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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за услуга: „Разработване на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ за
територията на СНЦ „МИГ - ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА – КОПРЕН - МИДЖУР Чипровци, Чупрене, Георги Дамяново и Ружинци“

гр. Чипровци, област Монтана
2022 година
•

ПРЕДМЕТ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА
УСЛУГИТЕ
•

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Процедурата се извършва във връзка с подготовка на проектно предложение по
подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г.
Лице за контакт
Г-жа Мария Тодорова – Председател на УС на „МИГ Западна Стара планина –
Копрен - Миджур, Чипровци, Чупрене, Георги Дамяново, Ружинци”
Моб.тел. +359 886665822
e-mail : mig.chiprovtsi@gmail.com
Адрес: гр.Чипровци, ул.Точо войвода №2, ет.2, община Чипровци, област Монтана, телефон :
+359 886665822, e-mail: mig.chiprovtsi@gmail.com
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I. ПРЕДМЕТ
Предметът на техническото задание за извършване на услугата е както следва:
„Разработване на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ за
територията на СНЦ „МИГ - ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА - КОПРЕНМИДЖУР - Чипровци, Чупрене, Георги Дамяново и Ружинци“ по проект
„Подготвителни дейности по разработване на стратегия за Водено от общностите
местно развитие на МИГ - Западна Стара планина – Копрен – Миджур –
Чипровци - Чупрене - Георги Дамяново - Ружинци”, включваща следното
съдържание:

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ
ЦЕЛИ на дейностите

1.

Основна цел на проектното предложение е популяризиране на СНЦ „МИГ Западна
Стара планина – Копрен - Миджур, Чипровци, Чупрене, Георги Дамяново, Ружинци”,
неполучила финансиране на изпълнение на стратегия за ВОМР“;
Специфични цели:
1. Изготвяне на ефективна и качествена стратегия за местно развитие на СНЦ
„МИГ Западна Стара планина – Копрен - Миджур, Чипровци, Чупрене, Георги
Дамяново, Ружинци”.
III. КОНКРЕТНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ
Териториален обхват

1.

Дейностите следва да се проведат на територията на СНЦ „МИГ Западна Стара
планина – Копрен - Миджур, Чипровци, Чупрене, Георги Дамяново, Ружинци”.
2.





Целеви групи:
Представители на публичния сектор от територията
Представители на стопанския сектор от територията
Представители на нестопанския сектор от територията
Физически лица с постоянен адрес на територията
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3. Описание на Стратегията за Водено от общностите местно развитие по проекта:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Въведение
Описание на МИГ
Идентифициране на водещи принципи при изпълнение на стратегията
Анализ на състоянието на МИГ Западна Стара планина – Копрен – Миджур –
Чипровци - Чупрене - Георги Дамяново – Ружинци
Идентифициране на групите от заинтересовани лица на територията на МИГ
Визия за развитието на МИГ Западна Стара планина – Копрен – Миджур –
Чипровци - Чупрене - Георги Дамяново - Ружинци
Изготвяне на стратегически цели
Конкретизиране на дейностите за постигане на целите
Подробно описание на мерките и дейностите за всеки един от фондовете, по
които ще бъде привлечено европейко финансиране
Описание на очаквани резултати от изпълнението на предвидените дейности
Описание на процесите по управление и мониторинг на стратегията
Описание на административния капацитет на МИГ
Идентифициране на индикатори за мониторинг и оценка на стратегията
Приложения на стратегията
IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
При изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа точно към
обявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изисквания.
Всяка оферта трябва да
бъде представена на официална бланка на
участника, датирано, подписано и подпечатано и да съдържа:



Пълно наименование на УЧАСТНИКА (оферента), седалище и адрес на
управление на юридическите страни и постоянен адрес за физическите
страни, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail;
Посочване на ЕИК (съгласно чл. 23, ал.4 от Закон за търговския регистър)
за търговци, вписани в Търговския регистър, ЕИК по БУЛСТАТ за
юридическите страни с нестопанска цел, а когато участникът е физическо
лице се прилага копие от документа за самоличност
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V.

Срок на валидност на офертата;
Дата на издаване на офертата;
Подробно техническо предложение, съответстващо на настоящата
Техническа спецификация, приложено към запитването за оферта с пълно и
точно изписване на предмета на услугата по техническо задание (т. 2 и 3),
териториалния обхват на изпълнение и конкретните услуги, които ще бъдат
извършени и описание на останалите параметри съгласно спецификацията
на възложителя;
Ценово предложение в лева или евро с посочен данък върху добавената
стойност;
Подпис и печат на оферента;
Необходими документи, които следва да се представят в офертата:
Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата
(когато не е подписана от законния представител, представляващ
участника).
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Изработена „Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ описана в т.4

VI.

ИЗИСКВАНЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КРАЙНИЯ ПРОДУКТ
 Изпълнителят изготвя и представя на Възложителя Доклади за
извършената работа по изпълнението на стратегията;
 Възложителят приема окончателните резултати за изпълнението на
договор като съставя двустранни приемно-предавателни протоколи;
 В случаите, когато Възложителят установи, че представените от
Изпълнителя крайни резултати не отговарят на изискванията на
Техническата
спецификация,
Възложителят
дава
писмени
предписания за поправките и допълненията, които Изпълнителят
следва да отрази до 7 работни дни от датата на получаването им.

VII.

МЕРКИ ЗА ПУБЛИЧНОСТ И ИНФОРМИРАНОСТ

Всички продукти в изпълнение на договора следва да бъдат съобразени с
изискванията за публичност и информираност съгласно Приложение 1 към Заповед на
Ръководителя на УО на ПРСР 2014 – 2020 г. № РД09-432/ 01.06.2020 за прием 2020 г. за
прилагане на подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности в частта малки
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пилотни проекти" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от програмата
за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. и да съдържат:
• знамето на Европейския съюз и надпис „Европейски съюз“;
• логото на СНЦ „ МИГ Западна Стара планина – Копрен - Миджур, Чипровци,
Чупрене, Георги Дамяново, Ружинци”
• логото на ЕСИФ 2014 – 2020 с надпис „Програма за развитие на селските
райони“
• националното знаме на република България;
• текстът „Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа
инвестира в селските райони";
• пълното наименованието на възложителя и седалището му по съдебно решение.
VIII. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Срокът за изпълнение на поръчката по отделните позиции е до пет месеца от
датата на подписване на договор за между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Управляващия орган.

IX.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА

Срокът на валидност на офертата следва да бъде не по-малко от 150 дни след
крайната дата за подаване на оферти по настоящата процедура.
X.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА

Документите за участие в процедурата за избор на изпълнител се приемат на
адрес: СНЦ „МИГ Западна Стара планина – Копрен - Миджур, Чипровци, Чупрене,
Георги Дамяново, Ружинци”, гр. Чипровци, община Чипровци, област Монтана, ул.”
Точо войвода ” № 2, ет.2.
Документите се входират в деловодството в запечатан непрозрачен плик, на
който са отбелязани името на възложителя – СНЦ „ МИГ Западна Стара планина –
Копрен - Миджур, Чипровци ,Чупрене, Георги Дамяново, Ружинци” и надпис „За
процедурата за избор на изпълнител на Стратегия за Водено от общностите местно
развитие“ или на официалния имейл на МИГ-а - mig.chiprovtsi@gmail.com.
Краен срок за представяне на офертите: 17.00 часа до 28.07.2022 г.
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