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РАЗДЕЛ VIII
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Предмет настоящата обществена поръчка е предоставяне на консултантски услуги за
организация и управление на проект BG16M1OP002-2.002-0012 „Проектиране и изграждане
на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови
отпадъци в Регион Горна Малина“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014
– 2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд
на Европейския съюз.
Въпреки устойчивия административен капацитет, Възложителят не притежава
необходимия експертен състав за ефективното и ефикасно изпълнение на проект
BG16M1OP002-2.002-0012 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на
инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в Регион Горна Малина“.
Обхватът на дейностите по настоящата обществена поръчка включва оказване на
допълнителна експертна помощ на Възложителя, от външен изпълнител, притежаващ
специфични областни познания, опит и квалификация, като инструмент за успешното
изпълнение на дейностите за организация и управление на проекта.
С възлагане на дейностите по настоящата обществена поръчка, Възложителят цели
подобряване качеството на управлението на проекта и успешното изпълнение на проектните
дейности.
В рамките на настоящата обществена поръчка, Възложителят ще определи
изпълнител, който да осигури външни за Общината експерти (Ръководител проект,
Координатор проект, Специалист инсталации за третиране на отпадъци и Юрист), които да
заемат съответните позиции и които заедно със служителите на Възложителя (Счетоводител,
Специалист мониторинг и докладване) и служители на партньора – Община Елин Пелин
(Технически сътрудник) ще сформират структурата на Екипа за управление на проекта (ЕУП).
Така създадената структура за управление на проекта цели осигуряване на
допънителна гаранция за постигане на високо качество и удовлетвореност от резултатите като
така ще се осигури и недопускане на смесване и припокриване на функциите и задачите както
между отделните членове на ЕУП, така и с външния изпълнител, избран в резултат на
настоящата процедура.
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Чрез възлагането на настоящата обществена поръчка, Възложителят цели да постигне
най-малко следното:
1. Осигуряване на координация и контрол върху изпълнението на договорите в
рамките на проекта.
2. Редуциране на натовареността на администрацията.
3. Споделяне на рисковете за навременно и качествено изпълнение на проекта, като
вид инструмент за управление на риска.
4. Съдействие за осигуряване на добра комуникация между всички заинтересовани
страни по проекта.
5. Изпълнение на препоръки, дадени от страна на УО на ОП „Околна среда 2014 - 2020“
по време на изпълнението на проекта, както и на препоръки, получени в резултат на
проведени проверки на място и одити на изпълнението на проекта.
6. Успешно управление на договорите по проекта, в т. ч. регулярно докладване,
координация на дейностите на изпълнителите, съдействие при верифициране на разходите и
постигане на заложените индикатори.
7. Осигуряване на ефективно техническо и финансово изпълнение на проектa в
съответствие със заложените срокове, бюджети, дейности, индикатори и цели.
В резултат на изпълнението на настоящата обществена поръчка, се очаква
постигането на следните резултати:
1. Организиране на ефективен и ефикасен екип за управление на проекта;
2. Осигурена външна експертиза при управлението на проекта;
3. Ефективна координация и организация на предвидените дейности в рамките на
проекта;
4. Успешно, навременно и качествено изпълнение на проекта в съответствие със
заложения бюджет, срокове и индикатори;
5. Спазване условията на АДБФП, сключен между Възложителя и УО на ОП „Околна
среда 2014 - 2020 г.“;
6. Подготвени доклади, отразяващи напредъка на проектните дейности;
7. Изготвен и одобрен окончателен доклад за изпълнение на проекта.
В рамките на дейността ще бъдат организирани и проведени работни срещи, за
разпределяне на конкретните задачи и отговорности, както и за разработване на план-график
за изпълнение на проекта.
Членовете на ЕУП ще следят за качественото и ефективно изпълнение на дейностите
и тяхната последователност, за постигане на ефективна координация и комуникация с всички
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участници в проектния процес, за осигуряване на прозрачност в управлението на проекта,
отчетност и мониторинг върху изпълнението му.
