
№

Д О Г О В О Р

Ш1:ШЖМ,ММг-
Днес, У . 2020 г. в гр. София между:
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ (МЗХГ), ЕИК 

831909905, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55, ПК 
1040, представлявано от Десислава Танева -  министър на земеделието, храните и горите и 
Капка Алексиева -  началник на отдел „Счетоводство” в дирекция „Финанси и управление 
на собствеността“ на МЗХГ, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна

и
ДЗЗД „ЕКСАНТЕ КОНСУЛТ“, със седалище и адрес на управление: гр. София,

ж.к. „Люлин“, бл. 387, ап. 48 и адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Велико Търново“ 
№ 11, ет. 1, ЕИК: 177433182, представлявано от Веселина Колешева -  Димитрова, в 
качеството й на представляващ обединението, наричано по-нататък за краткост 
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, наричани заедно „Страните“, а всеки от 
тях поотделно „Страна“),

На основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП и въз основа на Решение № РД 52-38/11.03.2020 
г. на министъра на земеделието, храните и горите за определяне на изпълнител на 
обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на предварителни оценки за прилагане на 
финансови инструменти по програмите, съфинансирани по линия на общата 
селскостопанска политика и от Европейския фонд за морско дело и рибарство през 
програмния период 2021 -  2027 г. ” , Обособена позиция № 2 -  Изготвяне на 
предварителна оценка за прилагане на финансови инструменти по „Стратегически 
план за развитие на земеделието и селските райони“  (СПРЗСР) 2021-2027., се сключи 
настоящият договор при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу 
възнаграждение да извърши анализ и проучване на възможностите по отношение на 
прилагането на финансови инструменти през следващия програмен период 2021-2027 г„ 
включващи:

1. изготвяне на предварителна оценка за подпомагане на фондовете (ЕЗФРСР, и 
ЕФМДРА) в периода 2021-2027 г. чрез финансови инструменти по ПМДРА и СПРЗСР 
(програмите);

2. разработване на концепции за инвестиционни стратегии за прилагане на подкрепа 
чрез ФИ по програмите, в случай че е идентифицирана необходимост от прилагане на ФИ 
за съответната програма,

наричани за краткост „Услугите“.
Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави Услугите в съответствие с 

относимата част на Техническата спецификация, Техническото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи съответно 
Приложения № № 1, 2 и 3 към този Договор („Приложенията“) и представляващи 
неразделна част от него.

Чл. 3. В срок до 5 (пет) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди 
започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени 
в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 5 (пет) дни от 
настъпване на съответното обстоятелство. (ако е приложимо)

II. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. Договорът влиза в сила на датата на регистриране в деловодната система на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която се поставя на всички екземпляри на Договора и е със срок на 
действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора.

Чл. 5. (1) Срокът за изпълнение на Услугите е до 18 (осемнадесет) месеца и започва 
да тече от датата на влизане в сила на договора.

(2) Сроковете за изпълнение на Услугите по чл. 1 са съгласно етапите, както следва:
1. Етап 1: Изготвяне на първи проект на предварителна оценка по съответната 

програма -  до 3 месеца, считано от датата на сключване на договора;

2. Етап 2: Изготвяне на окончателен вариант на предварителната оценка и проект на 
концепция за инвестиционна стратегия по съответната програма (ако е необходимо) -  до 6 
месеца, считано от датата на приключване на Етап 1;

3. Етап 3: Актуализация на предварителната оценка и изготвяне на окончателен 
вариант на концепция за инвестиционна стратегия (ако е необходимо) по съответната 
програма 2021-2027 г., съобразно посоченото в обособената позиция -  до 9 месеца след 
приключване на Етап 2.

Чл. 6. Мястото на изпълнение на Договора е територията на Република България.

III. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 7. (1) За предоставяне на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на 33 000 (тридесет и три хиляди) лева без включен 
ДДС и съответно 39 600 (тридесет и девет хиляди и шестстотин) лева с включен ДДС, 
формирана от стойността на отделните дейности, както следва:

1. Цена за изпълнение на Предварителна оценка за прилагане на подкрепа чрез 
финансови инструменти в размер на 30 000 (тридесет хиляди) лева без включен ДДС и 36 
000 (тридесет и шест хиляди) лева с включен ДДС;

2. Цена за изпълнение на Концепция за инвестиционна стратегия в размер на 3 000 
(словом) лв. без ДДС и 3 600 (три хиляди и шестстотин) лева с включен ДДС.

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща цената по т. 2 по реда на чл. 8, т. 3, след отправено 
изрично искане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и изготвена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
концепция за инвестиционна стратегия.

(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
изпълнение на Услугите, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява 
поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението и 
за неговите подизпълнители (ако е приложимо), като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи 
заплащането на каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Цените за отделните дейности, свързани с изпълнението на Услугите, посочени в 
Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са фиксирани/крайни за времето на 
изпълнение на Договора и не подлежат на промяна, освен в случаите, изрично уговорени в 
този Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, 
както следва:

1. 50% (петдесет на сто) от стойността по чл. 7, ал. 1, т. 1, след приемане без



забележки на Встъпителен доклад по реда на чл. 28, ал. 1;
2. 50% (петдесет на сто) от стойността по чл. 7, ал. 1, т. 1 след приемане без 

забележки на Окончателен доклад по чл. 30, ал. 4 и
3. 100% (сто на сто) от стойността по чл. 7, ал. 1, т. 2, след приемане без забележки 

на Окончателен доклад по чл. 30, ал. 4.
Чл. 9. (1) Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните 

документи:
1. приемо-предавателен протокол, подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при съответно спазване на разпоредбите на Раздел VI „Предаване и 
приемане на изпълнението“ от Договора; и

2. фактура за дължимата сума, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Във всяка фактура, следва да е посочено, че разходът се извършва по процедура 
BG14MFOP001-7.001, мярка 20 „Техническа помощ“ от Програмата за развитие на селските 
райони 2014 -  2020 г. (за Обособена позиция № 2).

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 
20 (двадесет) дни, считано от приемане изпълнението на съответната дейност, при спазване 
на условията по ал. 1.

Чл. 10. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева, чрез банков 
превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ЪАНКА: ОЪЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
IBAN: BG46UBBS80021092804340
BIC:UBBSBGSF
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 

последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В 
случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че 
плащанията са надлежно извършени.

Чл. И . (1) Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от подизпълнител, 
изпълнението може да бъде предадено отделно ог изпълнението на останалите Услуги, 
подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната 
част от Услугите за съответната дейност, заедно с искане за плащане на гази част пряко на 
подизпълнителя.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и 
искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му. 
заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като 
недължими.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите, при съответно 
спазване на разпоредбите на Раздел VI Предаване и приемане на изпълнението от Договора, 
и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 20 (двадесет) работни 
дни от подписването на приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 
откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа.

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 12. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от Стойността на 
договора по чл. 7, ал. 1 без ДДС, а именно 1 650 (хиляда шестстотин и петдесет) лева

Стр. 3 от 15



(„Гаранцията за изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на 
задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.

Чл. 13. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този 
Договор и приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране 
на Цената, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за 
привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, 
в срок до 3 (три) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с 
изменените условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
при спазване на изискванията на чл. 14 от Договора; и/или;

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или 
нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 15 от Договора; и/или

3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова 
застраховка, при спазване на изискванията на чл. 16 от Договора.

Чл. 14. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се 
внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

БНБ: ЦУ
BIC: BNBGBGSD
IB AN: BG08 BNBG 9661 3300 1500 02.
Чл. 15. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова 
гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните 
изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, да съдържа задължение на 
банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго 
основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 
(тридесет) дни след датата на приключване действието на договора, като при необходимост 
срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение 
във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 16. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на 
застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да 
отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 
(тридесет) дни след датата на приключване действието на договора.

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 
валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на 
застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание 
за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение по чл. 12 в 
срок до 30 (тридесет) дни след датата на приключване действието на договора.

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
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1. когато е във формата на парична сума -  чрез превеждане на сумата по банковата 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 10, ал. 1 от Договора;

2. когато е във формата на банкова гаранция -  чрез връщане на нейния оригинал на 
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;

3. когато е във формата на застраховка -  чрез връщане на оригинала на 
застрахователната полица на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него 
лице.

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се 
удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от 
неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено 
изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от 
Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за 
съответния случай на неизпълнение.

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в 
пълен размер, в следните случаи:

1. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато изпълнението не отговарят на изискванията 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това 
основание;

2. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в 
несъстоятелност.

Чл. 20. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. 
Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

Чл. 21. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение 
и Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 7 (седем) 
дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума 
по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на 
първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така 
че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да 
бъде в съответствие с чл. 12 от Договора.

Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по 
Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 23. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел 
от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от 
приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 7 - 1 1  от 

договора;
2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за 

изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, 
информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на договора;

3. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на изпълнените дейности, предмет на 
Договора, при условията и сроковете, определени в него.



Чл. 25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да предостави Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в 

уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията,
2. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ докладите/разработките/материалите и да 

извърши преработване и/или допълване в указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, когато 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е поискал това;

3. да представя при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ справки за изпълнение на 
дейностите по Договора, както и да участва със свои представители на работните срещи, 
свързани с изпълнението на този Договор;

4. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в 
хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да 
поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;

5. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

6. да отстранява констатирани недостатъци и да извършва исканите поправки за своя 
сметка, в срокове, определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с 
уговореното в чл. 44 от Договора;

8. да съдейства на представителите на на съответните сертифициращи и одитни 
органи, ДФЗ, Сметната палата, Европейската комисия, Европейската сметна палата, 
Европейската служба за борба с измамите и други институции, оторизирани за това, да 
извършват проверки, инспекции и одити по проекта в съответствие с приложимото 
национално законодателство и правото на ЕС, както и да осигури достъп на 
представителите на органите, до активите и информацията по проекта и до местата, 
свързани с неговото изпълнение.

9. да осигурява публичност и информираност по финансирането на дейностите и да 
осигури видимост на финансирането по процедура BG14MFOP001-7.001, мярка 
„Техническа помощ“ от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. и/или мярка 
20 „Техническа помощ“ от Програма за развитие за селските райони 2014 -  2020 г.

10. да използва логото на ЕС, като във всички обяви или публикации, свързани с 
договора, както и на конференции и семинари, следва да се оповести, че дейностите се 
финансират от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. и/или от Програмата за 
развитие за селските райони 2014 — 2020 г. с подкрепата на средства от ЕСИФ.

11. след уведомяването по електронен път за одобряване на съответните 
документи/подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на работата по 
договора, в срок до 15 работни дни да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ превод на английски 
език на одобрените и приложени към съответните доклади предварителна оценка и/или 
концепция за инвестиционна стратегия.

12. да представя Докладите по настоящия договор на хартиен носител -  1 оригинал 
на български език, подвързан с ламинирани корици и електронна версия на доклада (на CD 
или флаш памет) -  1 бр. електронен носител с документите на български език и превод на 
английски език (когато това се изисква съгласно Техническата спецификация).

13. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в 
офертата му, освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП и да контролира 
изпълнението на техните задължения (ако е приложимо)-,

14. да сключи до говор/до говори за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители в срок от 5 (пет) дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 
(три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение 
за замяна на посочен в офертата подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на



договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че 
са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и ал. 14 от ЗОП (ако е приложимо).

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да изисква и да получава Услугите в уговорените срокове, количество и качество;
2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. 

да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или 
да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, без с 
това да пречи на изпълнението;

3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изготвените от него отчети/доклади/разработки/материали или 
съответна част от тях;

4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на всеки/всяка от 
отчетите/докладите/разработките/материалите, в съответствие с уговореното от Договора;

5. да не приеме извършените дейности по чл. 1 от Договора, или на части от тях, ако 
те не съответстват на изискванията му и не могат да бъдат коригирани и/или доработени в 
съответствие с указанията му;

6. да дава указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, чрез определени от него лица, по повод 
изпълнението на възложените дейности, да изисква тяхното доработване и/или коригиране 
в случаите, когато същите не съответстват на изискванията му;

7. да осъществява текущ контрол за изпълнението на дейностите, предмет на 
Договора чрез провеждането на работни срещи.

Чл. 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да приеме изпълнението на Услугите, когато отговаря на договореното, по реда и 

при условията на този Договор;
2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, 

предвидени в този Договор;
3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, 

необходима за извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на 
относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с 
уговореното в чл. 44 от Договора;

5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този 
Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на 
Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;

6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, 
съгласно клаузите на чл. 17 -  22 от Договора.

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 28. (1) В срок до 3 (три) месеца от датата на подписването на договора, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя и предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с Приемо—предавателен 
протокол Встъпителен доклад, съдържащ резултатите от изпълнената дейност от Етап 1 по 
чл. 5, ал. 2, т. 1.

(2) След получаване на Встъпителния доклад, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, го одобрява или 
връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) В случай че има забележки и/или допълнения към изготвените документи, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в срок до 15 (петнадесет) работни дни, представя по електронен път



своите коментари по Встъпителния доклад и приложенията към него. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
следва да отрази получените коментари по доклада в срок до 10 календарни дни от 
изпращането им от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 29. (1) В срок до 9 (девет) месеца от датата на подписването на договора, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя и предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с Приемо-предавателен 
протокол Междинен доклад, съдържащ резултатите от изпълнената дейност от Етап 2 по 
чл. 5, ал. 2, т. 2.

(2) След получаване на Междинния доклад, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ го одобрява или 
връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

(3) В случай че има забележки и/или допълнения към изготвените документи, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в срок до 20 (двадесет) работни дни, представя по електронен път 
своите коментари по Междинния доклад и приложенията към него. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
следва да отрази получените коментари по доклада в срок до 15 календарни дни от 
изпращането им от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) При липса на коментари и бележки от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по 
представените Встъпителен / Междинен доклад и приложенията към тях, същите се 
приемат за окончателни и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се уведомява за одобряването им по 
електронен път.

