предложение.



• Изготвяне на бюджеч па проста, придружен от анализ ча остойностяване на 
денпоештс по проектното предложение, бюджет).1! на прост пото 
предложение трябва да е еъобрачен е изискванията. ограниченията и 
укачапмята ча ичготияпе па бю джет 01 Насоките ча капдидачетнлне по 
процедурата.

• Ичготияпе на детайлен и обосноиап график ча изпълнението на дейности по 
проекта и план ча вышлю възлагане.

• Описание на трудностите и рисковете, свързани с изпълнението на проекта 
ведно е превантивни мерки ча преодоляване то им.

• Оргаиичационна структура ча управление на проекта.

• Мерки ча осигуряване па устойчивое']' на инвестицията.

• Мерки ча спазване на хоризонталните принципи съгласи о Насоките ча 
кандидатстване по процедурата.

• Предоставяне експертна помощ ча подготовка па уеб бачираи формуляр ча 
кандидатстване и съпътстващите го декларации в системата ИСУН.

• Изготвяне на финансов анализ и анализ разходи -  полчи (ако е приложимо).

2. Дейност 2: Консултантски услуги за управление и отчитане на проект 
„Изграждане на Информационен център в гр. Костинброд“, финансиран 
но процедура за подбор на проекти но мярка 7.5 “Инвестиции за 
публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 
информация и малка по мащаб инфраструктура” от Стратегията за 
водено от общностите местно развитие на МИГ „Костинброд - 
Своге”“:

Изпълнителят по Дейност 2 ще има следните ангажименти:

• Съдействие на Възложителя -  община Костинброд при изготвяне на тръжни 
документации, необходими за провеждане на процедури за избор на 
изпълнители по проектните дейности, в съответствие с изискванията на 3011 
и конкретните насоки и изисквания на финансиращата програма, 
включително:

о Анализ на актуалната към момента нормативна база, свързана с 
процедурите по възлагане на обществени поръчки, както и с 
нормативните условия за кандидатстването за финансиране, 
реализирането и отчитането на проекта;

о Съдействие при определяне на стойностите на обществените поръчки 
и избор на подходящи процедури за всяка от тях;

о Съдействие при определяне на критерии за допустимост на 
кандидатите и изработване на методики за комплексна оценка на 
офертите (когато критерият за оценка е „икономически изгодна 
оферта“), изготвяне на документация, обявление за обществена 
поръчка (или поканите -  при процедура на договаряне без обявление), 
на тръжната документация и на техническите спецификации (или на 
описателния документ при състезателен диалог, а при конкурс за 
проект -  конкурсната програма), представяне на доклад за стартиране 
на процедура до кмета на община Костинброд, ведно с документацията



към еъотвстшпм процедура, съгласуване на докуметацпягл с община 
Костинброд и (пстрапяванс па неизправност, непълноти н 
противоречия в документацията при необходимост.

• 1юдготовка па заявки за плащане и подпомагане процеса но комплектоване на 
пакета от документи към заявки за плащане, нт.ч. консултиране при 01 правени 
препоръки относно оформянето и съдържанието па заявките и 
придружаващите ги докум ент.

• Предварителна проверка на проформа фактури и издадени 
разходооправдателпн документи в изпълнение на проекта.

• Подготовка па необходимата кореспонденция между Възложителя и МИГ 
„Костинброд-Своге“, при необходимост и е МЗХГ и ДФЗ, по повод 
изпълнението и отчитане дейностите по проекта, в т.ч, уведомителни писма, 
отговори на такива, изготвяне на искания за анекси към сключения с МИГ 
„Костинброд-Своге“ договор за финансово подпомагане и други свързани е 
цялостното изпълнение на проекта, осъществяване па сътрудничество и 
координация между всички заинтересовани страни в рамките на проекта 
Възложител, МИГ „Костинброд-Своге“, изпълнители на договори, 
изпълнение на ежедневните дейности, свързани с отчитане изпълнението па 
проекта.

• Съдействие при изготвянето на отговори на поставени от Възложителя 
въпроси по изпълнението на проектите да дава отговори след получаване на 
съответния въпрос, възникнал в хода на изпълнение на проекта.

• Изготвяне на справки във връзка с изпълнение на договора, при писмено 
искане от страна на Възложителя, да подготвя и представя отговори на 
въпроси и питания от и към МИГ „Костинброд-Своге“ по време на изпълнение 
на проектите.

• Консултиране на Възложителя относно изпълнение на препоръки, дадени от 
страна на Управляващия орган, получени в резултат на проведени проверки 
на място и одити на изпълнението на проекта, да участва при осъществяване 
на проверки на място от страна на МИГ „Костинброд-Своге“ по изпълнение 
на договора, след писмена покана от страна на Възложителя, да окомплектова 
изискуемата документация към заявки за плащане (фактури, платежни 
нареждания и др. разходооправдателни документи), свързани с отчитане на 
дейностите по проекта по отпуснатата безвъзмездна финансова помощ за 
входиране в МИГ „Костинброд-Своге“, да съдейства за отчитане на 
дейностите по проекта от извършване на цялата инвестиция по съответния 
проект до окончателно отчитане.

Така заложените параметри са минималните изисквания към 
участниците при изпълнение на поръчката.

III. ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИЯТА
Република България, Община Костинброд, п.к. 2230 гр. Костинброд, обл.Софийска.

Изготвил: Данните са заличени съгласно чл. 2 от ЗЗЛД