За осъществяването на дейността и отчитането на напредъка по проекта ще бъдат
приложени следните механизми за вътрешна оценка и контрол:
1. Предвиждане и своевременно дефиниране на възможните рискове в процеса на
изпълнение на дейностите;
2. Вътрешната координация на бенефициента, координацията и администрирането на
задачите;
3. Изготвяне на отчети за напредъка по изпълнение на дейностите по проекта.
ЕУП ще изпълнява функциите, произтичащи от АДБФП, приложимото
законодателство и указанията за изпълнение на проекти, финансирани от ОПОС.
Основните функции на ЕУП ще включват:
- комуникация и координация със заинтересованите страни по проекта, включително
УО на ОПОС, други контролиращи и одитиращи органи и институции и организации;
- координация, мониторинг и контрол за изпълнение на всички сключени договори с
външни изпълнители по проекта;
- докладване за напредъка по изпълнение на проекта;
- изпълнение на мерки за информация и комуникация;
- съхранение на документацията по проекта;
- изготвяне, при необходимост, на комплексни експертни анализи и становища във
връзка с възникнали казуси във взаимоотношенията между Възложителя, изпълнителите на
договорите, Управляващия орган и контролните органи, в рамките на своите компетентности;
- участие във всички работни срещи по проекта, когато Възложителят е поискал това;
- извършване на проверки на място на изпълнителите на договорите по проекта;
- подпомагане управлението на дейностите по проекта в съответствие с действащото
законодателство, приложимите правила и процедури на Оперативна програма „Околна среда
2014 - 2020 г.";
- набиране на необходимата информация за физическия напредък по проекта и
съдействие при подготовката на докладите за напредъка и на окончателния доклад;
- осъществяване на обмен на информация с независимия строителен надзор и
изпълнителите на договора за инженеринг;
- през периода на подготовка за възлагане на договорите за инженеринг и строителен
надзор извършване на преглед и даване на становища по техническите спецификации на
съответните поръчки;
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- идентифициране и докладване за констатирани нередности при изпълнението на
договорите, както и за случаи, в които може да се предполага, че са налице нередности;
- при приключване на проекта, участва при изготвянето на Окончателния доклад за
изпълнение на проекта към Управляващия орган на ОПОС 2014 - 2020 г.
Техническото предолжение на участниците следва да съдържат, като минимум:
1. Предложение за Програма за осъществяване целите на предмета на поръчката –
Участниците следва да представят предложение за начин на изпълнение на дейностите,
включени в предмета на поръчката, и организацията, която ще бъде създадена за
изпълнението. За всяка дейност следва да се посочат подход, инструменти и методи за
постигане резултатите на обществената поръчка (под подход, инструменти и методи се
разбира съвкупността от начините, които участникът предлага да използва при практическото
изпълнение на дейностите, посочени в Техническата спецификация, за да достигне
резултатите, посочени в нея). Предложението за изпълнението на дейностите следва да е
обвързано с приложими нормативни /европейски и национални/ изисквания. Следва да се
представят ресурсите (по вид и численост), които са необходими, според участниците, и ще
бъдат осигурени за качественото и навременно изпълнение на дейностите и съставляващите
ги задачи, включени в предмета на поръчката. Следва да бъде представена организационна
структура на екипа за изпълнение, включваща както ключови, така и неключови експерти,
както и линиите на взаимодействие и йерархично положение и докладване вътре и извън
екипа. Следва да бъде представен и план за разпределението на задълженията на екипа за
изпълнение (ключови и неключови експерти) при изпълнението на дейностите и
съставляващите ги задачи.
2. Предложение за Програма за управление и контрол на изпълнението – Участниците
следва да предложат механизъм за отчитане и оценяване на напредъка в изпълнението и на
организационната структура по управлението и изпълнението на дейностите по поръчката, и
да предложат начин на приложение механизъм в процеса на изпълнение. Предложеният
механизъм следва да включва действия, които са ефективни (които водят до постигане на
очакваните резултати, оценяване на реалните резултати и обективно оценяване) и приложими
(които могат реално да се приложат при изпълнението на конкретната поръчка, предвид
нейните характерни и специфични особености). Участниците трябва да представят мерки и
механизми за осигуряване на успешна и качествена комуникация както вътре между екипа
при разпределение на задачите и отговорностите, така и при комуникацията с Възложителя.
