
 

 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА  

за избор на изпълнител  за  

 

ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА: 

  "Консултантски услуги по подготовка на проектно предложение и окомплектоване на 

пакет от документи за кандидатстване на Община Малко Търново по Мярка 322- "Обновяване 

и развитие на населените места" от ПРСР 2007-2013г. на ДФЗ" за обект:  

„Реконструкция на улична мрежа на  гр. Малко Търново“. 

 
* в съответствие с НАРЕДБА № 24 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от програмата за развитие на 

селските райони за периода 2007 - 2013 г. 

 

 Община Малко Търново кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за 

участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за избор на 

изпълнител  при следните условия: 

 

 

1. Предмет на поръчката: "Консултантски услуги по подготовка на проектно предложение и 

окомплектоване на пакет от документи за кандидатстване на Община Малко Търново по 

Мярка 322- "Обновяване и развитие на населените места" от ПРСР 2007-2013г. на ДФЗ" за 

обект: „Реконструкция на улична мрежа на гр. Малко Търново“. 

 

 

2. Описание предмета на поръчката: В изпълнение на възложената му обществена 

поръчка, Изпълнителят следва да осъществи пълни, адекватни и съобразени изцяло с 

изискванията на Възложителя дейности, гарантиращи коректното и в съответствие с 

изискванията на Наредба № 24 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., изпълнение на проект на 

Община Минерални бани. 

 

3. Място на изпълнение на поръчката: Община Малко Търново, Република България. 

 

4. Обхват на поръчката: 

Извършване на консултантски услуги за подготовка на проектно предложение и 

изготвяне на заявление за подпомагане на община Малко Търново за кандидатстване с проект 

съгласно Наредба № 24 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по мярка 322 " Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., подкрепена от Европейски земеделски 

фонд за развитие на селските райони, което ще включва следните дейности: 

 

Извършване на консултантски услуги за подготовка на проектно предложение и изготвяне 

на заявление за подпомагане на община Малко Търново за кандидатстване с проект:  

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ГР. МАЛКО ТЪРНОВО“ 
 

по Програма за развитие на селските райони, мярка 322, в целия изискуем обем, в съответствие с 

Наредба № 24 от 29 юли 2008 г., а именно: 



 Консултантски услуги за остойностяване на КС и определяне на строителната стойност на 

обект: “улична мрежа”, съобразно Референтни цени за проекти, приети след 01.07.2012 г. 

на ДФЗ 

 Консултантски услуги за подготовка на Заявление за подпомагане; 

 Комплектоване на пакета от документи към Заявлението за подпомагане съгласно 

условията за кандидатстване по мярката; 

 Писмени и устни финансови, счетоводни и юридически консултации по всички 

съпътстващи документи и декларации и/или кореспонденцията 

 Съдействие на възложителя при комуникацията с управляващия орган - Дирекция 

"Развитие на селските райони" към МЗХ, в процеса на подготовка и подаване на 

Проектното предложение. 

 

5. Цена на поръчката и начин на плащане: 

5.1. Общата стойност на услугата не може да надвишава 5 000 лв. (пет хиляди лева) без включен 

ДДС както следва: 

 

 Подготовка на Заявление за подпомагане – 2000лв/без ДДС 

 Окомплектоване – 1000лв/без ДДС 

 Остойностяване на КС – 2000лв/без ДДС 

 

5.2. Оферираната цена следва да е формирана до краен получател и да включва всички 

разходи за изпълнение на поръчката. 
5.3. Заплащането на дейностите ще се извършва след осъществяване на конкретната 

услуга, приемане на изпълнението и след постигането на успешно сключване на договор за 

финансиране на Възложителя по описания проект и програма и получаване на авансово плащане 

от ДФЗ-РА, като Възложителят ще дължи сума в рамките на признатите по съответния проект 

разходи за консултантски услуги. Възложителят не дължи на Изпълнителя комисионни или 

други възнаграждения извън признатите по конкретния проект и над посочената сума.  

 

6. Изисквания относно изпълнението на поръчката 

6.1. Изпълнителят трябва да е напълно запознат с изискванията на Наредба № 24 от 29 

юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 322 

" Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2007 - 2013 г. и по-конкретно по отношение на изискванията за изпълнение и входиране 

на проекти и ЗОП; 

6.2. Изпълнителят трябва да предостави услугите, предмет на настоящия договор, в 

уговорения вид и срок; 

6.3. Изпълнителят не трябва да разгласява по какъвто и да е начин информацията, 

предоставена му от Възложителя или станала му известна във връзка или по повод изпълнението 

на договора; 

 

7. Изисквания относно документите, които следва да се представят в процеса на 

изпълнение на договора 

Всички изготвени във връзка с изпълнението на договора документи трябва да отговарят 

на изискванията на Наредба № 24 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по мярка 322 " Обновяване и развитие на населените места" от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. 

Всички документи трябва да бъдат изготвени в писмен вид. 

При изрично посочване от страна на Възложителя, Изпълнителят трябва да предостави 

документите и на електронен носител или да ги изпрати сканирани по електронна поща. 

 



8. Период на изпълнение на поръчката 

Изпълнителят следва да изработи и окомплектова проектното предложение в срок от 14 

дни. 

 

9. Публичност 

Настоящата поръчка следва да бъде изпълнена в съответствие с изискванията на Наредба 

№ 24 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

мярка 322 " Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2007 - 2013 г. 

 

Мерките за информация и публичност имат за цел да повишат обществената осведоменост 

и прозрачността по отношение на финансирането на проекта по Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2007 - 2013 г. 

 


