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І. Въведение 

Основните цели на проект „Анализи и проучвания на видове и природни 

местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за 

местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“  ще се постигнат чрез изпълнение 

на основната дейност – Дейност 3: „Анализи и проучвания на видове и природни 

местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за 

местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“ (в текста съкратено като Дейност 

3 или Д3), поради което резултатите от нея са от ключово значение за цялостния успех 

на проекта. Следователно е необходимо да бъде извършен качествен контрол и 

валидиране на резултатите по Дейност 3 и от независим изпълнител, с цел осигуряване 

на необходимото качество на крайните резултати 

 

Обектите за които се извършват анализи и проучвания  са видове и природни 

местообитания, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за 

местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците. Списъкът с видовете и 

природните местообитания се намира в Приложение №1 към Техническите 

спецификации.  

 

Изпълнителят следва да осъществява качествен контрол/валидиране на:  

• Провеждането на теренните проучвания и прилагането на методиките за 

мониторинг от екипите на изпълнителите по Обособени позиции 1 и 2;  

• Съдържанието на полевите формуляри и пространствените данни, резултат от 

теренната работа на изпълнителите Обособени позиции 1 и 2; 

• Извършените анализи на данните от изпълнителите по Обособени позиции 1 и 2;   

• Изготвените от изпълнителя по Обособена позиция 1 оценки на природозащитното 

състояние на видовете и природните местообитания, предмет на докладване по чл.17 от 

Директивата за местообитанията; 

• Изготвените от изпълнителя по Обособена позиция 2 оценки на състоянието на 

птиците, предмет на докладване по чл.12 от Директивата за птиците; 

• Попълнените от изпълнителя по Обособена позиция 1 формати за докладване по 

чл.17 от Директивата за местообитанията - текстови документи, пространствена 

информация, специализирани бази данни на ЕК - „Инструмент за докладване по 

Директивата за хабитати по чл.17“ (Article 17 – Habitat Directive Reporting Tool); 

• Попълнените от изпълнителя по Обособена позиция 2 формати за докладване по 

чл.12 от Директивата за птиците - текстови документи, пространствена информация, 

специализирани бази данни на ЕК 

 

ІІ. Дейности и резултати 

Всички резултати подлежащи на проверка са резултат от изпълнението на Обособени 

позиции 1 и 2. В тази връзка, изпълнителят по настоящата Обособена позиция 3, следва 

да работи в тясно сътрудничество с изпълнителите по другите две Обособени позиции. 

Изпълнителят следва да направи преглед и протоколи с констатации от проверката на 

полевите формуляри, пространствените данни, докладите с оценки, вкл. попълнените 

формати за докладване, като при необходимост обсъждат направените в протоколите 

бележки с изпълнителите по: 
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Обособена позиция №1: „АНАЛИЗИ И ПРОУЧВАНИЯ НА ВИДОВЕТЕ И 

ТИПОВЕТЕ МЕСТООБИТАНИЯ В БЪЛГАРИЯ, ПРЕДМЕТ НА ДОКЛАДВАНЕ 

СЪГЛАСНО ЧЛ. 17 ОТ ДИРЕКТИВАТА ЗА МЕСТООБИТАНИЯТА (92/43/ЕИО)“; 

Обособена позиция №2: „АНАЛИЗИ И ПРОУЧВАНИЯ НА ВИДОВЕТЕ ПТИЦИ В 

БЪЛГАРИЯ, ПРЕДМЕТ НА ДОКЛАДВАНЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 12 ОТ 

ДИРЕКТИВАТА ЗА ПТИЦИТЕ (2009/147/ЕО)“; 

от настоящата обществената поръчка . 

 

Това добро сътрудничество и комуникация ще са от решаващо значение за хода и 

успешното изпълнение на планираните дейности, както и за постигане на качествени 

крайни резултати. 

 

За всяка една биологична група и за природните местообитания при контролът и 

валидирането Изпълнителя на Обособена позиция 3 следва да изпълните следните 

дейности: 

ЕТАП 1 

Дейност 1.: Теренни проверки на екипите на изпълнителите по Обособени позиции 1 и 

2. Проверките се извършват на извадков принцип -минимум 5 % извадка от 

определените места за провеждане на теренните проучвания за съответната биологична 

група/природни местообитания. При определяне на местата ще се осъществява контрол 

на анализите и моделите за определянето им. Ако за съответните обекти се прилага 

повече от една методика за мониторинг – следва да бъдат проверени всички методики 

за мониторинг поне по веднъж. Теренните проверки се осъществяват съгласно 

предварително определен график, съобразен с този на изпълнителите по Обособени 

позиции 1 и 2 и съгласуван с Възложителя. Теренните проверки включват:  

- Проверка на екипа;   

- Проверка на наличното оборудване;   

- Проверка на полевите формуляри;  

- Проверка на прилагането на методиката за мониторинг на терен.   