Чл. 30. (1) В срок до 15 (петнадесет) месеца от датата на подписването на договора, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя и предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с Приемо-предавателен 
протокол Окончателен доклад, съдържащ резултатите от изпълнението.

(2) След получаване на окончателния доклад, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ го одобрява или 
връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) В случай че има забележки и/или допълнения към изготвените документи, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в срок до 20 (двадесет) работни дни, представя по електронен път 
своите коментари по Окончателния доклад и приложенията към него. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
следва да отрази получените коментари по доклада в срок до 15 календарни дни от 
изпращането им от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) Окончателното приемане на изпълнението на Договора се извършва с подписване 
на окончателен Приемо-предавателен протокол за приемане на работата по договора, 
подписан от Страните.

Чл. 31. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
2. да поиска преработване и/или допълване на докладите/ разработките/материалите, 

като в такъв случай преработването и/или допълването се извършва в указан от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок;

3. когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат 
констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на изпълнението 
до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за сметка 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното 
или в случай че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат 
отстранени в рамките на срока за изпълнение по Договора или резултатът от изпълнението 
става безполезен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

УН.САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 32. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, 
неизправната Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет на



сто) от стойността на съответната дейност, за всеки ден забава, но не повече от 10 % (десет 
на сто) от стойността на съответната дейност.

Чл. 33. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на 
отделна дейност или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в 
Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи 
допълнително възнаграждение за това. В случай че и повторното изпълнение на услугата е 
некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение и да 
прекрати договора.

Чл. 34. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от 
Страните, виновната Страна дължи неустойка в размер на 20% (двадесет на сто) от 
Стойността на Договора.

Чл. 35. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор 
неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.

Чл. 36. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото 
на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и 
пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 37. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което 

обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 5 (пет) дни 
от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;

4. при прекратяване на юридическо лице -  Страна по Договора без правоприемство, 
по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закон за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

(2) Договорът може да бъде прекратен:
1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или 

ликвидация -  по искане на всяка от Страните;
3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, със 7-дневно писмено предизвестие, без 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да дължи обезщетения, пропуснати ползи и/или неустойки.
Чл. 38. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение 

на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците 
съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено 
предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за 
изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от 
задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на 
съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:

1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 5 
(пет) дни, считано от Датата на влизане в сила;

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 5 (пет)
дни;



3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за 
изпълнение на поръчката, Техническата спецификация и Техническото предложение.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни 
непременно в уговореното време.

Чл. 39. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, 
без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на 
Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В 
последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, 
подписано от Страните, а при непостигане на съгласие -  по реда на клаузата за разрешаване 
на спорове по този Договор.

Чл. 40. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на 
юридическо лице -  Страна по Договора без правоприемство:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за 
извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите 
плащания; и

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, 

каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички доклади/разработки/материали, 

изготвени от него в изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и
в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са 

собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка 
с предмета на Договора.

Чл. 41. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да 
заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.

IX. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефинирани понятия и тълкуване
Чл. 42. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, 

използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните 
дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия — 
според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в 
Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

Спазване на приложими норми
Чл. 43. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите 

подизпълнители е длъжен (са длъжни) да спазва(т) всички приложими нормативни актове, 
разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, 
всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, 
социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 
международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към 
чл. 115 от ЗОП.



Конфиденциалност
Чл. 44. (1) Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: всякаква 

финансова, търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени материали, 
изследвания, документи или други материали, свързани с бизнеса, управлението или 
дейността на другата Страна, от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, 
включително, финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални 
клиенти, собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти, правни въпроси 
или стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, спецификации, 
диаграми, планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни 
приложения, компютърни устройства или други материали или записи или друга 
информация, независимо дали в писмен или устен вид, или съдържаща се на компютърен 
диск или друго устройство.

(2) С изключение на случаите, посочени в ал.З на този член, Конфиденциална 
информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от 
другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална 
информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този 
Договор от която и да е от Страните;

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от 
Страните; или

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен 
орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по т. 2 или т. 3 Страната, която следва да предостави информацията, 
уведомява незабавно другата Страна по Договора.

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички нейни 
поделения, контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и наети от 
нейни физически или юридически лица, като съответната Страна отговаря за изпълнението 
на тези задължения от страна на такива лица.

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в 
сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Публични изявления
Чл. 45. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да 

разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с 
извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни 
и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без 
предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде 
безпричинно отказано или забавено.

Авторски права
Чл. 46. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското 

право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и 
всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с 
изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в 
който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети 
лица не притежават права върху изготвените документи и други резултати от изпълнението 
на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.

(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и



използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този 
Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 
направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им:

1. чрез промяна на съответния документ или материал; или
2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със 

същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или
3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, 

чиито права са нарушени.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени 

авторски права от страна на трети лица в срок до 5 (пет) дни от узнаването им. В случай че 
трети лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност 
и понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с 
изпълнението по Договора.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените 
вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски 
права на трети лица.

Прехвърляне на права и задължения
Чл. 47. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и 

задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните 
вземания по Договора (и по договорите за подизпълнение) могат да бъдат прехвърляни или 
залагани съгласно приложимото право.

Изменения
Чл. 48. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, 

изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и 
ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила
Чл. 49. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, 

когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.
(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие 

по смисъла на чл. 306, ал.2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за 
непреодолима сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността на 
която и да е от тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за 
изпълнение на поетите с Договора задължения.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 
разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да 
уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. Към 
уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства 
за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това 
обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на 
неизпълнението.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. 
Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да 
изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата 
сила.

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:



1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на 
непреодолима сила;

2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила;
или

3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до 
невъзможност за изпълнение на Договора.

(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

Нищожност на отделни клаузи
Чл. 50. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или 

неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима 
клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава.

Уведомления
Чл. 51. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се 

извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по 
куриер, по факс, електронна поща.

(2) Протоколите по настоящия договор се подписват от следните лица, 
осъществяващи текущ контрол и отговарящи за приемане на резултатите от изпълнението:

1. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55, ПК 1040
Лице: Татяна Петрова - Главен експерт в Дирекция "Развитие на селските райони" 
Тел.: 02/985 11 590
e-mail: TPPetrova@mzh.govemrnent.bg
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Велико Търново“ № 11, ет. 1 
Лице: Веселина Колешева -  Димитрова -  управител на Теографика" ООД 
тел: 02/491 83 97 
факс: 02/ 491 83 96 
e-mail: www.цеоцгарШса.Ьц
(3) За дата на уведомлението се счита:
1. датата на предаването -  при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка -  при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка -  при изпращане по 

куриер;
4. датата на приемането -  при изпращане по факс;
5. датата на получаване — при изпращане по електронна поща.
(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена 

на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за 
комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, 
телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в 
писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това 
задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на 
посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица 
за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, 
срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (три) дни от 
вписването й в съответния регистър.
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Лични данни
Чл. 52. (1) Страните декларират, че личните данни в Договора са предоставени 

доброволно и в изпълнение на Договора, тяхното обработване, ползване и съхраняване ще 
се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни. Страните, в 
качеството си на администратор, гарантират пълна защита на личните данни.

(2) Лични данни се обработват от Страните единствено за целите на изпълнение на 
Договора, при стриктно спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и 
на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и 
действащата нормативна уредба.

Чл. 53. (1) Този Договор се сключва на български.
(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви 

документи, свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи и др., 
както и при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат 
необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негови представители или служители, са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложимо право
Чл. 54. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото българско законодателство.
Разрешаване на спорове
Чл. 55. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, 

включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, 
недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на 
празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се 
уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие -  спорът ще се 
отнася за решаване от компетентния български съд.

Екземпляри
Чл. 56. Настоящият договор се изготви и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра - 

един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Приложения
Чл. 57. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните 

приложения:
Приложение № 1 -  Техническа спецификация;
Приложение № 2 -  Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
ТТ ЛР Л Т Т тг *' гъ ттгпг ттттттттл  т ж  гт
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Приложение №  1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

към документация за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с 
предмет „Изготвяне на предварителни оценки за прилагане на финансови 

инструменти по програмите, съфинансирани по линия на Общата селскостопанска 
политика и от Европейския фонд за морско дело и рибарство през програмния

период 2021 - 2027г.“
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Списък на използваните съкращения и понятия

Бенефициент

В контекста на финансовите инструменти -  организацията, която 1 
изпълнява холдинговия фонд или, там където няма структура с 
холдингов фонд, организацията, която изпълнява специфичния 
фонд, или, там където управляващият орган управлява 1 
финансовия инструмент, управляващият орган

ДФЗ Държавен фонд „Земеделие“ 1

ЕК Европейска комисия

ЕС Европейски съюз 1

ЕСИФ Европейски структурни и инвестиционни фондове 1

ЕЗФРСР Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

ЕФГЗ Европейския фонд за гарантиране на земеделието 1

ЕФМДРА Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури 1

Ефект на ливъридж
Размер на възстановимото финансиране, предоставено на 
отговарящите на критериите крайни получатели, разделен на 
размера на финансовия принос от фондовете

Земеделски стопанин

физическо или юридическо лице или група физически или 
юридически лица, независимо какъв е правният статут на тази група 
и на нейните членове съгласно националното право, чието 
стопанство се намира в териториалния обхват на Договорите, 
определен в член 52 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) във 
връзка с членове 349 и 355 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС), и което осъществява селскостопанска 
дейност;

Краен получател (КП)
Юридическо или физическо лице, получаващо подпомагане от 1 
фондовете чрез бенефициер на фонд за малки проекти или от 
финансов инструмент

МЗХГ Министерство на земеделието, храните и горите 1

МФ Министерство на финансите 1

Операция
В контекста на финансови инструменти означава финансов I 
принос от програма за финансов инструмент и последващото 
финансово подпомагане, предоставено на крайните получатели от 
съответния финансов инструмент

Принос от програма Подпомагането от фондовете и националното публично и частно, 1 
ако има такова, съфинансиране за финансов инструмент

РМС Решение на Министерски съвет |



POP

Регламент на Европейския парламент и Съвета за определяне на 
общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд,

Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и 
финансовите правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, 
фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на 
границите и визите (Регламент за общоприложимите разпоредби)

Сектор „Рибарство“ „Рибарство“ е вид дейност на юридически и физически лица, 
обхващаща стопански и любителски риболов и аквакултури.

Специален фонд Фонд, създаден от управляващ орган или от холдингов фонд с цел 
да предоставя финансови продукти на крайните получатели

СПРЗСР Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони

УО Управляващ орган

Финансов инструмент 
(ФИ)

Форма на подкрепа чрез използването на подходяща структура, с 
която се предоставят финансови продукти

Финансов продукт
Капиталови или квазикапиталови инвестиции, заеми и гаранции, 
съгласно определението в член 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 
1046/2018 („Финансовия регламент“)

Холдингов фонд
Фонд, създаден от управляващ орган по една или повече програми 
с цел да изпълнява финансови инструменти чрез един или повече 
специални фондове



I. ОБЩ А ИНФОРМАЦИЯ

1. ВЪВЕДЕНИЕ
Финансовите инструменти са една от формите на подкрепа със средства от ЕС и имат 
потенциал да бъдат по-ефективни за финансиране на инвестиции в някои области на 
политиката, поради което придобиват все по-важна роля за постигане на целите на 
Кохезионната политика, Общата селскостопанска политика и Общата политика в областта 
на рибарството на ЕС. Финансовите инструменти предоставят подпомагане на крайните 
получатели само за инвестиции, за които се очаква да бъдат финансово жизнеспособни, 
например да генерират приходи или икономии, и за които няма достатъчно финансиране 
от пазарни източници, предвид свързаните с тях рискове. Финансовите инструменти 
осигуряват инвестиционна подкрепа чрез заеми, гаранции, капиталови или 
квазикапиталови инвестиции. Финансовите инструменти дават възможност за привличане 
и на частен капитал, както и за възстановяване (рециклиране) на средствата, които могат 
да бъдат използвани многократно в последователни цикли на инвестиране.

В настоящия програмен период 2014-2020 г. финансови инструменти се реализират по 
Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност“, Оперативна програма 
“Развитие на човешките ресурси”, Оперативна програма “Региони в растеж”, Оперативна 
програма “Околна среда”, въз основа на предварителни оценки. В процес на подготовка за 
изпълнение са финансовите инструменти по Програма за развитие на селските райони и 
Програма за морско дело и рибарство.

Информация относно изпълнението на финансовите инструменти в България през 
програмния период 2014-2020 г. може да бъде получена на единния информационен 
портал за Структурните фондове на ЕС (www.eufunds.bg) и на страницата на „Фонд 
мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (www.fmfib.bg).

Съгласно член 74, ал. 1 от предложение за Регламент на Европейския парламент и на 
Съвета за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които 
трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска 
политика (стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за 
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на 
Съвета, когато подпомагането по видове интервенции е предоставено под формата на 
финансови инструменти, както е определено в член 52 от Регламента на ЕС за 
общоприложимите разпоредби (POP), се прилагат определенията за „финансов 
инструмент“, „финансов продукт“, „краен получател“, „холдингов фонд“, „специален 
фонд“, „ефект на ливъридж“, „коефициент на мултиплициране“, „разходи за управление“, 
„такси за управление“, както е определено в член 2 от същия и разпоредбите на дял V, 
глава II, раздел 2 от посочения регламент.

Член 52 от дял V, глава II, раздел 2 от предложението за POP предвижда използването на 
финансови инструменти да бъде предшествано от предварителна оценка, която следва да 
бъде изготвена преди предоставянето на средства от програмите на финансовите 
инструменти, и да включва като минимум предложения размер на приноса от програмата 
за финансовия инструмент и очаквания ефект на лоста (ливъридж), предложение за 
финансови продукти, които ще се предлагат, включително евентуалната необходимост от

http://www.eufunds.bg
http://www.fmfib.bg


диференцирано третиране на инвеститорите, предлаганата целева група крайни 
получатели и очаквания принос на финансовите инструменти за постигането на 
специфичните цели.