Участниците трябва да предложат методи за осъществяване на контрол по време на
изпълнението на поръчката по отношение навременното стартиране, текущо изпълнение и
приключване на отделните дейности, поддейности и задачи в планираните срокове.
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ЕКИП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ
За изпълнение на дейностите, посочени в настоящото задание, всеки участник трябва
да предвиди екип за изпълнение, който да включва минимум 4 (четирима) ключови експерти,
които да имат квалификация и опит да изпълняват качествено, в срок и по обем всички
задължения на Изпълнителя, описани в настоящото техническо задание през целия срок на
договора. Възложителят възлага професионалната компетентност и опит на ключовия
персонал, на който ще бъде възложено изпълнението на поръчката, в показател, включен в
критерия за оценка на офертата съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 във връзка с ал. 4, т. 2 от ЗОП.
Поради тази причина в Техническото си предложение участникът представя информация и
относно екипа за изпълнение на поръчката, който се оценява съобразно показателите и
подпоказателите, дефинирани в Методиката за комплексна оценка на офертите. Документите
относно ключовия персонал съставляват част от офертата и се разглеждат след провеждане
на предварителния подбор по смисъла на чл. 104, ал. 1 от ЗОП. Минималният експертен
състав за изпълнение на поръчката включва следните лица, които да отговарят на посочените
по-долу минимални изисквания за професионална компетентност:
Ръководител проект: Квалификация: Висше образование, с минимална
образователно-квалификационна степен „магистър“ или еквивалент, област на висше
образование „Социални, стопански и правни науки“ или „Технически науки“ или „Природни
науки, математика и информатика“ или еквивалент, съгласно Класификатора на областите на
висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление на
Министерски съвет № 125 от 24.06.2002 г., или еквивалентна.
Общ професионален опит: Минимум 10 години.
Специфичен опит: Опит на ръководна позиция (ръководител или еквивалент) в
подготовката и/или оценката и/или изпълнението на поне един проект/договор за подготовка
и/или оценка и/или изпълнение на инвестиционен/и/ инфраструктурен/и проект/и в областта
на управление на отпадъците.
Координатор проект: Квалификация: Висше образование, с минимална
образователно-квалификационна степен „магистър“ или еквивалент, област на висше
образование „Социални, стопански и правни науки“ или „Технически науки“ или „Природни
науки, математика и информатика“ или еквивалент, съгласно Класификатора на областите на
висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление на
Министерски съвет № 125 от 24.06.2002 г., или еквивалентна.
Общ професионален опит: Минимум 5 години.
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Специфичен опит: Опит на ръководна позиция (ръководител/координатор или
еквивалент) в подготовката и/или оценката и/или изпълнението на поне един проект/договор
за подготовка и/или оценка и/или изпълнение на инвестиционен/и инфраструктурен/и
проект/и в областта на управление на отпадъците.
Специалист инсталации за третиране на отпадъци: Квалификация: Висше
образование, с минимална образователно-квалификационна степен „магистър“ или
еквивалент, област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“ или
„Технически науки“ или „Природни науки, математика и информатика“ или еквивалент,
съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните
направления, утвърден с Постановление на Министерски съвет № 125 от 24.06.2002 г., или
еквивалентна.
Общ професионален опит: Минимум 3 години.
Специфичен опит: Да е участвал в в подготовката и/или оценката и/или изпълнението
на поне един проект/договор за подготовка и/или оценка и/или изпълнение на
инвестиционен/и инфраструктурен/и проект/и в областта на управление на отпадъците.
Юрист: Квалификация: Висше образование, с минимална образователноквалификационна степен „магистър“ или еквивалент, област на висше образование
„Социални, стопански и правни науки“ или еквивалент, съгласно Класификатора на
областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление
на Министерски съвет № 125 от 24.06.2002 г., или еквивалентна.
Общ професионален опит: Минимум 3 години.
Специфичен опит: Опит като юридически експерт или еквивалентен в подготовката
и/или оценката и/или изпълнението на поне един проект/договор за подготовка и/или оценка
и/или изпълнение на инвестиционен/и проект/и в областта на управление на отпадъците.