Всяка теренна проверка се документира в протокол. 

За изпълнението на тази дейност Изпълнителят следва да се запознае с методиките за 

мониторинг и методиките за оценка, които ще се използват от изпълнителите по 

Обособени позиции 1 и 2. 

Всяка теренна проверка да се извършва от минимум двама представители на екипа на 

изпълнителя, като единият трябва да е специалисти по съответната биологична група 

или природни местообитания. 

 

За планиране на проверките на теренните проучвания Възложителят ще предостави 

графика на планираните проучвания от изпълнителите на Обособена позиция 1 и 2, по 

който избраният изпълнител следва да планира обхвата и обема на проверките 

(минимум 5 % извадка от определените места за провеждане на теренните 

проучвания за съответната биологична група/природни местообитания) и да представи 

план за провеждането им.  
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Срок за представяне на плана за проверки– до 10 работни дни от получаване на 

графика с теренните проучвания планирани по проекта. 

Теренните проучвания се извършват на територията на цялата страна (без морските 

пространства). 

 

Дейност 2.: Контрол на качеството на попълнените от изпълнителите по Обособени 

позиции 1 и 2 полеви формуляри, попълнени в специализирана база данни към ИС към 

НСМСБР, която ще бъде предоставена на изпълнителя. Възложителят се ангажира да 

проведе инструктаж на изпълнителя за работа с ИС.
1
. Изпълнителите по Обособени 

позиции 1 и 2 предоставят на изпълнителя по Обособена позиция 3 (настоящата) 

попълнените полеви формуляри в електронен вид (въведени в компонент към ИС на 

НСМБР или алтернативна база данни), съдържащи и съответните пространствени 

данни, съгласно предварително определен график, съгласуван помежду им и с 

Възложителя. Извършва се цялостна (100%) проверка на съдържанието на полевите 

формуляри и съпътстващите ги пространствени данни.  

За изпълнението на този дейност изпълнителя ще получи от изпълнителите по 

Обособени позиции 1 и 2 в електронен вид  всички първични данни, вкл. 

пространствените, събрани по време на теренните проучвания. Тази дейност е второ 

ниво на контрол на получените по проекта резултати.  

Първичните данни се предават регулярно, по предварително  определени схеми, 

изготвени съгласувано между изпълнителя по настоящата Обособена позиция,  

Изпълнителите по обособени позиции 1 и 2, и Възложителя. 

След като бъдат прегледани полевите формуляри, те се одобряват – когато са коректно 

попълнени, без несъответствия и технически грешки, или се връщат на съответния 

изпълнител за редакция с точни указания за намерените пропуски и грешки. Протокол с 

констатациите от проверката се предава, както на изпълнителите по Обособени 

позиции 1 и 2, така и на Възложителя. При необходимост изпълнителят обсъжда 

направените в протоколите бележки със съответния изпълнител. 

 

ЕТАП 2 

Дейност 3.: Контрол на качеството на извършените от изпълнителите по Обособени 

позиции 1 и 2 анализи на данните, оценки на състоянието на видовете и природните 

местообитания и попълнените формати за докладване по чл. 17 от Директивата за 

местообитанията и чл.12 от Директивата за птиците. Извършва се цялостна (100%) 

проверка.  

Възложителят се ангажира на направи превод на български език на формата и 

ръководството за докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и да ги 

предостави на изпълнителя за ползване, с оглед недвусмисленото разбиране на 

термините и определенията. 

 

                                                           
1
 При възникнали технически проблеми с ИС на НСМСБР, Възложителят поема отговорност за тяхното 

разрешаване, включително чрез използване на алтернативни бази данни, с оглед реализиране на 

заложените дейности.  
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За изпълнението на тази дейност Изпълнителят следва да се запознае с изготвените от 

изпълнителите на Обособени позиции 1 и 2: 

- анализи на налични данни за видовете и природни местообитания; 

- доклад/и, в които се включват и подробни описания кои налични данни са 

използвани и как те  се съвместяват с получените данни от теренните 

проучвания за изготвяне на оценката на състоянието на съответния 

вид/природно местообитание.  Kато приложения на доклада/ите се 

представят в електронен вид всички входни, междинни и изходни данни и 

файлове, чрез които е извършен статистическия анализ във формат xls или 

съответния формат на използвания статистически софтуер или среда за анализ. 