Предварителната оценка за финансови инструменти следва да е базирана на анализ, 
основан на факти/данни и насоки, обосноваващи предлаганата стратегия за използването 
на финансови инструменти в рамките на приложимите програми през програмния период 
2021-2027 г. в България. Използваният в анализа подход следва да е съобразен с 
изискванията на POP, ЕЗФРСР и Регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕС) № 
508/2014 на Европейския парламент и на Съвета, както и е препоръчително да е съобразен 
и с наличните указания и добри практики за извършване на предварителна оценка.
През следващия програмен период 2021-2027 г. обект на предварителна оценка за 
прилагане на финансови инструменти са следните програми, определени с РМС № 
196/11.04.2019 г. и финансирани по линия на ЕФМДРА, и ЕЗФРСР:

• „Програма за морско дело, рибарство и аквакултури“ (ПМДРА);

• „Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони“ (СПРЗСР).

В допълнение, в програмен период 2021-2027 се предвижда финансови инструменти да 
бъдат изпълнявани и по следните оперативни програми:

• „Оперативна програма за иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК);

• „Оперативна програма за околна среда“ (ОПОС);

• „Оперативна програма за развитие на регионите“ (ОПРР);

• „Оперативна програма за развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР);

• „Оперативна програма за наука и образование“ (ОПНО);

• “Оперативна програма за транспортна свързаност“ (ОПТС).

2. ФИНАНСИРАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Настоящата обществена поръчка е финансирана от Министерството на земеделието, 
храните и горите по процедура BG14MFOP001-7.001, мярка „Техническа помощ“ от 
Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 и мярка 20 „Техническа помощ“ от 
Програмата за развитие на селските райони и 2014 -  2020 г.

II. ЦЕЛ НА ПОРЪЧКАТА

Основната цел на поръчката е избор на изпълнители, които да извършат предварителна 
оценка за подпомагане в периода 2021-2027 г. чрез финансови инструменти по Програмата 
за морско дело, рибарство и аквакултури (ПМДРА) и Стратегическия план за развитие на 
земеделието и селските райони (СПРЗСР). Предварителната оценка ще послужи за вземане 
на информирани решения за оптимално ползване на финансови инструменти по ПМДРА и 
СПРЗСР за програмен период 2021-2027 г. в България, както и за разработване на



инвестиционни стратегии за прилагане на подкрепа чрез ФИ (при идентифицирана 
необходимост от прилагане на ФИ).

Специфичните цели на поръчката са:

•  Цел 1: Идентифициране на нуждите от прилагането на финансовите инструменти 
по програмите, финансирани от ЕФМДРАи ЕЗФРСР през програмния период 2021- 
2027 г.;

• Цел 2: Определяне на финансовите продукти, които да се прилагат по финансовите 
инструменти по програмите, финансирани от ЕФМДРАи ЕЗФРСР през програмен 
период 2021 -2027 г.

III. ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА
Услугата, предмет на настоящата обществена поръчка, е извършване на анализ и 
проучване на възможностите по отношение на прилагането на финансови инструменти по 
„Програма за морско дело, рибарство и аквакултури“ и „Стратегически план за развитие на 
земеделието и селските райони“ през следващия програмен период 2021-2027 г. на база 
конкретни потребности на пазара, отчитайки научени уроци от прилагането на подкрепа 
чрез финансови инструменти през програмен период 2014-2020 г. ако е приложимо, както 
и от извършени предходни предварителни оценки за финансови инструменти.

Предметът на поръчката е пряко свързан с изискването на чл. 52 от проекта на POP 
решението за предоставяне на финансов принос за финансови инструменти да се базира на 
предварителна оценка. Оценката следва да препоръча подходящ размер на приноса от 
програмата за финансовия инструмент, вида на финансовите продукти и целевата група 
крайни получатели и очаквания принос на ФИ за постигане на специфичните цели, 
заложени в ПМДРА и СПРЗСР. Предварителната оценка служи за основа за разработване 
на инвестиционни стратегии за прилагане на подкрепа чрез ФИ за програмен период 2021- 
2027 г.

В обхвата на поръчката попадат „Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури“ и 
„Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони“ съгласно РМС № 
196/11.04.2019 г.

IV. КОНКРЕТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Дейностите, обект на изпълнение на обществената поръчка, ще се изпълняват при спазване 
на изискванията на действащото общностно и национално законодателство, включително 
проектите на актове за периода 2021-2027 г. в областта на Кохезионната политика, Общата 
селскостопанска политика и Общата политика в областта на рибарството.

При извършването на предварителната оценка, следва да бъде отчетена като минимум 
информацията, представена в следните документи:

- Анализ на социално-икономическото развитие на България 2007-2017 г. за 
определяне на националните приоритети за периода 2021-2027 г.;

- Ex-ante оценките на финансовите инструменти през програмен период 2014 - 2020 
г. и техните актуализирани версии;



Обобщение на данни за извършения напредък във финансирането и изпълнениетто 
на ФИ за програмен период 2014-2020 г. в съответствие с чл. 46 Регламент (ЕС) 
1303/2013 на Европейския парламент и Съвета1;

Специален доклад № 19/2016 на Европейската Сметна палата: Изпълнение на 
бюджета на ЕС чрез финансови инструменти — поуки от програмния период 
2007—2013 г.;

- Доклад за България за 2019 г., включващ задълбочен преглед относно 
предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси 
придружаващ СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКАТА 
ЦЕНТРАЛНА БАНКА И ЕВРОГРУПАТА Европейски семестър за 2019 г.: оценка 
на напредъка в структурните реформи, предотвратяването и коригирането на 
макроикономическите дисбаланси и резултати от задълбочените прегледи в 
съответствие с Регламент (ЕС) № 1176/2011 (СОМ(2019) 150 final};

- Приложение Г: „Инвестиционни насоки относно финансирането по линия на 
политиката на сближаване за периода 2021 -  2027 г. за България“ към Доклад за 
България за 2019 г., включващ задълбочен преглед относно предотвратяването и 
коригирането на макроикономическите дисбаланси2;

- Социално-икономически анализ на районите, изготвен от Националния център за 
териториално развитие и публикуван на интернет страницата на ОПРР в единния 
информационен портал за ЕСИФ: https://www.eufunds.bg/bg/oprd/term/517.

Оценката следва да отчита и опита на следните основни целеви групи и заинтересовани 
страни:

Заинтересовани страни:

Фонд мениджър на финансовите инструменти в България (ФМФИБ) АД 

УО на ПМДР 2014-2020 г. -  Министерство на земеделието, храните и горите 

Междинно звено на ПМДР 2014-2020 - Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ)

- УО на ПРСР -  Министерство на земеделието, храните и горите/ДФЗ

- Разплащателна агенция за ПРСР - Държавен фонд „Земеделие“ -  Разплащателна 
агенция

- Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските 
земеделски фондове“ — орган за осъществяване функции на Сертифициращ орган за 
извършване на сертификационен одит за верността на финансовите отчети и 
изградената система за контрол в Разплащателната агенция на Република България 
по ЕЗФРСР

Централно координационно звено (ЦКЗ) -  дирекция „Централно координационно 
звено“ към Администрацията на Министерския съвет

https://ec .europa.eu/regional_poiicy/en/tunding/financial-instrurnents/
2 SW D  (2019) 1001 final

https://www.eufunds.bg/bg/oprd/term/517
https://ec.europa.eu/regional_poiicy/en/tunding/financial-instrurnents/


Министерство на финансите — дирекция „Икономическа и финансова политика“ и 
ДР-
Сертифициращ орган за ПМДР - Звено „Сертификация на разходите по оперативна 
програма за развитие на сектор „Рибарство” съфинансирана от Европейския фонд за 
морско дело и рибарство, ДФЗ

Други заинтересовани страни:

Централни и местни органи на администрацията и органи на местното 
самоуправление

- Търговски банки 

Международни финансови институции 

Българска банка за развитие

- Фонд за органите на местно самоуправление в България (ФЛАГ) ЕАД 

Микрофинансиращи институции

Фонд мениджъри на алтернативни инвестиционни фондове и др.

Целеви групи -  потенциални крайни получатели, които търсят финансиране:

- Земеделски производители и горски стопани;

Малки, средни и големи стопанства, млади фермери, животновъдни стопани, 
биологични производители и други производители в уязвими подсектори в 
селското и горското стопанство

Малки и средни предприятия, развиващи дейност в сектор „Рибарство;

Микропредприятия, извършващи нбземеделски дейности на територията на 
селските райони;

- Предприятия, извършващи преработка на селкостопански продукти;

Представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, 
представителите на академичните среди, юридически и физически лица, имащи 
отношение към секторите на интервенция на съответната програма;

други за целите на съответните сектори, в които ще се прилагат ФИ по посочените 
две програми.

При извършване на оценката може да се използват следните източници на информация:

Информационна система за управление и наблюдение на средствата от 
Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020);

Национален статистически институт;
Евростат;

- Национални стратегически, планови и програмни документи, обнародвани в 
държавен вестник или съответно в правителствения портал за обществени 
консултации -  www.strateav.bg. както и официалните интернет страници на 
съответните институции;

http://www.strateav.bg


- Данни и информация на Европейската комисия;

Данни и информация, предоставена от УО на ПМДР 2014-2020 и УО на ПРСР 2014- 
2020, ФМФИБ ЕАД, ДФЗ и други официални институции и организации;

Интернет страниците на УО/МЗ, страницата на Единния информационен портал за 
структурните фондове на ЕС (www.eufunds.bg);

- Данни и информация от Българска народна банка (БНБ), Комисия за финансов 
надзов (КФН), Българска академия на науките (БАН), ИА НМСП, Изпълнителна 
агенция за рибарство и аквакултури (ИАРА), ДФЗ и др

Данни от иконометричния модел СИБИЛА за оценка на ефектите на ЕСИФ върху 
икономиката на България, поддържан от Министерство на финансите;

Информация, събрана от проведени теренни проучвания, интервюта и анкети с 
представители на заинтересованите страни и целевите групи;

други представителни източници на информация, надлежно цитирани.

Използваните източници следва да се цитират под линия и да се опишат подробно като 
приложение към съответните документи (доклади и проекти).

Забележка:

Дейностите, обект на изпълнение на обществената поръчка, ще се изпълняват при 
спазване на изискванията на действащото общностно и национално законодателство и с 
особено внимание към актове/проекти на актове за периода 2021-2027 г. в областта на 
Общата селскостопанска политика на ЕС и Общата политика в областта на 
рибарството. Предвид, че към момента регулаторната рамка за управление на 
средствата от фондовете на ЕС за периода 2021-2027 г. все още не е приета, 
Изпълнителят следва да отчита в работата си настъпилите промени в нея и да ползва 
актуална нормативна рамка.

Конкретни дейности за изпълнение на поръчката, които следва да бъдат извършени по 
всяка една обособена позиция, са:

Дейност по Цел 1: Извършване на анализ/изследване/оценка на:
научени уроци от прилагането на финансовите инструменти и описание как тези 
поуки ще бъдат отчетени в бъдеще - напр. дълъг период на създаване на 
финансови инструменти; трудности при привличане на допълнителен частен 
финансов ресурс за изпълнение на финансови инструменти; възможно наличие 
на недостатъчен административен капацитет за управление на такъв тип 
финансиране, придобито know-how към настоящия момент за управление на 
финансовите инструменти и др.;

- силни и слаби страни в процеса на структуриране на финансови инструменти в 
периода 2014-2020 г.;

добри практики по прилагането на финансови инструменти в други страни 
членки на ЕС по съответните области на интервеници;

http://www.eufunds.bg


- механизъм за осигуряване на синергия между отделните програми, по които се 
прилагат финансови инструменти, включително в случай на идентифицирано 
припокриване на сектори в отделните предварителни оценки и концепции за 
инвестиционни стратегии;

допълняемост с други форми на публична подкрепа, насочени към един и същ 
пазар и област;

обследване на възможности за принос от съответната програма към програмата 
ИнвестЕС

Дейност по Цел 2: Извършване на оценка и изготвяне на предложение за:
нуждите от инвестиции за цели на политиката и специфични цели по 
съответната програма или план, които да бъдат подпомогнати чрез финансови 
инструменти;

очакваните резултати и как предвидените финансови инструменти ще 
допринесат за постигане на специфичните цели на съответната програма или 
план;

размер на приноса от програмата/плана за финансови инструменти. Ключови 
съображения, които са изпозлвани при определяне на общите средства за ФИ 
(ЕС+национапно съфинансиране) за съответния приоритет;

очаквания ефект на лоста: очаквания размер на привлечения ресурс на 
инвестиции/съфинансиране;

- целева група на крайните получатели;

възможните видове финансови продукти, предоставяни чрез финансови 
инструменти -  заеми, капиталови и квазикапиталови инвестиции, гаранции, др., 
както и техни специфични под-видове съобразно сферата на интервенция;

механизъм за прилагане на идентифицираните финансови 
инструменти/продукти, включваща най-малко следното: надграждане на 
съществуващи или създаване на нови финансови инструменти/продукти, при 
избягване на припокриването им с утвърдени финансови продукти на 
национално, регионално и ЕС равнище;

- необходимите стимули за привличане на частни инвестиции/съфинансиране, 
както и механизмите, чрез които ще бъдат предоставени стимулите (на 
конкурентен принцип или чрез независима оценка);

- оценка на възможностите за комбиниране на финансови инструменти и други 
форми на подкрепа, в т.ч. безвъзмездна финансова помощ, при отчитане на 
сферата на интервенция и препоръчани механизми за разделяне на формите на 
финансиране в рамките на една операция -  селско стопанство, горско 
стопанство и развитие на селските райони, морското дело, рибарството и 
аквакултурите;

причините за недостатъчно предлагане/липса на финансови инструменти на 
пазара;
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мерки, които трябва да се приложат, за да се гарантира, че прилаганите 
финансови инструменти се използват за покриване на специфични нужди на 
пазара ефикасно, в съответствие с целите на съответната програма/план и без да 
ограничават частното финансиране;

възможни пречки от институционален, административен, правен аспект и др., 
които могат да затруднят прилагането на финансови инструменти, както и набор 
от адекватни мерки за тяхното преодоляване;

- съществените параметри, които трябва да се следят от управляващия орган и 
промените, които ще доведат до необходимост от преразглеждане и 
актуализиране на предварителната оценка и инвестиционната стратегия.