Забележка: По отношение ключовите експерти – чужденци се прилагат
разпоредбите на Директива 2005/26/ЕО, както и условията и реда за признаване на
професионални квалификации, придобити в други държави членки и в трети държави, с цел
достъп и упражняване на регулирани професии в Република България. С Решение на
Министерски съвет № 352 от 21.05.2015 г. е приет Първи национален план за действие за
взаимна оценка на регулираните професии в държавите членки съгласно чл.59
„Прозрачност“ от изменената Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните
квалификации. Възложителят приема еквивалентни образователни степени и специалности
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в еквивалентни области на висшето образование от лица, придобили образованието си в
чужбина, или получили специалност в професионално направление с друго наименование, но
еквивалентна на изискуемите.
*Забележки:
1. Под „еквивалентна специалност” следва да се разбира, придобито образование в
наше или извън страната учебно заведение, където съответната специалност е наименована
по друг начин, обхваща същата област на знание или е специалност приравнени към
посочените.
2. Участникът следва да предложи отделни експерти за изпълнението на всяка от
длъжностите в изисквания екип.
3. Посоченият състав на екипа е минимален. Към него могат да се включват и други
експерти в зависимост от нуждите, натовареността, интензитета на работа и поставените
срокове.
4. Чуждестранните участници могат да бъдат със специалности и правоспособност
еквивалентни на горепосочените, съобразно законодателството на държавата, в която
конкретният експерт е придобил образователно-квалификационната си степен и специалност.
Екипът на изпълнителя ще подпомага служителите на Общината, съставляващи
останалата част от ЕУП, чрез изпълнение на следните неизчерплателни ангажименти:
Ръководител проект:
- Ръководи изпълнението на дейностите по проекта;
- Организира цялостната дейност на ЕУП;
- Осъществява контакт с органи и институции, които имат отношение към
изпълнението на проекта;
- Отговаря за предоставянето на достъп на представители на УО, Сертифициращия
орган, Одитния орган, националните одитиращи и конктролни органи, Европейската
комисия, европейската служба за борба с измамите и на Европейската сметна палата до
всички документи и информация, свързана с изпълнението на проекта и др. дейности,
осигуряващи качесвтото на изпълнение на проекта.
Координатор проект:
- Подпомага Ръководителя на проекта при изпълнение на неговите задължения;
- Координира ейността на ЕУП;
- Координира дейността на всички лица и институции, свързани с изпълнението на
дейностите по проекта;
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- Координира изпълнението на дейностите в съответствие с проектните графици,
проследява напредъка по проекта;
- Изготвя кореспонденцията с всички заинтересовани страни по проекта;
- Следи за своевременното изпълнение на договорите за обществените поръчки,
сключени за дейности, попадащи в обхвата на проекта;
- При откриване на нередност или при подозрения за нередност или измамама, на който
и да било етап от изпулнението на проекта, докладва на лицето по нередностите на
Възложителя и/или Ръководителя на проекта;
- Отговаря за изпълнението на дейностите по информация и комуникация и др.
Специалист инсталации за третиране на отпадъци:
- Оказва ескпертна помощ на ЕУП при проследяване качеството на изпълнение;
- Подпомага Възложителя при подготовката на техническите спецификации за
поръчките, свързани с изпълнение на инженеринг и доставка на техника;
- Осигурява консултиране на Възложителя и членовете на ЕУП във връзка със
специфичните въпроси, свързани с процесите по управление на отпадъците, приложимите
разрешителни режими и др.
Юрист:
- Консултира и дава становища във връзка с прилагането на националното и
европейското законодателство;
- Изготвя проекти за решения и споразумения във връзка с изпълнението на проекта;
- Съдейства на Възложителя при организиране провеждането на обществени поръчки
за дейности, попадащи в обхвата на проекта;
- Окомплектова проектите на документации за участие за планирани обществени
поръчки по проекта и тяхното предоставяне за извършване на предварителен/последващ
контрол;
- Подпомага всички членове на ЕУП в рамките на своите компетенции и др.