Предават се и всички входни, междинни и изходни файлове в shp и mxd формат, 

чрез които са извършвани пространствените анализи. Докладите за видовете и 

природните местообитания, които се докладват  по Директивата за 

местообитанията се представя от изпълнителя по Обособена позиция 1 не по-

късно от 30.12.2018 г., а по Обособена позиция 2, които се докладват по 

Директива за птиците -  не по-късно от 31.01.2019 г.; 

- изготвените оценки на природозащитното състояние на видовете и природните 

местообитания на национално и биогеографско ниво и попълнените Анекси В и С от 

формата за докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията, изготвените 

оценки на природозащитното състояние на природните местообитания на 

национално и биогеографско ниво и попълване на Анекси D и E от формата за 

докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и изготвените оценки за 

състоянието на видовете птици на национално ниво и попълнените  формати за 

докладване по чл. 12 от Директивата за птиците.  

 

След като бъдат прегледани Оценките на природозащитното състояние/състоянието, те 

се одобряват – когато са коректно попълнени, без несъответствия и технически грешки, 

или се връщат на съответния изпълнител по Обособени позиции 1 и 2 за редакция с 

точни указания за намерените пропуски и грешки. Протокол с констатациите от 

проверката се предава както на изпълнителите по Обособени позиции 1 и 2, така и на 

Възложителя. При необходимост изпълнителят обсъжда направените в протоколите 

бележки със съответния Изпълнител. 

 

Срок за извършване на прегледа и изпращане на протокол с констатациите не по-

късно от 15.01.2019 г. за видовете и природните местообитания, които се докладват  по 

Директивата за местообитанията и не по-късно от 28.02.2019 г. за видовете птици, 

които се докладват по Директива за птиците. 

 

Изпълнителят по тази обществена поръчка задължително разработва и прилага 

механизъм за вътрешен контрол и валидиране на резултатите от извършените 

проверки, с цел осигуряване на качествени данни, което представлява първо ниво на 

контрол съгласно механизмите за оценка и контрол по Проект „Анализи и проучвания 

на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от 

Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“.  

 

В рамките на тази дейност се изисква от участника и описание на механизма за 

вътрешен контрол и валидиране на резултатите от теренната работа.  
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*** 

За изпълнението на описаните по-горе дейности от участниците в настоящата 

процедура представят График за изпълнение на дейностите/Времеви график – 

оформен като Приложение  към Предложението за изпълнение на поръчката. 

III. Ключови експерти 

Участниците трябва да разполагат с екип от ключови експерти, които да отговарят на 

следните изисквания: 

 

Ключов експерт 1 – Ръководител на екипа 

Минимални изисквания 

1) Висше образование с професионална квалификация „Биология“, или 

„Екология“ или „Опазване на околната среда“, или „Горско стопанство“, или 

„Управление / Планиране /Развитие на природата/природните ресурси“ или 

„Ботаника“, или „Животвъдство“ или еквивалентно. 

2) Общ професионален опит по придобитата специалност – 5 години; 

3) Специфичен професионален опит – да е участвал на ръководна позиция  в 

екип в изпълнението на услуги за изготвяне на доклад и/или отделни 

дейности свързани с докладването по чл.17 на Директивата за 

местообитанията и/или докладването по чл.12 на Директивата за птиците 

и/или разработване на планове и програми за опазване на 

видове/местообитания/птици в обхвата на Директивите и/или изпълнение на 

консервационни дейности/програми за опазване на 

видове/местообитания/птици в обхвата на Директивите и/или Закона за 

защитените територии или еквивалентен национален закон на друга държава 

– 1 проект 

 

Ключов експерт 2 – Безгръбначни животни 

Минимални изисквания 

1) Висше образование с професионална квалификация „Биология“, или 

„Екология“ или „Опазване на околната среда“, или „Горско стопанство“, или 

„Управление / Планиране /Развитие на природата/природните ресурси“ или 

„Ботаника“, или „Животвъдство“ или еквивалентно; 

2) Общ професионален опит по придобитата специалност – 3 години; 