Забележка:

За стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони, резултатите от 
дейностите по Цел 2, освен секторно ориентирана част, следва да включват и 
териториално ориентирана част с анализ и препоръки по райони за всеки от шестте 
района на ниво NUTS 2 от гледна точка на предвидения подход за интегрирано 
териториално развитие в обхвата на специфичните цели по ОСП.

Предвид спецификите на програмата за морско дело, рибарство и аквакултури и на 
стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони
Изпълнителят/изпълнителите следва да извърши анализ, да изготви предварителна оценка 
и концепция за инвестиционна стратегия (при необходимост) за всяка една от тях, поради 
което обществената поръчка е с две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Изготвяне на предварителна оценка за прилагане на 
финансови инструменти по „Програма за морско дело, рибарство и аквакултури“ 
2021-2027.

Освен посочените общи цели и дейности следва да бъдат изследвани и следните 
въпроси за:

• Специфични данни относно пазарната среда в основните сектори, категории 
потенциални бенефициенти и крайни получатели, които може да бъдат подкрепени 
с финансови инструменти;

• Анализ на предходен опит, свързан с предоставянето на гаранции по проекти в 
сектор Рибарство в сътрудничество с НГФ (ОПРСР 2007-2013 и ПМДР 2014-2020, 
ако е приложимо);

• Анализ на обхвата на допустими дейности и разходи, които е възможно да бъдат 
финансирани чрез финансови продукти;

• Анализ на нуждата от техническа подкрепа, насочена към повишаване на 
капацитета на целевата група крайни получатели за използване на финансови 
инструменти, напр. изготвяне на бизнес план и/или обучения.

Изпълнителите следва да анализират какви инструменти могат да бъдат приложени за 
всяка една от специфичните цели, отчитайки факта, че предложението за Регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за Регламент за Европейски фонд за морско дело,



рибарство и аквакултури и за отмяна на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския 
парламент и на Съвета е създаването на Европейския фонд за морско дело и рибарство 
(ЕФМДР) за периода 2021-2027 г. (Предложението) се основава на четири приоритета, 
които отразяват съответните цели на политиката, предвидени в POP.

Приоритет 1 „Насърчаване на устойчиви риболовни дейности и опазване на водните 
биологични ресурси“
Специфични цели по приоритет 1: Подкрепата по този приоритет обхваща интервенции, 
които допринасят за постигането на целите на Общата политика в областта на рибарството 
(ОПОР), посочени в член 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, чрез една или повече от 
следните конкретни цели:

а) засилване на икономически, социално и екологично устойчиви риболовни 
дейности;

б) повишаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на С02 чрез 
подмяна или модернизация на двигатели на риболовни кораби;

в) насърчаване на приспособяването на риболовния капацитет към възможностите за 
риболов в случаи на постоянно прекратяване и допринасяне за справедлив жизнен 
стандарт в случаите на временно прекратяване на риболовните дейности;

г) насърчаване на ефективен контрол и прилагане на риболова, както и надеждни 
данни за вземане на решения, основани на знанието;

д) насърчаване на равнопоставеност на продуктите за риболов и аквакултури от най- 
отдалечените региони; и

е) допринасяне за опазването и възстановяването на водното биоразнообразие и 
екосистемите.

Приоритет 2 „Насърчаване на устойчиви дейности в областта на аквакултурата и 
преработка и търговия с продукти от риболов и аквакултури“
Специфични цели по приоритет 2:1. Подкрепата по този приоритет обхваща интервенции, 
които допринасят за постигането на целите на ОПОР, както е посочено в член 2 от 
Регламент ЕС 1380/2013, чрез следните специфични цели:

а) насърчаване на дейностите за устойчива аквакултура.
б) насърчаване на маркетинга, качеството и добавената стойност на продуктите от 

риболов и аквакултури, както и преработката на тези продукти.
2. Подкрепата по т 1, буква а) може да обхваща и аквакултурата, предоставяща екологични 
услуги, както и здравето на животните и хуманното отношение към аквакултурите в 
съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета и 
Регламент (ЕС) № 652/2014 на Европейския парламент и на Съвета.
3. Подкрепата по т. I, буква б) може също да допринесе за постигането на целите на 
Общата организация на пазарите, както е предвидено в чл. 35 от Per. 1380/2013, 
включително производствените и маркетинговите планове, както е описано в член 28 от 
Регламент 1379/2013.

Приоритет 3 „Осигуряване на растеж на устойчива синя икономика и насърчаване на 
развитието на рибарските и аквакултурните общности в крайбрежните и вътрешните 
райони“. Подкрепата по този приоритет обхваща интервенции, които допринасят за 
развитието на риболовни и аквакултурни общности в крайбрежните и вътрешните райони.



Приоритет 4 „Повишаване на ефективността на международното управление на океаните 
и осигуряване на безопасността, сигурността, чистотата и устойчивото стопанисване на 
моретата и океаните“ .Подкрепата по този приоритет обхваща интервенции, които 
допринасят за укрепване на международното управление на океана и устойчивото 
управление на морето и океана чрез насърчаване на знанията за морската среда, морското 
наблюдение и/или сътрудничеството на бреговата охрана.

Обособена позиция № 2: Изготвяне на предварителна оценка за прилагане на 
финансови инструменти по „Стратегически план за развитие на земеделието и 
селските райони“ 2021-2027.

Освен посочените общи цели и дейности следва да бъдат изследвани и следните 
въпроси за:

• анализ на различните категории земеделски производители и горски стопани
(малки, средни и големи стопанства, млади фермери, животновъдни стопани,
биологични производители и други производители в уязвими подсектори в 
селското и горското стопанство) и етап на развитие (подкрепа за създаване, 
новосъздадени, стартиращи или в етап на разширяване), които е възможно да се 
подкрепят с финансови инструменти;

• Микропредприятия, извършващи неземеделски дейности на територията на 
селските райони, които е възможно да се подкрепят с финансови инструменти;

• Предприятия, извършващи преработка на селскостопански продукти, които е 
възможно да се подкрепят с финансови инструменти;

• как ФИ ще адресира нуждите, идентифицирани в секторите на интервенция;

• по какъв начин различните инструменти за финансиране и другите форми на
подкрепа е възможно да си взаимодействат в рамките на определена мярка, за да
адресират нуждите, идентифицирани в програмата. Очаквани синергии в този 
процес;

• анализ и оценка на финансовите инструменти, осъществени с подкрепа от ПРСР за 
периода 2007-2013 г. и 2014-2020 г. и предложение за оптимизиране.

Изпълнителите следва да анализират какви инструменти могат да бъдат приложени за 
всяка една от специфичните цели, както следва:

а) подпомагане за достатъчно надеждни земеделски доходи и устойчивост в 
целия Съюз с цел подобряване на продоволствената сигурност;

б) засилване на пазарната ориентация и повишаване на 
конкурентоспособността, включително поставяне на по-голям акцент върху 
научните изследвания, технологиите и цифровизацията;

в) подобряване на позицията на земеделските стопани във веригата на 
стойността;

г) допринасяне за смекчаване на последиците от изменението на климата и за 
адаптация към него, както и за устойчива енергия;



д) насърчаване на устойчиво развитие и ефективно управление на природните 
ресурси като вода, почва и въздух;

е) допринасяне за защита на биологичното разнообразие, подобряване на 
екосистемните услуги и опазване на местообитанията и ландшафта;

ж) привличане на млади земеделски стопани и улесняване развитието на 
стопанска дейност в селските райони;

з) насърчаване на заетостта, растежа, социалното приобщаване и местното 
развитие в селските райони, включително биоикономиката и устойчивото 
горско стопанство;

и) подобряване на реакцията на селското стопанство в ЕС в отговор на 
обществените изисквания по отношение на храните и здравето, включително 
за безвредна, питателна и устойчива храна, хранителни отпадъци, както и за 
хуманно отношение към животните,

както и за междусекторната цел за модернизиране на сектора чрез стимулиране и 
споделяне на знанията, иновациите и цифровизацията в селското стопанство и селските 
райони и насърчаване на използването им в по-голяма степен.

V. ЕКИП

Участникът следва да осигури екип от ключови експерти с високо ниво на професионална 
квалификация и опит, които да бъдат пряко свързани с постигане на целите на поръчката и 
извършване на качествено и с висока професионална грижа на посочените от Възложителя 
в техническата спецификация дейности по организация и изпълнение, постигане на 
заложените графици и резултати, свързани с извършването на предварителната оценка и 
изготвянето на съответните доклади и документи.

За изпълнението на дейностите по всяка обособена позиция, за която кандидадства, 
участникът следва да предложи екип от експерти, както следва:

1. РЪКОВОДИТЕЛ ЕКИП:

Ръководителят на екипа отговаря за организацията, контрола и цялостното изпълнение на 
договора, като гарантира правилното изпълнение на всички дейности в съответствие с 
техническата спецификация и графика за изпълнение. Ръководителят осъществява контрол 
на качеството и в допълнение извършва следните дейности:

- ръководи работата на експертите в екипа;
- ръководи и активно участва в изработването на документите по изпълнение на 

договора, преглежда, съгласува и одобрява документацията, изработвана от 
експертите в екипа;

- финализира предвидените в техническата спецификация доклади;
- осъществява цялата писмена и устна комуникация с Възложителя във връзка с 

изпълнението на дейностите по договора.

2. КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ ПО „КОЛИЧЕСТВЕНИ И КАЧЕСТВЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”



Ключовият експерт следва да отговаря за дейностите, свързани със събиране и оценяване 
на статистическа и друга информация за пазарни несъответствия, неоптимални нива на 
инвестиции, ключови характеристики в сектор земеделие, сектор горско стопанство и/или 
сектор рибарство на ниво район и на национално ниво, както и за интерпретирането на 
статистически данни и информация, икономически изследвания и предвиждания и 
обобщаване на данните за анализ на резултатите.

3. КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ ПО „ИКОНОМИКА/МАКРОИКОНОМИКА”
Ключовият експерт следва да отговаря за дейностите, свързани със събиране на 
макроикономическа информация и анализ на социално-икономически фактори, 
обработката на информация във връзка с пазарни дефекти и неоптимални нива на 
инвестиции в следствие от приложението на една или друга политика; да прави оценка на 
пропорционалността на предвидената намеса; да дава препоръки и становища за 
минимизирането на пазарните деформации; да извършва обобщаване на социално- 
икономическите ефекти от реализацията на определени проекти и въздействието им върху 
изпълнението на специфичните цели в съответните сектори -  селско, горско и рибно 
стопанство.

4. КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ ПО „ФИНАНСИ/БАНКОВО ДЕЛО”
Ключовият експерт следва да отговаря за дейностите, свързани с потенциалната роля, 
добавената стойност и ползата от финансовите инструменти в съответните сектори -  
селско, горско и рибно стопанство; да изследва необходимостта от видовете финансови 
продукти -  кредити, гаранции и др., възможностите за комбинация с безвъзмездна 
финансова помощ съобразно сферата на интервенция; да изследва възможностите за 
привличане на допълнителен инвеститорски интерес -  публичен и частен; да извършва 
оценка на съответствието на предвижданите ФИ с изискванията на ЕС за държавните 
помощи -  допустимата помощ на ниво проект/допустимите за финансиране предприятия.

Участниците следва да осигурят по всяка обособена позиция, за която са определени за 
изпълнители, екип от ръководител/ключови експерти съгласно изискванията на 
Възложителя.

VI. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Услугата ще бъде реализирана на територията на Република България, както и на 
съответното териториално ниво -  районите от ниво NUTS 2 според Класификацията на 
териториалните единици за статистически цели, в които ще се прилагат фокусирани 
интервенции по съответната програма или стратегически план през програмен период 
2021-2027 г.

Срокът за изпълнение на дейността е до 18 месеца, считано от датата на сключване на 
договора по всяка от обособените позиции.

VII. ВРЕМЕВА РАМКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Настоящата техническа спецификация определя основните етапи и срокове за извършване 
на услугата.

Участникът следва да предвиди задължително следните основни етапи и срокове за всяка 
от обособените позиции:



Етап Срок* Резултат/продукт

1 Изготвяне на първи проект на 
предварителна оценка по съответната 
програма/стратегически план.

До 3 месеца, считано 
от датата на 
сключване на 
договора

Изготвен проект на 
предварителна оценка 
по съответната 
програма/стратегичео 
план

и

2 Изготвяне на окончателен вариант на 
предварителната оценка и проект на 
концепция за инвестиционна стратегия по 
съответната програма/стратегически план 
(ако е необходимо).

До 6 месеца, считано 
от датата на 
приключване на етап 
1

Изготвен окончателс 
вариант предварител* 
оценка и проект i 
концепция 
инвестиционна 
стратегия г 
съответната 
програма/стратегическ 
план.

н
ia
ia
ta

0

и

3 Актуализация на предварителната оценка 
и изготвяне на окончателен вариант на 
концепция за инвестиционна стратегия 
(ако е необходимо) по съответната 
програма/стратегически план 2021 -2027 
г., съобразно посоченото в обособената 
позиция.
Забележка: Етапът включва отразяване на 
коментари/бележки/допълнения, представени от 
Възложителя, представяне на окончателни 
варианти на документите, представяне на 
превод на английски език на документите, както 
и извършване на плащане от страна на 
Възложителя

До 9 месеца след 
приключване на етап 
2.

Изготвен финален 
вариант на
предварителна оценка
на концепция за
инвестиционна
стратегия по
съответната
програма/стратегическ
план.

и

и

*  сроковете по отделните етапи могат да бъдат изменяни при обосновано искане 
на Възложителя или Изпълнителя, без това да влияе върху общия срок за 
изпълнение на поръчката, а именно -  до 18 месеца.