Предвижда се да се прилагат следните основни инструменти за координация:
1. Регулярни работни срещи на екипа:
2. Работни срещи на екипа с изпълнителите на външни услуги;
3. Преглед на документацията - за ранно идентифициране на проблемите и съответно
своевременното предотвратяване е необходимо документите по изпълнение на проекта да се
разглеждат в най-ранния момент след получаването им в общинската администрация. За
целта следва да се прилагат добри комуникационни практики при изпълнението на договори.
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Чрез дейността на екипа за управление ще се осигури качествено и ефективно
управление, координация и изпълнение на дейностите в съответствие с изискванията на
оперативна програма “Околна среда 2014 - 2020 г." и съпътстващите я документи.
Изпълнителят по настоящата поръчка следва да включи в предлаганата оферта всички
разходи по изпълнение на дейностите по договора за външна експертна помощ, включително,
но не само, офис оборудване, канцеларски материали, транспорт до мястото на изпълнение
на поръчката, възнаграждения и командировъчни разходи на експертите.
Основни дейности, предмет на изпълнение по поръчката:
1. Преглед на всички предходни и настоящи обстоятелства, свързани с изпълнението
на проекта.
2. Осъществяване на всички аспекти от управлението на проекта, съгласно
приложимата нормативна уредба и одобрените правила и процедури на Възложителя, към
която спадат следните подчинени дейности:
2.1. Координиране на изпълнението и спазването на графиците на договорите по
проекта.
2.2. Информиране на Възложителя за всички потенциални проблеми, които биха могли
да възникнат в хода на изпълнение на проекта и предлагане на решения за тях в рамките на
своите компетентности.
2.3. Изготвяне на комплексни експертни анализи и становища.
2.4. Участие в работните срещи по проекта.
2.5. Извършване на проверки на място на изпълнителите на договорите по проекта.
2.6. Подпомагане управлението на дейностите по проекта в съответствие с
действащото законодателство, приложимите правила и процедури на Оперативна програма
„Околна среда 2014 - 2020 г.", в рамките на своите компетентности.
2.7. Подпомагане на Възложителя при организиране и провеждане на мероприятия,
свързани с изпълнението на проекта.
2.8. Набиране на необходимата информация за физическия напредък по проекта и
съдействие при подготовката на докладите за напредъка и на окончателния доклад.
2.9. Осъществяване на взаимодействие с екипа по строителния надзор за осигуряване
на необходимата информация.
2.10. Осъществяване на обмен на информация.
2.11. Преглед и предоставяне на становища по техническите спецификации на
съответните поръчки и съдействие при оценката на техническите оферти на участниците в
тези поръчки, при желание от страна на Възложителя.
2.12. Идентифициране и докладване за констатирани нередности при изпълнението на
договорите.
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2.13. Подпомагане съставянето на Окончателния доклад за изпълнение на проекта към
Управляващия орган на ОПОС.
Изпълнителят на настоящата обществена поръчка е длъжен също:
1. Да спре изпълнението по договора за обществената поръчка, тогава, когато получи
от Възложителя известие за това.
2. Да информира Възложителя за всички потенциални проблеми, които възникват и
биха могли да възникнат в хода на изпълнението на настоящия договор, като предложи
адекватни решения за тях.
3. За изпълнение на задълженията си по настоящия договор Изпълнителят изготвя и
предоставя на Възложителя доклади, чиято форма се съгласува с Възложителя, както следва:
встъпителен доклад;
тримесечни междинни доклади за изпълнението на задълженията си по
договора през изтеклия период;
окончателния доклад за изпълнението на проекта.
Възложителят представя на Изпълнителя коментарите си по внесените доклади в 5дневен срок.
В случай че Възложителят не представи своите коментари в този срок, докладите се
считат за одобрени от него.
Коригираните версии на докладите, след обсъждане и при необходимост, трябва да
бъдат предадени от Изпълнителя в указания от Възложителя след получаване на коментарите,
но в рамките на определеното за дадената дейност време.
Отчитането на работата на Изпълнителя ще се извършва чрез изготвяне и представяне
на доклади за извършената дейност на български, които предварително се съгласуват,
съгласно условията на договора по настоящата поръчка и техническата спецификация.
Изпълнителят ще се отчита пред Възложителя.