3) Специфичен професионален опит – да е участвал, като експерт по 

безгръбначни животни в екип при изпълнението на услуги за изготвяне на 

доклад и/или отделни дейности свързани с докладването по чл.17 на 

Директивата за местообитанията и/или разработване на планове и програми 

за опазване на видове/местообитания и/или изпълнение на консервационни 

дейности/програми за опазване на видове/местообитания в обхвата на 

Директивата и/или Закона за защитените територии или еквивалентен 

национален закон на друга държава – 1 проект 

 

Ключов експерт 3 – Риби 

Минимални изисквания 
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1) Висше образование с професионална квалификация „Биология“, или 

„Екология“ или „Опазване на околната среда“, или „Горско стопанство“, или 

„Управление / Планиране /Развитие на природата/природните ресурси“ или 

„Ботаника“, или „Животвъдство“ или еквивалентно; 

2) Общ професионален опит по придобитата специалност – 3 години; 

3) Специфичен професионален опит – да е участвал, като експерт по Риби в 

екип при изпълнението на услуги за изготвяне на доклад и/или отделни 

дейности свързани с докладването по чл.17 на Директивата за 

местообитанията и/или разработване на планове и програми за опазване на 

видове/местообитания и/или изпълнение на консервационни 

дейности/програми за опазване на видове/местообитания в обхвата на 

Директивата и/или Закона за защитените територии или еквивалентен 

национален закон на друга държава – 1 проект 

 

Ключов експерт 4 – Земноводни и влечуги 

Минимални изисквания 

1) Висше образование с професионална квалификация „Биология“, или 

„Екология“ или „Опазване на околната среда“, или „Горско стопанство“, или 

„Управление / Планиране /Развитие на природата/природните ресурси“ или 

„Ботаника“, или „Животвъдство“ или еквивалентно; 

2) Общ професионален опит по придобитата специалност – 3 години; 

3) Специфичен професионален опит – да е участвал, като експерт по 

Земноводни и влечуги в екип при изпълнението на услуги за изготвяне на 

доклад и/или отделни дейности свързани с докладването по чл.17 на 

Директивата за местообитанията и/или разработване на планове и програми 

за опазване на видове/местообитания и/или изпълнение на консервационни 

дейности/програми за опазване на видове/местообитания в обхвата на 

Директивата и/или Закона за защитените територии или еквивалентен 

национален закон на друга държава – 1 проект 

 

Ключов експерт 5 – Бозайници 

Минимални изисквания 

1) Висше образование с професионална квалификация „Биология“, или 

„Екология“ или „Опазване на околната среда“, или „Горско стопанство“, или 

„Управление / Планиране /Развитие на природата/природните ресурси“ или 

„Ботаника“, или „Животвъдство“ или еквивалентно; 

2) Общ професионален опит по придобитата специалност – 3 години; 

3) Специфичен професионален опит – да е участвал, като експерт по Бозайници 

в екип при изпълнението на услуги за изготвяне на доклад и/или отделни 

дейности свързани с докладването по чл.17 на Директивата за 

местообитанията и/или разработване на планове и програми за опазване на 

видове/местообитания и/или изпълнение на консервационни 

дейности/програми за опазване на видове/местообитания в обхвата на 

Директивата и/или Закона за защитените територии или еквивалентен 
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национален закон на друга държава – 1 проект 

 

Ключов експерт 6 – Прилепи 

Минимални изисквания 

1) Висше образование с професионална квалификация „Биология“, или 

„Екология“ или „Опазване на околната среда“, или „Горско стопанство“, или 

„Управление / Планиране /Развитие на природата/природните ресурси“ или 

„Ботаника“, или „Животвъдство“ или еквивалентно; 

2) Общ професионален опит по придобитата специалност – 3 години; 

3) Специфичен професионален опит – да е участвал, като експерт по прилепи в 

екип при изпълнението на услуги за изготвяне на доклад и/или отделни 

дейности свързани с докладването по чл.17 на Директивата за 

местообитанията и/или разработване на планове и програми за опазване на 

видове/местообитания и/или изпълнение на консервационни 

дейности/програми за опазване на видове/местообитания в обхвата на 

Директивата и/или Закона за защитените територии или еквивалентен 

национален закон на друга държава – 1 проект 

 