Забележка:
Проект на концепция за инвестиционна стратегия (част от етап 2) се изготвя в случай, 
че предварителната оценка е идентифицирала необходимост от прилагане на финансови 
инструменти в периода 2021-2027. и след отправено изрично искане от страна на 
Възложителя.

Изпълнението на Етап 3 ще стартира след отправено изрично искане за актуализация от 
страна на Възложителя.

VIII. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ, ОТЧИТАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА



1. СТРУКТУРА НА ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ОЦЕНКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА 
ПОДКРЕПА ЧРЕЗ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И СТРУКТУРА НА 
КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ИНВЕСТИЦИОННА СТРАТЕГИЯ
Структурата на Предварителната оценка за прилагане на подкрепа чрез финансови 
инструменти и на предложената концепция за инвестиционна стратегия следва да бъде 
съобразена с обхвата на чл. 52, ал. 3 от предложението за POP, настоящата техническа 
спецификация, приложимите актове на ЕС и националното законодателство, свързани с 
управлението на средства от ЕС в периода 2021-2027 г., включително такива приети след 
подписване на договора за обществена поръчка, и да съдържа най-малко следните 
задължителни елементи:

1.1. СТРУКТУРА НА ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ОЦЕНКА
1. Списък на съкращенията;
2. Речник на използваните термини;
3. Приложима нормативна рамка и стратегически документи;
4. Анализ на икономическото състояние, социално-икономическите фактори и 

макроикономически тенденции за периода 2021-2027 г., нуждите и потенциалите за 
прилагане на подкрепа чрез финансови инструменти в секторите на интервенция на 
съответната програма/стратегически план;

5. Цели и приоритети за регионално и пространствено развитие за периода 2021 - 2027 
г. с модели за развитие и описание на интегриран подход (само за стратегическия 
план за развитие на земеделието и селските райони 2021 -2027);

6. Обща оценка за предложения размер на приноса от програмата за финансовия 
инструмент и очаквания ефект на лоста (ливъридж);

7. Очакван принос на финансовите инструменти за постигането на специфичните цели 
по съответната програма/ стратегически план за развитие на земеделието и селските 
райони;

8. Рискове и предварителни условия за успешното изпълнение на ФИ в т.ч. възможни 
пречки от институционален, административен, правен аспект и др., които могат да 
затруднят прилагането на финансови инструменти, както и набор от адекватни 
мерки за тяхното преодоляване;

9. Научени уроци от прилагането на ФИ през програмен период 2014-2020, в т.ч. 
силни и слаби страни в процеса на структуриране на финансови инструменти в 
периода 2014-2020 г.;

10. Добри практики по прилагането на ФИ в други-страни членки на ЕС;
11. Съществените параметри, които трябва да се следят и промените, които ще доведат 

до необходимост от преразглеждане и актуализиране на предварителната оценка;
12. Приложения -  тази част следва да съдържа пълния набор от използвани данни, 

източници на информация и други подробности, свързани с изготвянето на 
предварителната оценка.

1.2. СТРУКТУРА НА КОНЦЕПЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ

1. Списък на съкращенията;
2. Речник на използваните термини;
3. Предлагани финансови продукти



4. Целева група на крайните получатели;
5. Необходимост от диференцирано третиране на инвеститорите;
6. Предвидена комбинация с други форми на подкрепа в т.ч. и с безвъзмездна 

финансова помощ;
7. Структура и механизъм за управление на инструмента/ите, включваща най-малко 

следното: надграждане на съществуващи или създаване на нови финансови 
инструменти, както и съотношение между тях в случай на припокриване; 
финансовите инструменти на национално, регионално и ЕС равнище;

8. Мерки, които трябва да се приложат, за да се гарантира, че прилаганите финансови 
инструменти се използват за покриване на специфични нужди на пазара ефикасно, в 
съответствие с целите на съответната програма/стратегически план и без да 
ограничават частното финансиране;

9. Показатели за резултатите;
10. Стратегия за изход;
11. Идентифициране на потенциални източници на съфинансиране;
12. Синергия и допълняемост на подкрепата чрез финансови инструменти по отделните 

национални оперативни програми и стратегически план;
13. Съществените параметри, които трябва да се следят и промените, които ще доведат 
до необходимост от преразглеждане и актуализиране на концепцията за инвестиционна 
стратегия.
14. Приложения -  тази част следва да съдържа пълния набор от използвани данни, 
източници на информация и други подробности, свързани с изготвянето на 
предварителната оценка.

Забележка:

Концепцията за инвестиционна стратегия се изготвя в случай, че предварителната 
оценка е идентифицирала необходимост от прилагане на финансови инструменти в 
периода 2021-2027 г. При необходимост, посочените по-горе структура и съдържание на 
предварителната оценка за финансови инструменти по съответната 
програма/стратегически план могат да бъдат изменени, съгласувано между 
Възложителя и Изпълнителя.

2. ОТЧЕТНОСТ
За да осигури ефективно взаимодействие между Изпълнителя и Възложителя по време на 
изпълнение на договора се предвижда Изпълнителят да изготви 3 броя доклади.

Докладите се представят:

- на хартиен носител -  1 оригинал на български език, подвързан с ламинирани корици;

- електронна версия на доклада (на CD или флаш памет) -  представя се 1 бр. електронен 
носител с документите на български език и превод на английски език (когато това се 
изисква съгласно настоящата спецификация)

2.1. Доклади

2.1.1. Встъпителен доклад - информира Възложителя за предприетите действия и 
готовността за изпълнение на обществената поръчка и следва да съдържа:



- Описание на избрания подход и метод(и) на изпълнение. За осъществяване на 
дейностите по оценката, Изпълнителят следва да представи подробна информация 
за избрания от него подход за извършване на оценката, съдържащ количествени и 
качествени методи за изследване на необходимата информация, в съответствие със 
заложените цели и дейности, описани в техническата спецификация. В допълнение, 
Изпълнителят следва да осигури допълнителни данни за целите на предварителната 
оценка чрез специфични методи, целящи осигуряване на информация, свързана с
прилагането на финансови инструменти по съответната програма и съответния
сектор. За целта Изпълнителят следва да предложи:

• индикативна структура и примерни въпроси за проучване 
мнението на организации, ангажирани в сферата на 
финансовите инструменти относно нуждата от финансов 
инструмент в съответния сектор и неговите индикативни
характеристики;

•  индикативна структура и примерни въпроси за проучване на 
мнението на целеви групи крайни получатели относно срещани 
трудности при достъпа до финансиране, нуждата от финансов 
инструмент в съответния сектор и неговите индикативни
характеристики;

- План-график, съдържащ конкретните стъпки по видове дейности, които ще бъдат 
изпълнени в рамките на договора, срещи със съответните заинтересовани страни, 
срещи за оперативна координация на изпълнението на задачата и др., както и 
съответните срокове и отговорници;

- Планираните срещи и консултации, включително с представители на Възложителя, 
както и с представители на всички заинтересовани страни;

- Идентифицираните рискове при изпълнение на обществената поръчка и мерките за 
отстраняване и/или минимизиране;

- Посочване на членовете на екипа, отговорни за изпълнението на всяка от видовете 
дейности от работния план-график;

- Първи проект на предварителна оценка, съдържащ анализ на пазарната среда в 
секторите, касаещи сферата на интервенции на съответната програма и 
възможностите за финансиране на интервенции в съответните сектори, със 
систематизиране на данните и идентифициране на сфери на въздействие чрез 
финансови инструменти и други;

- Експертно становище за възможността за използване на съществуващи или 
актуализирани предварителни оценки (ако е приложимо).

Срокът за представяне на встъпителния доклад е до 3 (три) месеца от датата на 
подписването на договора. Възложителят представя по електронен път своите коментари 
по проекта на Встъпителен доклад и приложенията към него в срок до 15 работни дни от 
получаване на проекта на доклад. Изпълнителят следва да отрази получените коментари 
по проекта на доклад в срок до 10 календарни дни от изпращането им от Възложителя.

2.1.2. Междинен доклад -  информира Възложителя за напредъка в изпълнението на 
договора и следва да съдържа:

- Постигнат напредък в изпълнението на задачата, в т.ч. идентифицирани трудности 
в работата;



-  Окончателен вариант на предварителната оценка за финансови инструменти с 
изводи от анализите на пазарната среда, научените уроци от прилагане на подкрепа чрез 
финансови инструменти за периода 2014-2020 г., предложен индикативен размер на 
финансовия ресурс по сектори на интервенция от съответната програма/стратегически 
план за финансови инструменти и др.;

- Проект на концепция за инвестиционна стратегия (при необходимост) с първи 
предложения за финансови продукти и целеви групи крайни получатели.

Срокът за представяне на междинен доклад е до 9 (девет) месеца от датата на 
подписването на договора. Възложителят представя по електронен път своите коментари 
по проекта на Междинен доклад и приложенията към него в срок до 20 работни дни от 
получаване на проекта на доклад. Изпълнителят следва да отрази получените коментари 
по проекта на доклад в срок до 15 календарни дни от изпращането им от Възложителя.

2.1.3. Окончателен доклад - информира Възложителя за цялостното изпълнение на 
договора и представя оценка за постигане на целите на обществената поръчка, както и за 
изпълнението на конкретните стъпки по видове дейности и съответствието на крайния 
продукт с изискванията на техническата спецификация. Окончателният доклад следва да 
включва:

- Кратка информация за извършените дейности и постигнатите резултати, 
включително по отношение на съответствието на крайния продукт с изискванията, 
определени в техническата спецификация;

- Резюме на основните изводи в изготвените предварителна оценка и 
инвестиционна стратегия;

- Окончателен продукт -  актуализация на предварителна оценка (ако е 
необходимо) и окончателен вариант на концепция за инвестиционна стратегия (при 
необходимост) по съответната програма.

Срокът за представяне на окончателен доклад е до 15 (петнадесет) месеца от датата на 
подписването на договора. Възложителят представя по електронен път своите коментари 
по проекта на Окончателен доклад и приложенията към него в срок до 20 работни дни от 
плучаване на проекта на доклад. Изпълнителят следва да отрази получените коментари в 
срок до 15 календарни дни от изпращането им от Възложителя.

2.2. Технически изисквания към документите:

- Софтуер - съвместим с Microsoft Office, за информацията в текстовите файлове -  MS 
Word, за табличната информация — в MS Excel, отключени, с възможност за работа върху 
документите, карти -  в подходящ електронен формат съвместим със софтуер за 
географски информационни системи, снимки и други изображения -  в подходящ формат 
за оразмеряване;

- Изготвени карти, ГИС приложения и бази данни, представени в електронен формат, 
съвместим за приложение и ползване със софтуер за Географски информационни системи 
(ГИС) или еквивалентен;

- Шрифт - Times New Roman, големина 12, разстояние между редовете 1, разстояние 
между параграфите 6 pt;



- Всеки от документите да съдържа: заглавна страница, съдържание, списък на 
използваните съкращения, списък на таблиците, графиките (ако има такива);

2.3. Представяне, съгласуване и приемане на крайните продукти:

Всеки доклад и приложените към него документи се предават от Изпълнителя на 
Възложителя, или определено от него лице, за което се подписва приемо-предавателен 
протокол.

2.3.1. При липса на коментари от страна на възложителя по представените Встъпителен/ 
Междинен доклад (т. 2.1.1 и т.2.1.2 ) и приложения към тях, същите се приемат за 
окончателни и по електронен път се уведомява Изпълнителят за одобряването им.

При наличие на коментари и забележки от страна на Възложителя по представените 
Встъпителен/Междинен доклад {т.2.1.1 и т.2.1.2), Изпълнителят е длъжен да коригира и 
след отразяване на коментари и забележки от страна на Възложителя да представи 
окончателен вариант на съответния доклад и приложенията към него в сроковете, 
посочени в настоящата техническа спецификация. След повторен преглед от страна на 
Възложителя и при липса на допълнителни коментари, по електронен път се уведомява 
Изпълнителят за одобряването на окончателния вариант на съответните документи.

2.3.2. При липса на коментари от страна на възложителя по представения Окончателен 
доклад (т. 2.1.3) и приложенията към него, същите се приемат за окончателни и се 
подписва приемо-предавателен протокол за приемане на работата по договора.
При наличие на коментари и забележки от страна на Възложителя по документите по 
т.2.1.3 Изпълнителят е длъжен да коригира и след отразяване на коментари и забележки 
от страна на Възложителя да представи коригиран Окончателен доклад и приложенията 
към него в сроковете, посочени в настоящата техническа спецификация. След повторен 
преглед от страна на възложителя и при липса на допълнителни коментари, се подписва 
приемо-предавателен протокол за приемане на работата по договора.

След уведомяването по електронен път за одобряване на съответните 
документи/подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на работата по 
договора, в срок до 15 работни дни Изпълнителят представя на Възложителя превод на 
английски език на одобрените и приложени към съответните доклади предварителна 
оценка и/или концепция за инвестиционна стратегия.

IX. М ЕРКИ ЗА ПУБЛИЧНОСТ И ИНФОРМАЦИЯ

При всички дейности, за които е приложимо, изпълнителят следва да осигурява 
публичност и информираност по финансирането на дейностите и да осигури видимост на 
финансирането по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 и Програмата за 
развитие на селските райони..

X. КОМУНИКАЦИЯ С ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, СЪДЕЙСТВИЕ ОТ СТРАНА НА 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ

Всякакви възникнали проблеми и неясноти във връзка с изпълнението на поръчката се 
комуникират по електронен път между Възложителя и Изпълнителя. При необходимост се 
организират срещи, на които да се обсъдят и решат възникналите проблеми и неясноти, на
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които присъстват компетентни лица от двете страни, на които са делегирани права да 
вземат решения по темите, включени за обсъждане в дневния ред на срещата.
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Приложение №

ДО
МИНИСТЕРСТВО НА 
ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И 
ГОРИТЕ
БУЛ. “ ХРИСТО БОТЕВ“ № 55 
ГР. СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 
№ 2: Изготвяне на предварителна оценка за прилагане на финансови инструменти по 

„Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони“ 2021-2027.

(ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Изготвяне на 
предварителна оценка за прилагане на финансови инструменти по „Стратегически 

план за развитие на земеделието и селските райони“ 2021-2027.)

От ДЗЗД „ЕКСАНТЕ КОНСУЛТ“
(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Люлин“, бл. 387, ап.48,
ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР............................................ .

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Аз, долуподписаният Веселина Колешева - Димитрова,

в качеството си на представляващ ъ&ДЗЗД „ЕКСАНТЕ КОНСУЛТ“,
(представляващ) (наименование на участника)

участник в открита процедура с предмет: „Изготвяне на предварителни оценки за 
прилагане на финансови инструменти по програмите, сьфинансирани по линия на 
Общата селскостопанска политика и от Европейския фонд за морско дело и рибарство 
през програмния период 2021 -  2027 г.“ по Обособена позиция М 2: Изготвяне на 
предварителна оценка за прилагане на финансови инструменти по „Стратегически 
план за развитие на земеделието и селските районии 2021-2027.
I
1. Предлагам да изпълним поръчката съгласно всички изисквания от Техническата 
спецификация на възложителя, относими към обособената позиция, съгласно 
посоченото в Приложение № 1.

2. Ще изпълним всички дейности, обект на обществената поръчка, при спазване на 
изискванията на действащото общностно и национално законодателство, включително 
проектите на актове за периода 2021-2027 г. в областта на Кохезионната политика, Общата 
селскостопанска политика и Общата политика в областта на рибарството на ЕС.

3. Приемам срокът за изпълнение на дейностите по обществената поръчка да бъде 18 месеца, 
считано от датата на подписване на договора, при стриктно спазване на етапите и 
заложените в Техническата спецификация времеви графици за извършване на услугата.

4. За изпълнение на поръчката предлагам екип от ключови експерти, с необходимата 
квалификация, съгласно приложения списък. (Прилага се попълнен списък по образец -  
Приложение № 2.1.).

5. Декларирам, че ще изпълняваме дейностите, включени в предмета на поръчката в 
съответствие с Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информ 
и комуникация 2014 - 2020 г.



Приложение № 2

6. Настоящата оферта е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и 
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в 
сила в страната и които са приложими към изпълняваната услуга.

Приложение: Списък на предложения екип за изпълнение на посоката

Дата: 03.01.2020г. Подпис и печат:... 

Веселина Колешева -  

Представляващ ДЗЗД СУЛТ“



Приложение №2.1

С П И С Ъ К  

на експерти, предложени от ДЗЗД „Ексанте Консулт“
(изписва се наименованието на участника)

за обществена поръчка с предмет: Изготвяне на предварителни оценки за прилагане на финансови инструменти по програмите; 
съфинансирани по линия на Общата селскостопанска политика и от Европейския фонд за морско дело и рибарство през програмния 
период 2021 — 2027 г.“, по Обособена позиция 2 (участникът потта номера на обособената позиция, за която е предлагания екип от 
експерти)

№ Три имена на 
експерта

Позиция в 
екипа за 

изпълнение
Изисквания 

съгласно Документацията за участие
Документи,

с които се доказват изискванията по колона 4

1 2 3 4 5
1 Стелиян

Димитров

Ръководител на 
екип

Образование: бакалавър и/или магистър в 
следните области на висше образование1: 
„Социални, стопански и правни науки“ с една от 
следните специалности: финанси, право, бизнес 
и/или публична администрация и/или 
еквивалентна; и/или,
„Природни науки, математика и информатика“; 
и/или

Образование:
1999-2004 - Доктор по научна специалност 
„Икономическа и социална география“ въз основа на 
защитена дисертация на тема: „Възможности за 
приложение на ГИС в управлението на регионалното 
развитие (ТИС базиран модел за подпомагане 
вземането на решения)“
Документ, с който се доказва: диплома № 29790

„Технически науки“.
Опит: участие в изпълнен/и проект/и. лейност/и 
и/или услуга/н, свързани с управление на проект

от 14.06J00ST.
1992-1997 - Магистър по География 
Документ, с който се доказва: диплома №

по изготвяне на документи за оценка на 00137700. серия А-97 СУ
национални и/или международни планове / 
програми / стратегии и/или документи за 
наблюдение / оценка на планове / програми / 
стратегии на международни

Опит:
2009 г. - понастоящем -  преподавател в ГГФ на СУ 
„Св. Климент Охридски“

1 Посочените изисквания за ключовите експерти в екипа за управление (рт»уоводителл членове ° ° ?ктттг) " ~    gn “m п  “1‘- ■,г~ДГ,[‘т ‘*гш1"м,А л т ш тпгГ
Постановление № 125 на МС от 74 Об ЗПОТ г г̂п»т.р№плппчн те няг-ифтгятр ац ня образование и професионалните направления.

^  - /  1



организации/институции.



2008-2019 г. -  ръководител проекти в „Географика“ 
ООД
Участие в изпълнени договори за услуги, свързани с 
управление на проект по изготвяне на документи за 
оценка на национални планове, програми и 
стратегии:
• Ръководител на екипа по договор 
„Предварителна оценка на Националната програма 
за развитие: България 2020“, изпълнен в периода 
20.12.2011- 20.07.2012 г., възложител -  
Администрация на Министерски съвет;
• Ръководител на екипа по договор 
„Разработване на последваща оценка на 
изпълнението на Националната стратегия за 
регионално развитие 2005-2015 г. (НСРР)“, 
изпълнен в периода 21.09.2016-30.11.2016 г., 
възложител -  МРРБ;
• Участие като ключов експерт при изготвяне 
на „Предварителна оценка на Договора за 
партньорство на Република България, очертаващ 
помощта по Общата стратегическа рамка за периода
2014-2020 г.“, изпълнен в периода 01-12.2013 г., 
възложител -  Администрация на Министерски 
съвет;
• Ръководител на екипа по договори за 
изготвяне на междинни оценки за изпълнение на 
Областни стратегии за развитие на области Плевен, 
Хасково и Ловеч;
• Ръководител на екипа по договори за 
изготвяне на междинни оценки за изпълнение на 
Общински планове за развитие на общини Враца, 
Смолян, Варна, Балчик, Ямбол

Документ, с който се доказва: Удостоверение, 
издадено от .ХеограФика“ ООД)

(



Донка

Кескинова

Ключов 
експерт по 
„Количествени 
и качествени 
изследвания”

УЩе: бакалавър и/или магистър в 
следните области на висше образование:
„Социални, стопански и правни науки“ с една от 
следните специалност: статистика, иконометрия, 
маркетинг, икономика, социология и/или 
еквивалентна; и/или,
„Природни науки, математика и информатика“ с 
една от следните специалности: математически 
анализ/моделиране, информатика и/или 
еквивалента.
Опит: участие в изпълнен/и проект/и, дейност/и 
и/или услуга/и, свързани с разработване / 
управление / изпълнение I наблюдение / оценка на 
национален и/или международен документ / план / 
програма / стратегия и/или документ /  план / 
програма / стратегия на международна 
организация/институция.

>■Оь^азование:
2015- 2017 г. - Докторска програма по Социология, 
ПУ „П. Хилендарски“
Документ, с който се доказва: диплома №
1000283. изд. на 27.09.2017г.
Опит:
01.2000 - до сега - главен асистент по „Социология 
(приложение на статистическите методи в 
социологията“ в катедра „Приложна и 
институционална социология“, ПУ „П.
Хилендарски“
Участие в изпълнени договори за услуги, свързани с 
разработване, наблюдение и оценка на национални 
документи:
• Участие като ключов експерт при 
изпълнение на договор за, Актуализиране на 
средносрочна маркетингова програма“, изпълнен в 
периода 11.2018-05.2019г., възложител -Българска 
агенция за инвестиции;
Документ, с който се доказва: референция от 
БКОЕООД
• Участие като експерт в сферата на 
статистиката и социологията при изготвяне на 
„Предварителна оценка на Националната програма 
за развитие: България 2020“, изпълнен в периода 01- 
06.2012 г., Възложител Администрация на 
Министерски съвет на РБългария;
• Участие като експерт в сферата на 
статистиката и социологията при изготвяне на 
„Предварителна оценка на Договора за 
партньорство на Република България, очертаващ 
помощта по Общата стратегическа рамка за периода 
2014-2020 г “, изпълнен в периода01-12.2013, 
Възложител Администрация на Министерски съвет 
на РБългария;
• Участие като експерт в сферата на
социологията по договор -Проучване, анализи и___
оценка па качиишцното изпълнение на№Щ~

3



удовлетвореността на целевата група, нагласите и 
желанията на заинтересованите страни /родители, 
възпитатели, учшеяи, директори на училища, 
други/ по отношение на формите за ИИД“, изпълнен 
в периода 2013-2014, Възложител: Министерство на 
образованието и науката.
Документ, с който се доказва: референти» от
«ГеограФнка“ ООД

Стефан

Попов

Ключов 
експерт по 
„Икономика / 
Макроикономи
ка

Образование: бакалавър и/или магистър в 
следните области на висше образование: 
„Социални, стопански и правни науки“ с една от 
следните специалности: икономика, 
макроикономика, финанси и/или еквивалентна; 
и/или,
„Природни науки, математика и информатика“ с 
една от следните специалности: математически 
анализ/ моделиране, компютърни науки и/или 
еквивалентна.
Опит: участие в изпълнен/и проект/и, дейност/и 
и/или услуга/и, свързани с разработването на 
икономически или макроикономически анализи 
и/или индикатори и/или социално-икономически 
анализи и анализи / проучвания в сферата на 
публичния сектор, и/или разработване на 
социално-икономически проучвания и анализи 
„разходи-ползи“ във връзка с реализацията на 
проекти, и/или пазарни анализи, и/или 
разработване/управление/изпълнение на
национален и/или международен документ/ план/ 
програма/стратегия и/или документ / план / 
програма / стратегия на международна 
организация/институция в областта на

Образование:
2006-2008 г. - магистър по специалност „Стопанско 
управление”, Българска Академия на Науките и ВТУ 
„Св. Св. Кирил и Методий”
Документ, е който се доказва; диплома
№28491/2008. сепия ВТУ - 2008
Опит:
2012 -  понастоящем -  председател на 
настоятелството на фондация „ЕкоОбщност“
Над 5 години опит в сферата на управлението и 
наблюдение изпълнението на национални програми, 
финансирани по европейските структурни и 
инвестиционни фондове:
Документ, с който се доказва: служебна книжка
• Управление на национална програма -  6
месеца И.д. главен директор на ГД „Европейски 
фондове за конкурентоспособност“ към 
Министерство на икономиката и енергетиката 
(МИЕ), изпълняващ функциите на ръководител на 
УО по ПО 1,2,3 и 4 на ОПИК 2014-2020; 
Документ, с който се доказва: заповед №РД-16-
237/01.03.2018г.
• ( ^ ^ьководител на УО на ОПРКБИ 2007-2013 г.



Георги

Илиев

Ключов 
експерт по 
„Финанси/ 
Банково дело”

Аеското/макроикономическото развитие.
I

Образование: бакалавър и/или магистър в
следните области на висше образование: 
.Социални, стопански и правни науки“ с една от 

следните специалности: икономика, право, 
финанси, банково дело, счетоводство, бизнес 
администрация или еквивалентна; и/или,

и ^пководител на договарящия орган по ПО 1,2,3 и 
4 на Оперативната програма;
Документ, с който се доказва: заповед №РД-16- 
265/08.03.2018г.
• Член на работна група за управление и 
сертифициране на ОПИК 2014-2020 с основни 
функции: извършаване на анализ на ефективността 
и функционалността на системата за събиране на 
данни за ОПИК, оценка на процедурите за 
предоставяна на БФП по ОПИК 2014-2020, 
подготовка и обявяване на процедурите, оценка на 
проекти предложения, изпълнение, мониторинг, 
верификация и резултати от изпълнените проекти
Документ, с който се доказва: заповед №РД-16- 
372/23,03.2017
• Член на инвестиционния борд към 
Дружеството със специална цел -  „Джереми 
България“ ЕАД създадено за изпълнение на 
Инициативата JEREMIE.
Документ, с който се доказва: заповед №РД-16- 
766/31.05.2017г.
• Ръководител на проект „Информирани и 
здрави“
Отговаря за цялостното изпълнение и координация на 
всички дейности по проекта. Включително одобрение 
на разработените по проекта: Анализ на 
потребностите и проблемите; Проучване за 
познанията, нагласите за промяна в поведението и 
уменията за здравословен начин на живот 
Документ, с който се доказва: Договор № РД 27-
03/07.10.2010 г.
Образование:
2007-2011 г. - Бакалавър Бизнес администрация, 
Университет по Приложни Науки, Хага 
Документ, с който се доказва: удостоверение от
Университет по Приложни Науки, Хага и 
удостоверение! №1 -ЦШ£Ш)2г301 Зг,"издадено от -



„Природни науки, математики и ннформлтспгя" л I НТШТ̂
'една от следните специалности: математически 
анализ/моделиране или еквивалента.
Опит: участие в изпълнен/и проекг/а, дейносг/и 
и/или услуга/и, свързани с управлението на всички 
типове риск, асоцииран при разработване / 
управление / изпълнение /  наблюдение / оценка на 
национален и/или международен документ / план / 
програма /  стратегия и/или документ /  план / 
програма / стратегия на международна 
организация/институция; при финансов анализ на 
инвестиционни проекти, финансирани чрез 
инструменти за финансов инженеринг или 
инструменти със сходна форма на финансиране, 
чрез анализ на разходите и ползите и други 
еквивалентни методи; при структуриране или 
управление или изпълнение на финансови 
инструмент за дялови и/или дългови инвестиции.