Също така Изпълнителят се задължава да поддържа тесен контакт с експертите,
определени от Бенефициента като членове на ЕУП.
Всички доклади трябва да бъдат представени в електронен вид и на хартиен носител,
както следва:
1. Встъпителен доклад:
Изпълнителят трябва да изготви и внесе встъпителен доклад до 30 календарни дни
след възстановяване изпълнението на дейностите по проекта, за което Възложителят го
уведомява писмено.
В този доклад следва да бъдат подробно описани минимум:
Вид и анализ на наличната изходна информация;
Физически напредък на изпълнението на проекта;
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Проблеми и рискове пред изпълнението на проекта, идентифицирани от
Изпълнителя след извършения преглед и анализ на изходната информация;
Предупредителни и/или коригиращи мерки за предотвратяване или
преодоляване на констатираните проблеми и рискове.
2. Междинен тримесечен доклад:
Изпълнителят изготвя посочения доклад в срок до 5 дни след изтичане на съответния
отчетен период, считано от следващия календарен месец от месеца на представяне на
Встъпителния доклад.
Този доклад трябва да резюмира всички действия, предприети от екипа през отчетния
период и да включва минимум:
Период, който обхваща междинния доклад;
Извършените дейности през периода и дейностите, предвидени за следващия
период;
Постигнатите резултати, напредък в изпълнение на индикаторите по проекта;
Информация за финансовото изпълнение на договорите за обществените
поръчки, в рамките на проекта;
Отклонения във физическото и финансовото изпълнение на договорите и
съответно причините за тях (ако има такива);
Планирани/предприети мерки за преодоляване на отклоненията във
физическото и финансовото изпълнение на договорите;
Проблеми от технически и/или административен характер през периода на
докладване (при наличието на такива);
Друга информация по преценка на Изпълнителя;
Приложения, подкрепящи изложената в доклада информация.
3. Окончателен доклад:
Изпълнителят следва да изготви окончателен доклад в срок до 5 календарни дни след
приключване изпълнението на дейностите, предмет на договора.
Окончателният доклад трябва да включва минимум:
Подробен анализ на постигнатите цели и резултати от извършената работа от
страна на Изпълнителя;
Описание на постигнатия напредък през периода на изпълнението на всяко от
задълженията на Изпълнителя;
Напредък в изпълнение на индикаторите по проекта;
Информация за финансовото изпълнение на договорите за обществените
поръчки, в рамките на проекта;
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Отклонения във физическото и финансовото изпълнение на договорите и
съответно причините за тях (ако има такива);
Предприети мерки за преодоляване на отклоненията във физическото и
финансовото изпълнение на договорите;
Проблеми от технически и/или административен характер през периода на
изпълнение на договора (при наличието на такива);
Заключения и препоръки;
Друга информация по преценка на Изпълнителя;
Приложения, подкрепящи изложената в доклада информация.
Освен горепосочените доклади, Изпълнителят представя на Възложителя, при
необходимост и поискване, регулярни справки и доклади (специфичен доклад) за напредъка
при изпълнението на проекта, в съответствие с условията на договора за безвъзмездна
финансова помощ, договора за изпълнение на настоящата обществена поръчка, както и
утвърдените от УО на ОПОС указания и образци за представяне на доклади за напредъка.
Приложима нормативна уредба и задължителни други документи, свързани с
предмета на поръчката:
1. Регламент (ЕС) №1303/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета за определяне
на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския
социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби
за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на
2. Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определяне на общи разпоредби за
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд
и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999;
3. Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) №966/2012 г. на Европейския парламент и на Съвета от
25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и
за отмяна на Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) №1605/2002 на Съвета (ОВ, L 298 от 26.10.2012 г.);
4. Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни
фондове;
5. Закон за управление на отпадъците и подзаконовата нормативна уредба, издадена на
основание чл. 43, ал. 5 от този закон
6. Закон за обществените поръчки и подзаконовата нормативна уредба;
7. Закон за устройство на територията и подзаконовата нормативна уредба;
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8. Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор;
9. ПМС № 162 от 5.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и
инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.;
10. ПМС № 189 от 28.07.2016 г. за определяне на национални правила за допустимост
на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни
фондове, за програмен период 2014 – 2020 г.;
11. Постановление № 57 от 28 март 2017 г. за приемане на Наредба за посочване на
нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и
процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона
за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
12.Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г. “;
13. Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и
комуникация 2014 – 2020 г.