Ключов експерт 7 – Висши растения и мъхове 

Минимални изисквания 

1) Висше образование с професионална квалификация „Биология“, или 

„Екология“ или „Опазване на околната среда“, или „Горско стопанство“, или 

„Управление / Планиране /Развитие на природата/природните ресурси“ или 

„Ботаника“, или „Животвъдство“ или еквивалентно; 

2) Общ професионален опит по придобитата специалност – 3 години 

3) Специфичен професионален опит – да е участвал, като експерт по Висши 

растения и мъхове в екип при изпълнението на услуги за изготвяне на 

доклад и/или отделни дейности свързани с докладването по чл.17 на 

Директивата за местообитанията и/или разработване на планове и програми 

за опазване на видове/местообитания и/или изпълнение на консервационни 

дейности/програми за опазване на видове/местообитания в обхвата на 

Директивата и/или Закона за защитените територии или еквивалентен 

национален закон на друга държава – 1 проект 

 

Ключов експерт 8 – Местообитания 

Минимални изисквания 

1) Висше образование с професионална квалификация „Биология“, или 

„Екология“ или „Опазване на околната среда“, или „Горско стопанство“, или 

„Управление / Планиране /Развитие на природата/природните ресурси“ или 

„Ботаника“, или „Животвъдство“ или еквивалентно; 

2) Общ професионален опит по придобитата специалност – 3 години; 

3) Специфичен професионален опит – да е участвал, като експерт по 
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Местообитания в екип при изпълнението на услуги за изготвяне на доклад 

и/или отделни дейности свързани с докладването по чл.17 на Директивата за 

местообитанията и/или разработване на планове и програми за опазване на 

видове/местообитания и/или изпълнение на консервационни 

дейности/програми за опазване на видове/местообитания в обхвата на 

Директивата и/или Закона за защитените територии или еквивалентен 

национален закон на друга държава – 1 проект 

 

Ключов експерт 9 – Птици 

Минимални изисквания 

1) Висше образование с професионална квалификация „Биология“, или 

„Екология“ или „Опазване на околната среда“, или „Горско стопанство“, или 

„Управление / Планиране /Развитие на природата/природните ресурси“ или 

„Ботаника“, или „Животвъдство“ или еквивалентно; 

2) Общ професионален опит по придобитата специалност – 3 години; 

3) Специфичен професионален опит – да е участвал, като експерт по Птици в 

екип при изпълнението на услуги за изготвяне на доклад и/или отделни 

дейности свързани с докладването по чл.12 на Директивата за птиците и/или 

разработване на планове и програми за опазване на птици и/или изпълнение 

на консервационни дейности/програми за опазване на птици в обхвата на 

Директивата и/или Закона за защитените територии или еквивалентен 

национален закон на друга държава – 1 проект 

 

Ключов експерт 10 – Статистика и бази данни 

Минимални изисквания 

1) Висше образование с професионална квалификация „Биология“, или 

„Екология“ или „Опазване на околната среда“, или „Горско стопанство“, или 

„Управление / Планиране /Развитие на природата/природните ресурси“ или 

„География“, или „Геоинформатика“, или „Информатика“, или 

„Математика“ или „Геодезия“ или „Картография” или еквивалентно; 

2) Сертификат или еквивалентен документ за работа със статистически 

софтуер; 

3) Общ професионален опит по придобитата специалност – 3 години; 

4) Специфичен професионален опит – да е участвал, като експерт по 

Статистика и/или бази данни в екип при изпълнението на услуги за 

изготвяне на доклад и/или отделни дейности свързани с докладването по 

чл.17 на Директивата за местообитанията и/или докладването по чл.12 на 

Директивата за птиците и/или разработване на планове и програми за 

опазване на видове/местообитания/птици в обхвата на Директивите и/или 

изпълнение на на планове и програми дейности/програми за опазване на 

видове/местообитания/птици в обхвата на Директивите и/или Закона за 

защитените територии или еквивалентен национален закон на друга държава 

– 1 проект 
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Ключов експерт 11 – ГИС 1 

Минимални изисквания 

1) Висше образование с професионална квалификация „Биология“, или 

„Екология“ или „Опазване на околната среда“, или „Горско стопанство“, или 

„Управление / Планиране /Развитие на природата/природните ресурси“ или 

„География“, или „Геоинформатика“, или „Информатика“, или 

„Математика“ или „Геодезия“ или „Картография“ или еквивалентно; 

2) Сертификат или еквивалентен документ за работа с ГИС софтуер; 

3) Общ професионален опит по придобитата специалност – 3 години; 