(

Опит:

2016-2019 г. - Експерт по финансов анализ и анализ 
I на риска в АНИСА-М ЕООД
[ 2013-2016 г .-  Финансов експерт в Национална 
Компания „Стратегически инфраструктурни 
проекти“

Участие в изпълнени услуги, свързани с 
разработване на финансов анализ на инвестиционни 
проекти, финансирани чрез инструменти за 
финансов инженеринг или инструмент със сходна 
форма на финансиране, чрез анализ на разходите и 
ползите и други еквиваленти методи:
• Участие при изпълнението на проект 

„Разработване на бизнес план във връзка с 
подготовката на проектно предложение на Община 
Кърджали по процедура BG16RFOP001-6.002 
„Развитие на туристически атракции” по 
Приоритетна ос 6: „Регионален туризъм“ на 
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 
г.“

• Участие при изпълнението на проект 
„Разработване на бизнес план във връзка с 
подготовката на проектно предложение на Община 
Приморско по процедура BG16RFOP001-6.002 
„Развитие на туристически атракции” по 
Приоритетна ос 6: „Регионален туризъм“ на 
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 
г.” Проектът е насочен към консервация, 
реставрация и социализация на обект Бегликташ
• Участие при изпълнението на проект 

„Разработване на бизнес план за кандидатстване 
пред ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ за нуждите 
на (jĵ ppma Пловдив за финансиране на проект по



XjlJ  1 Устойчиво и интегриране градско развитие на 
ОПРР. Проектът е насочен към изграждане на 
многоетажни паркинги, обособени зони за 
паркиране и подлези
Документ, с който се доказва: референция от 
АНИСА-М ЕООД_____________________________

ПРИЛОЖЕНИЯ: Заверени копия на документите, доказващи квалификацията и професионалния опит на експертите.
г \

Дата: 03.01.2020 г.



ДО и
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, 
ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ № 55 
ГР. СОФИЯ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От ДЗЗД „ЕКСАНТЕ КОНСУЛТ“
(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Люлин“, бл. 387, ап.48 
ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР..............................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Аз, долуподписаният Веселина Колешева - Димитрова, 

в качеството си на представляващ на ДЗЗД „ЕКСАНТЕ КОНСУЛТ“
(представляващ) (наименование на участника)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне 
на предварителни оценки за прилагане на финансови инструменти по програмите! 
съфинансирани по линия на Общата селскостопанска политика и от Европейски»' 
фонд за морско дело и рибарство през програмния период 2021 -  2027 г.“, Обособена 
позиция № 2: Изготвяне на предварителна оценка за прилагане на финансови* 
инструменти по „Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони“ 
2021-2027.

Предлагам да изпълним обществената поръчка съгласно изискванията, посочени в 
Техническата спецификация за изпълнение на поръчката, при следните финансови условия:

I. ОБЩА ЦЕНА за изпълнение на договора в размер на 33000 (словом тридесет и 
три хиляди) лв. без ДДС и съответно 39 600 (словом тридесет и девет хиляди и шестстотин) 
лв. с ДДС, формирана въз основа на цените за изпълнение на следните два 
продукта/дейности:

№ Продукт/Дейност ЦЕНА 
в лева без ДДС

1. Предварителна оценка за прилагане на 
подкрепа чрез финансови инструменти

30 000

2. Концепция за инвестиционна стратегия 3000

Забележки:
S  Предложената обща цена за изпълнение на поръчката не трябва да надвишава 
100 000°° лв. без ДДС.

В случай че общата цена, предложена от даден участник надвишава 100 00000 лв. 
без ДДС, същият ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка.



Приложе ние №

да^  Предложените цени, в лева без ДДС за отделните продукти (дейности) не трябЕ 
надвишават следните максимално допустими лимити:

а) по точка 1, Предварителната оценка -  до 70 000 °° лв. без ДДС;
б) по точка 2, Концепция за инвестиционна стратегия -  до 30 000 °° лв. без ДДС.
В случай че цена, предложена от даден участник надвишава посочената максимално

допустима стойност за конкретна дейност, същият ще бъде отстранен от участие! рв 
обществената поръчка.

При констатирани аритметични грешки и несъответствия в изчисленията 
стойностите, както и при несъответствие между изписването им с цифри и 
участникът се отстранява от участие. Така предложените цени включват всички разходи 
изпълнение на предмета на обществената поръчка.

П. Посочените цени са окончателни и не подлежи на увеличение през целия сро! 
на действие на договора за изпълнение на поръчката.

Ш . При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, cm i  

съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер в  
5 % от стойността му, без ДДС.

Настоящото предложение е валидно 121 (сто двадесет и един) дни, считано от| 
крайния срок за подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде| 
прието по всяко време преди изтичане на този срок. л

Дата: 03.01.2020 г. Подпис и печат:... 

Веселина Колешева ̂  

Представляващ ДЗЗД СЙ^НЕТЙКШСУЛТ“



ЗК „ЛЕВ ИНС" АД
ЕИК: 121130788
Лиценз № 98/ 0б.01.2000г.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА 
№ 00088466/15002010000278

ЗК „ЛЕВ ИНС" АД, съгласно
ОБЩИТЕ условия НА ЗАСТРАХОВКА „ГАРАНЦИИ ПО ДОГОВОР", клауза 2.1.2 „Гаранция за добро изпълнение" и

ЗАСТРАХОВАН/ ЗАСТРАХОВАЩ:
(Изпълнител по договора за 
обществена поръчка)

Наименование: „ЕКСАНТЕ КОНСУЛТ" ДЗЗД,
ЕИК: 177433182 със седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Люлин, бл. 387, ап. 
48, представлявано от Веселина Колешева- Димитрова, включващ следните 

партньори:
1. „ГЕОГРАФИКА" ООД, ЕИК: 200062954 със седалище и адрес на управлениетр. София, 

жк. Люлин, бл. 387, ап. 48, представлявано от Симона Михайлова
2. „МОДЕРНИ СТРАТЕГИИ И ЗНАНИЯ" ООД, ЕИК 200916582 със седалище и адрес на 
управление: гр. София, ул. „Васил Кирков" 9, представлявано от Андрей 
Недялков

БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ПОЛИЦАТА:
(Възложител по договора за 
обществена поръчка)

Наименование: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ЕИК: 831662282
Седалище и адрес на управление: гр. София 1040, бул. „Христо Ботев" 55 
Представляващ: Десислава Танева- Министър на земеделието

ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА 
ЗАЩИТА:

С настоящата застраховка Застрахователят обезпечава изпълнението на Застрахования по 
договор, сключен по силата на Решение № 70-1186/11.03.2020 г. на Бенефициента за 
определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет:
„Изготвяне на предварителни оценки за прилагане на финансови инструменти по 
програмите, съфинансирани по линия на общата селскостопанска политика и от 
Европейския фонд за морско дело и рибарство през програмния период 2021 -  2027 г.", 
Обособена позиция № 2 : "Изготвяне на предварителна оценка за прилагане на 
финансови инструменти по „Стратегически план за развитие на земеделието и селските 

райони" (СПРЗСР) 2021-2027“, като срещу платена застрахователна премия и при 
договорените, ред, условия и срокове, Застрахователят приема да обезщети 
Бенефициента за претърпени вреди, до размера на гаранционния ангажимент, 
вследствие на неизпълнение или неточно изпълнение на Застрахования в качеството му 
на изпълнител по договора за обществената поръчка , сключен по силата на Решение № 
70-1186/11.03.2020 г.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ: ЗК „Лев Инс" АД, ЕИК 121130788 в качеството на Застраховател се задължава в случай на 
неизпълнение или неточно изпълнение на задължения на Застрахования спрямо 
Бенефициента, съгласно изискванията на Раздел IV, чл.12 от Договора, сключен по силата 
на Решение № 70-1186/11.03.2020 г ., да плати на Бенефициента вместо Застрахования 
всяка сума, която не надвишава общо застрахователната сума.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА:
(Гаранционен ангажимент)

1 650.00 {словом: хиляда шестстотин и петдесет) лева за всяка една претенция и за 
всички претенции през срока на застраховката.

Лимитът на отговорност е определен на основание Раздел IV, чл.12 от Договора и 
представлява 5% от цялата сума по него без ДДС.

ИЗКЛЮЧЕНИ РИСКОВЕ: Съгласно Общите условия на застраховка „Гаранции по договор".

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ: Република България

СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА: 587 дни

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПЕРИОД: Начало: 00:00 часа на 0б.04.2020г. 
Край: 24:00 часа на 13.11.2021г.

САМ0УЧАСТИЕ: Не се прилага

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ: Застрахователна премия: 125.40 Данък в размер на 2%: 2.51 
Общо дължима премия: 127.91 (словом: сто двадесет и седем и 0.91) лева Начин на 
плащане: Еднократно при сключване на застраховката

СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ: 1.Всички изменения и допълнения между страните по сключената застрахователна 
полица се отразяват в Добавъци, които са неразделна част от полицата.



2.Застрахователната полица е в сила след заплащане на дължимата застрахователна 

премия по нея в пълен размер.
З.Застрахованият се задължава да представи копие от подписания с бенефициента 

договор до пет дни след подписването му.
4.При настъпване на застрахователно събитие, заедно с претенцията за плащане 
Бенефициентът представя на Застрахователя декларация, в която се уточняват 
задълженията по Договора, които не са спазени от Застрахования, както и точния размер 
и начина на определяне на действителната стойност на понесените загуби.
5.Крайният срок за предявяване на претенция пред Застрахователя е датата на изтичане 

на валидността на полицата.
6.След изплащане на застрахователно обезщетение на Бенефициента от страна на 

Застрахователя, Застрахованият се задължава да възстанови изцяло изплатената сума на 
Застрахователя в петнадесет дневен срок от получаване на писмена покана от страна на 
Застрахователя. Всеки от участниците в „ЕКСАНТЕ КОНСУЛТ" ДЗЗД е солидарно отговорен 
със Застрахования пред Застрахователя в случай на суброгация.

УВЕДОМЯВАНЕ ПРИ СЪБИТИЕ: Застрахованият следва да уведоми Застрахователя за получено от страна на 
Бенефициента искане за плащане на част и на цялата сума по гаранционния ангажимент в 
срок до три работни дни от узнаването за това.
Бенефициентът следва да подаде писмено уведомление на следния адрес на 
Застрахователя: ЗК „Лев Инс" АД, гр.София, бул. „Цар Борис III" 136В, тел.: 02/9150892 и 
080015333.

ИЗПЛАЩАНЕ
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ:

НА Дължимото застрахователно обезщетение се изплаща съгласно договорените ред, 
условия и срокове, посочени в настоящата застрахователна полица и Общите условия на 
застраховка „Гаранции по договор".

ДЕКЛАРАЦИИ
ЗАСТРАХОВАНИЯ:

НА Получих и се запознах с Общите условия на застраховка „Гаранции по договор" и ги 
приемам.

Уведомен съм за естеството и вида на възнаграждението във връзка със застрахователния 
договор.

ЗК „Лев Инс" АД не предоставя съвет относно разпространяваните от него 
застрахователни продукти.

ПОЛИЦАТА Е ИЗДАДЕНА В: Три еднакви екземпляра -  по един за всяка от страните.

ДАТА НА ИЗДАВАНЕ: 31.03.2020Г.

МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ: Софийски Корпоративен Център, гр. София, бул. „Цар Борис III" №136 В

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН 
ПОСРЕДНИК :

Нетинс Иншурънс Брокерс ООД, адрес: гр. София, бул. „Партиарх Евтимий" № 67

С подписването на застрахователната полица, Застрахованият/Застраховащият декларира:
Запознат съм, приемам и съм получил Общите условия на застраховка „Гаранции по договор".

Информиран съм, че ЗК „Лев Инс" АД (Дружеството) обработва предоставените от мен лични данни за целите на 
застраховката и последващите производства, както и за изпълнение на нормативно установените права и задължения. 
Известно ми е, че ЗК „Лев Инс" АД обработва и съхранява предоставените от мен лични данни (имена, ЕГН, адра^телефон 
и др.) в съответствие на Политиката за защита на личните данни на Дружеството. Запознах се с П о л и р а й  .на
личните данни, налична в офисите на Дружеството и публикувана на сайта му на адрес: vi/ww.lev-lns.coj^4̂ ,--------- v.

.©



ОБЩИ УСЛОВИЯ 

ЗАСТРАХОВКА „ГАРАНЦИИ ПО ДОГОВОР"

ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

> ГАРАНЦИЯ: Настоящата застраховка на 

гаранция представлява поет от Застрахования 

и Застрахователя ангажимент за изплащане 

на обезщетение в полза на Бенефициента до 

размера на договорената застрахователна 

сума в случай, че Застрахования не изпълни 

или изпълни неточно (съобразно 

количеството, качеството или договорения 
срок) задълженията си.

> ЗАСТРАХОВАН: Юридическо лице, което 

сключва застрахователната полица и е 

отговорно за изпълнението на задълженията 

си по Договора, сключен с Бенефициента, с 

който му се възлага изпълнението на 
конкретен проект или извършването на 
определени дейности.

> БЕНЕФИЦИЕНТ: Юридическо лице, в чиято 

полза се издава застрахователната полица. 

Бенефициентът е и в качеството на 

Възложител на определен проект и/ или 

дейности, уговорени в Договора със 

Застрахования (Изпълнител).

> ДОГОВОР: Всяко писмено споразумение 

между Застрахования и Бенефициента за 

извършването на дейности, предоставяне на 
услуги или доставки на стоки, наричано 

навсякъде по -  нататък Договора.

> ДОГОВОРНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ: Всяко 

задължение и изискване, разписано в 
сключения между Застрахования и 
Бенефициента договор.

> ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ЗАЩИТА:
Рискът от неизпълнение на задължения на 

Застрахования, произтичащи от договорните 

отношения с Бенефициента, което 

неизпълнение води до понасяне на 
финансови загуби за Бенефициента.

>  ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА: Сумата на 

гаранционния ангажимент и сумата, до която 
Застрахователят е отговорен пред 

Бенефициента във връзка с неизпълнение на 
задължения от страна на Застрахования.

^ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ: Възникване на 
задължение за плащане в полза на 

Бенефициента, вследствие неизпълнение на 

договорни задължения на Застрахования.