Настоящият списък не е изчерпателен по отношение на законовите и методически
документи, които участниците следва да спазват при изпълнението на поръчката.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
Изпълнителят отговаря за спазване на изискванията към документацията по проекта,
като осигурява завеждане и надеждно и прегледно съхранение на документите.
Изпълнителят е задължен да осигури адекватни мерки за сигурност с оглед опазване
целостта на своите архиви, включително електронните.
След приключването на проекта Изпълнителят е задължен да направи електронно
копие на всички документи от своя архив и да го предаде на Възложителя, а оригиналът на
архива и документите следва да се съхраняват по подходящ начин за период от 5 (пет) години
от предаването им на Възложителя, но не по-малко от 3 (три) години след приключването на
Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“.

ЕКОЛОГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО
ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
С оглед на факта, че Зелените обществени поръчки представляват важен инструмент
за постигане на целите в областта на околната среда, свързани с изменението на климата,
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използването на ресурси и устойчивото потребление и производство, Възложителят поставя
следните изисквания към изпълнението на отделните видове дейности, включени в предмета
на настоящата обществена поръчки, като същите следва да бъдат приемани като неразделна
част от Техническата спецификация, доколкото спрямо тях са приложими следните:
1. Изисквания към изпълнението на дейности, включващи използването на
непринтирана хартия за писане, печатане и копиране (до 170 g/m²):
При изпълнението на дейностите, Изпълнителят трябва да използва хартия на основата
на възстановени хартиени влакна, рециклирана хартия или хартия на основата на естествени
влакна, "без съдържание на елементен хлор или изобщо на хлорни съединения".


Хартията на основата на възстановени хартиени влакна, рециклирана хартия:
- Вариант с рециклиране на използваната копирна и графична хартия за обикновена
офис употреба: Изпълнителят трябва да изпозлва рециклирана офис хартия, произведена
изцяло от възстановени хартиени влакна.
Възстановените хартиени влакна включват както рециклирани влакна от отпадъци
след потреблението, така и рециклирани преди потреблението влакна — от фабрики за
хартия, познати още като технологичен отпадък.
Рециклираните влакна от отпадъци след потреблението могат да идват от
индивидуални потребители, офиси, печатници, книговезници или подобни на тях.
Хартията трябва да е избелена поне без свободен хлор (ECF).
Хартия, избелена изцяло без хлор (TCF), също ще се приема.
- Изисквания към използваната хартия за професионални цели: Изпълнителят трябва
да използва рециклирана хартия, произведена от поне 75 % възстановени хартиени влакна.
Възстановените хартиени влакна включват както рециклирани влакна от отпадъци
след потреблението, така и рециклирани влакна от фабрики за хартия, познати още като
технологичен отпадък. Рециклираните влакна от отпадъци след потреблението могат да идват
от индивидуални потребители, офиси, печатници, книговезници или други подобни.
Хартията трябва да е избелена поне без свободен хлор (ECF).
Хартия, избелена изцяло без хлор (TCF), също ще се приема.
Ниво на белота на използваната хартия: Възложителят избира, при изпълнението на
дейностите, да се използва ниво на белота, по-ниско от 90, с оглед на факта, че ниски нива
като 60 са с достатъчно добро качество за всекидневна офисна употреба.
Настоящото изискване е съобразено с факта, че над ниво 90 би било необходимо
хартията да бъде обработена с оптични избелващи агенти.
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Хартия на основата на устойчиво и/или законосъобразно добити естествени
влакна
Изпълнителят трябва да използва офис хартия на основата на естествени влакна, с
произход от източници на законно и / или устойчиво добиване (които потенциално съдържат
също определен процент възстановени влакна) със следната спецификация към копирната и
графична хартия:
Естествените дървесни влакна за производство на целулоза трябва да са с произход от
законни източници.
Хартията трябва да е избелена поне без свободен хлор (ECF).
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