4) Специфичен професионален опит – да е участвал, като експерт по ГИС в 

екип при изпълнението на услуги за изготвяне на доклад и/или отделни 

дейности свързани с докладването по чл.17 на Директивата за 

местообитанията и/или докладването по чл.12 на Директивата за птиците 

и/или разработване на планове и програми за опазване на 

видове/местообитания/птици в обхвата на Директивите и/или изпълнение на 

планове и програми дейности/програми за опазване на 

видове/местообитания/птици в обхвата на Директивите и/или Закона за 

защитените територии или еквивалентен национален закон на друга държава 

– 1 проект 

 

Ключов експерт 12 – ГИС 2 

Минимални изисквания 

5) Висше образование с професионална квалификация „Биология“, или 

„Екология“ или „Опазване на околната среда“, или „Горско стопанство“, или 

„Управление / Планиране /Развитие на природата/природните ресурси“ или 

„География“, или „Геоинформатика“, или „Информатика“, или 

„Математика“ или „Геодезия“ или „Картография“ или еквивалентно; 

6) Сертификат или еквивалентен документ за работа с ГИС софтуер; 

7) Общ професионален опит по придобитата специалност – 3 години; 

8) Специфичен професионален опит – да е участвал, като експерт по ГИС в 

екип при изпълнението на услуги за изготвяне на доклад и/или отделни 

дейности свързани с докладването по чл.17 на Директивата за 

местообитанията и/или докладването по чл.12 на Директивата за птиците 

и/или разработване на планове и програми за опазване на 

видове/местообитания/птици в обхвата на Директивите и/или изпълнение на 

планове и програми дейности/програми за опазване на 

видове/местообитания/птици в обхвата на Директивите и/или Закона за 

защитените територии или еквивалентен национален закон на друга държава 

– 1 проект 

 

IV. Рискове 

Възложителя е идентифицирал следните рискове за изпълнение на насточщата 

обществена поръчка: 

1) Закъснение при стартиране на дейностите; 

2) Забавяне поради слабо сътрудничество между заинтересованите страни; 

3) Забавяне на съгласувателните процедури за разглеждане и приемане отделните 

етапи. 
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4) Невъзможност на изпълнение на договор поради: лоши метеорологични 

условия, голямата надморска височина и труден достъп до терените. 

5) Съществени пропуски в наличната информация или данни са с лошо качество; 

6) Липса на консенсус между административните структури за постигане на целите 

на настоящата поръчка; 

7) Промени в законодателството на България или на ЕС. 

 

V. Отчитане и приемане на резултатите 

При разработване на техническото предложение за изпълнение на договора, 

участниците в настоящата процедура трябва да планират отчитането  на изпълнението 

на договора като спазят следните изисквания: 

1. Представяне на доклади и други документи в съответствие с изискванията и 

сроковете, описани в част ІІ. Дейности и резултати; 

2. Междинни доклади за напредък - представят се до 5-то число на всеки месец и 

включват информация за напредъка по изпълнението на всички дейности по 

договора за предходния месец, както и план за изпълнение на дейностите през 

текущия месец; 

3. Финален доклад – представя се 15 работни дни преди крайната дата на 

приключване на договора и включва представяне на цялостното изпълнение на 

всички дейности по договора. 

 

Докладите за изпълнението на задълженията на Изпълнителя по договора трябва да 

съдържат информация относно: 

 

1. изпълнение на задълженията на Изпълнителя, подробно описани в настоящите 

Технически спецификации; 

2. администрирането на договора- срещи, протоколи, кореспонденция и други; 

3. състояние на договора- изпълнение на графика за изпълнение на настоящата 

обществена поръчката; 

4. техническо изпълнение; 

5. финансово изпълнение; 

6. показатели за изпълнение на целите на проекта; 

7. проблемите, възникнали във връзка с изпълнението на договора, в т.ч. 

предложените и/или предприетите действия за решаване им; 

8. друга информация по преценка на Изпълнителя или специално изискана от 

Възложителя. 

 

Всички резултати от изпълнението на настоящата обособена позиция се приемат 

от комисия, назначена със заповед на Възложителя. При установени пропуски в 

резултатите, комисията има право да ги връща на изпълнителя за доработване. 

При връщането за доработване, в протокол се дават ясни указания за пропуските 

и се определя срок за отстраняването им. 

 

Краен срок за изпълнение на дейностите: 31.07.2019 г. 