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Застрахователна компания „ЛЕВ ИНС" АД, 

наричана по -  нататък Застраховател, осигурява на 

юридически лица, наричани навсякъде по -  долу 

Бенефициенти, защита срещу понесени финансови 

загуби, вследствие неизпълнение на договорни 

задължения от страна на Застрахования (Изпълнител), 
произтичащи от конкретни договорни отношения 

между тях.

1.2. Застраховката е валидна на територията на 

РБългария, като при специално договаряне и след 

заплащане на допълнителна премия, действието й 

може да бъде разширено и за други държави.

2. ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ЗАЩИТА

2.1. Обект на застрахователно покритие по смисъла 

на тези Общи условия е рискът от неизпълнение на 

задълженията на Застрахования (Изпълнителя) в 

резултат от договорни отношения с Бенефициента 

(Възложителя), чрез една от следните клаузи:

2.1.1. Гаранция за авансово плащане;

2.1.2. Гаранция за добро изпълнение;

2.1.3. Гаранция за участие в търгове, конкурси, 

обществени поръчки;

2.1.4. Гаранция за поддръжка и гаранционно 

обслужване;
2.1.5. Други гаранции.

3. ОТГОВОРНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ

3.1. Срещу заплащане на застрахователна премия ЗК 

„ЛЕВ ИНС" АД покрива риска от настъпване на 

застрахователно събитие, съгласно предвиденото в 

тези Общи условия и в допълнителните 

договорености със Застрахования и Бенефициента. 

Настоящите Общи условия, застрахователната полица 

и всички допълнителни споразумения към тях, 

предложението -  въпросник, всички приложени 
документи и декларации представляват единен 

застрахователен договор и се четат заедно.

4. ОБЩИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ

4.1. Отговорността на Застрахователя не се ангажира 
при и/ или когато:

4.1.1. Договорът между Застрахования и 

Бенефициента е сключен в нарушение на закон или 
друг нормативен акт;

4.1.2. Застрахованият и Бенефициентът са извършили 
каквито и да е промени по сключения помежду им 

договор, без изричното писмено съгласие на 
Застрахователя:

4.1.3. Опит за измама или инсцениране на 

застрахователно събитие от страна на Застрахования 
и/ или Бенефициента;

4.1.4. Война, стачка, бунт, локаут, терористични 

действия, масови безредици, гражданска война, 

военен преврат, военно положение, военни учения и 

всякакви дейности с военен характер;

4.1.5. Конфискация, реквизиция, национализация или 

други подобни мерки;



4.1.6. Атомни и ядрени експлозии/ аварии,

въздействие на радиоактивни продукти и 

замърсявания от такива, йонизираща радиация, 

нарушаване на изискванията за ядрена безопасност;

4.1.7. Химически замърсявания вследствие на

производствени или други аварии;
4.1.8. Земетресение, вулканично изригване, свличане 

и срутване на земни маси;
4.1.9. Всякакви събития, представляващи

непреодолима сила, в този смисъл всички събития 
настъпили при извънредни обстоятелства, които са 

извън контрола на Застрахования и Бенефициента и 

не позволяват изпълнението на договора;

4.1.10. Умишлени действия, груба небрежност от 

страна на Бенефициента;
4.1.11. Финансови загуби и задължения на 

Застрахования, възникнали преди сключване на 

застрахователната полица;

4.1.12. Събития, покрити по други видове 

застраховки;

4.1.13. .Лихви, неустойки и пропуснати ползи.

5. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

5.1. Застрахователната премия се определя като 

процент от застрахователната сума по полицата и 

точният й размер се записва в нея.

5.2. Застрахователната премия се заплаща 

еднократно в пълен размер при сключване на 
застрахователния договор.

6. СКЛЮЧВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР

6.1. Застрахователната полица се издава въз основа 

на попълнено предложение -  въпросник и след 

представяне на всички документи, имащи отношение 

Към оценката на риска.
6.2. Промени по застрахователния договор се правят 

чрез издаване на анекс/ добавък и след писменото 

съгласие на страните.

6.3. Застрахователната полица може да се прекрати в 
следните случаи:

6.3.1. В посочените случаи в закона;
6.3.2. По взаимно съгласие на страните, изразено 
писмено;

6.3.3. От всяка от страните с 30-дневно предизвестие, 
но само при изрично писмено съгласие от страна на 
Бенефициента.

6.4. Застрахователната полица се издава в три 

еднакви екземпляра, като един от тях се връчва на 
Бенефициента.

7. СРОК НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПОКРИТИЕ

7.1. Срокът на застрахователния договор се определя 

по договореност между Застрахования и
Застрахователя.

7.2. Застрахователната полица влиза в сила от 00:00 

часа на деня, посочен в нея за начало на договора, 
при условие, че Застрахователят е получил 
дължимата застрахователна премия.

8. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ
8.1. При сключване на застраховката Застрахованият 

е длъжен:

8.1.1. Да попълни коректно и изчерпално всички 

данни в предложението -  въпросник, като отговаря за 

верността на посочената информация и да 

предостави поисканите от Застрахователя документи, 

имащи отношение към оценката на риска;

8.1.2. Да плати при издаване на застрахователната 
полица в пълен размер договорената застрахователна 

премия;

8.1.3. Да предостави обезпечение в полза на 

Застрахователя, в случаите когато Застрахователят 

постави изискване за такова.
8.2. По време на действие на застрахователния 

договор Застрахованият е длъжен:

8.2.1. Да представи на Застрахователя копие от 

подписания с Бенефициента договор до пет дни след 

подписването му;

8.2.2. Да не извършва каквито и да е промени в 

договора с Бенефициента, без изричното писмено 

съгласие на Застрахователя;

8.2.3. Да уведомява писмено Застрахователя за всяка 

промяна а декларираната в предложението -  

въпросник и всяка друга подадена информация при 

сключване на застраховката в срок до три работни 

дни от промяната;
8.2.4. Да уведомява незабавно Застрахователя за 

всяко обстоятелство и всеки проблем, възникнал в 

отношенията с Бенефициента, относно изпълнение на 

задълженията по договора, които биха могли да 

доведат до плащане/ претенция за обезщетение, 
съгласно условията по полицата;

8.2.5. При предсрочно прекратяване на 

застрахователния договор да върне ма Застрахователя 

оригинала на застрахователната полица;

8.2.6. Да допуска упълномощен представител на 

Застрахователя до цялата документация и самия 

обект, за чието изпълнение е сключен договорът с 

Бенефициента, като при забелязани несъответствия с 

условията, при които е издадена застрахователната 
полица, Застрахователят има право да поиска и 

Застрахованият се задължава да ги отстрани;

8.2.7. Да спазва нормативите, правилата и 

изискванията на всички държавни органи по 

осъществяване на дейността, както и всички 
технически и технологични условия, предписания, 

норми и стандарти, имащи отношение при 

осъществяване на дейността му.
8.3. При настъпване на застрахователно събитие 
Застрахованият е длъжен:

8.3.1. Да уведоми писмено Застрахователя в срок от 

три работни дни след като събитието му е станало 

известно;
8.3.2. Да представи на Застрахователя при поискване 
от негова страна всички счетоводни и други 

документи, както и цялата налична информация, 
имаща отношение към причините и последиците от 
застрахователното събитие;



8.3.3. Да изпълнява всички указания на 

Застрахователя във връзка със застрахователното 

събитие;
8.3.4. Да допуска упълномощен представител на 

Застрахователя до цялата документация и самия 

обект във връзка с извършване на проверка от страна 
на Застрахователя на обстоятествата по настъпилото 

застрахователно събитие;
8.3.5. В случай, че в момента на претенцията за 

плащане Застрахованият е във временна 

неплатежоспособност, той трябва да направи всичко 

възможно, за да осигури и запази всички ликвидни 
парични средства, придобити в следващ период в 

сметки и/ или в брой, за да плати задължението си 

към Бенефициента и/ или Застрахователя, като 

изключение представляват само приоритетни 

задължения, когато такива са определени със закон.

9. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ
9.1. Застрахователят е длъжен:

9.1.1. Да предоставя на Застрахования информация за 

условията на застраховка „Гаранции по договор";

9.1.2. При настъпване на застрахователно събитие и 

след събиране на всички документи, които го 

доказват по безспорен начин по основание и размер, 

да изплати застрахователно обезщетение в 15-дневен 
срок;

9.1.3. Да спазва конфиденциалност относно 

предоставената му информация във връзка с 

осигуряване на застрахователна защита за 

Застрахования и дейността му.

10. НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ

10.1. Застрахователно събитие настъпва при 

възникване на задължение за Застрахования за 

заплащане на сумата по гаранционния ангажимент 
или част от нея в полза на Бенефициента.
10.2. Застрахованият е длъжен в срок от 3 /три/ 

работни дни от датата на получаване на писмено 

искане за плащане от страна на Бенефициента да 
представи на Застрахователя писмено уведомление 
за това, копие от искането на Бенефициента и всички 
свързани документи.

10.3. След като е уведомен за застрахователното 

събитие, Застрахователят може да предприеме 

действия за ограничаване размера на загубите, а 

Бенефициентът е длъжен да му съдейства.

10.4. Бенефициентът не може да откаже достъп на 

Застрахователя до всички счетоводни документи, 
доказателства и всяка друга информация относно 

претенцията и се задължава да сътрудничи на 
Застрахователя за изясняване на причините, довели 
до щетата.

11. ИЗПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО 

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

11.1. При предявяване на претенция за изплащане на 

застрахователно обезщетение Бенефициентът подава 

до Застрахователя писмено уведомление,

декларация, че гарантираната сума е изискуема, 

точния размер на претърпените загуби и всички 

документи, които доказват основанието и размера на 

претендираното обезщетение.

11.2. Размерът на обезщетението не може да 
надвишава стойността на щетата, нанесена на 

Бенефициента поради неизпълнение задълженията 

на Застрахования, както и не може да надвишава 

посочената в полицата застрахователна сума.

11.3. Заедно с претенцията за изплащане на 

обезщетение Бенефициентът предоставя на 

Застрахователя декларация, в която се уточняват 

задълженията по договора, които не са изпълнени 

или са непълно и/ или некачествено изпълнени, както 

и кратко описание на отговорността на Застрахования 

и определянето на действителната стойност на 

понесената щета.

11.4. Крайният срок за предявяване на претенция за 

изплащане на обезщетение пред Застрахователя е 
датата на изтичане на валидността на издадената 

застрахователна полица.

12. ВСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ В ПРАВАТА НА 

БЕНЕФИЦИЕНТА

12.1. С частично или пълно плащане на сумата по 

гаранцията вместо Застрахования, Застрахователят 

встъпва в правата на Бенефициента, като кредитор, 

срещу Застрахования и се суброгира срещу 

Застрахования, като причинител на вредата.

12.2. При суброгация Застрахователят има право да се 

удовлетвори от всяко предоставено по договора 
обезпечение от Застрахования или трето лице.

12.3. Застрахованият е длъжен да възстанови на 

Застрахователя платената сума по гаранцията в срок 

до 15 /петнадесет/ работни дни от датата на 

получаване на писмено искане за това от страна на 
Застрахователя.

13. ПОДСЪДНОСТ, ДАВНОСТ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ
13.1. Правата по полицата се погасяват с изтичане на 

тригодишен давностен срок.
13.2. Възниканалите спорове между страните се 
решават по споразумение, а когато това е

невъзможно по съдебен ред, съгласно
законодателството на Република България.

13.3. Застрахованият, Бенефициентът и 

Застрахователят са длъжни да спазват 

конфиденциалност по отношение на информацията 

станала им известна във връзка с осигуряване на 
застрахователното покритие.

Настоящите Общи условия са приети с Решение на 
Управителния съвет на ЗН Л Е В  ИНС* АД с Протокол от 
13.04.2018г.

Предал: /  Подпис:
(итма npedcmaptime/i но Застрахователя)

ru-jc-



ЗК “ЛЕВ ИНС* АД 
ЕИК: 121130788'
Лицейз № 98/ 06.01.2000 г.

ДОБАВЪК № 1/00088466/15002010000278А 
към застрахователна полица NS 00088466/15002010000278 

ЗК „ЛЕВ ИНС" АД, съгласно ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ЗАСТРАХОВКА „ГАРАНЦИИ ПО ДОГОВОР",

клауза 2.1.2 „Гаранция за добро изпълнение"

Днес 27.04.2020 г., между

ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД, ЕИК: 121130788, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. 
„Сиемоновско шосе" № 67А, чрез Софийски Корпоративен Център, гр. София, бул. „Цар Борис ИГ № 136 В, 
с управител Юлиян Манев, в качеството на Застраховател и

Наименование: „ЕКСАНТЕ КОНСУЛТ" ДЗЗД, ЕИК: 177433182, Седалище и адрес на управление:гр. 
,)фия, жк. Люлин, бл. 387, ап. 48, Представляващ: Веселина Колешева- Димитрова -

Управител, в качеството на Застрахован и включващ следните партньори:

1. „ГЕОГРАФИКА" ООД, ЕИК: 200062954 със седалище и адрес на управление:гр. София, жк. Люлин, бл. 
387, ап. 48, представлявано от Симона Михайлова и
2. „МОДЕРНИ СТРАТЕГИИ И ЗНАНИЯ" ООД, ЕИК 200916582 със седалище и адрес на управление: гр. 
София, ул. „Васил Кирков" 9, представлявано от Андрей Недялков,

в допълнение и изменение на горепосочената застрахователна полица, по искане на 
Застрахования и предоставено от Възложителя искане за удължаване на договора, поради забавяне в 
подписване на договора, се подписа настоящия добавък за следното:

1. По клауза 2.1.2. „Гаранция за добро изпълнение" -  Застрахователят променя периода на 
застрахователно покритие на полицата до 24:00 часа на 05.12.2021 г.

Застрахователна сума съгласно полицата: 1650.00 лева (словом: хиляда шестстотин и петдесет)

За промяната по т.1 не се дължи допълнителна премия.

$. Този добавък влиза в сила от датата на подписването му и е валиден до края на застрахователната 
полица.

4. Всички останали условия по застрахователната полица остават непроменени.

5. Настоящият добавък се издава в три еднообразни екземпляра.
/1
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Застрахо]


