
 

ОБЩИНА „РОДОПИ“ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ПАРТНЬОР ПО 

ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ 

2014-2020Г. 

ПРИОРИТЕТНА ОС 2: „ НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА 

СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ“ 

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРИОРИТЕТ №3: „ ПОВИШАВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО УСЛУГИ, 

КОИТО СА НА ДОСТЪПНА ЦЕНА, УСТОЙЧИВИ И ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ, 

ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗДРАВНИ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ ОБЩ ИНТЕРЕС“ 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1 КЪМ ИПЗ: „ ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА НА ХОРА С 

УВРЕЖДАНИЯ И ХОРА НАД 65 ГОДИНИ В НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ 

ДО УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“ 

НОМЕР И ИМЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: BG05M9OP001-2.002 “НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” 

 

Изисквания към партньора: 

Партньорът да има поне един осъществен проект в сферата на социалните 

услуги или поне една година опит в изпълнението на дейности, подобно на тези 

включени в проектното предложение . 

В случай, че партньорът участва в предоставяне на услуги за социално 

включване в общността или в домашна среда на потребителите (например: личен 

асистент,  социален асистент, домашен помощник и други), следва да докаже, че има 

собствен персонал, назначен на трудов договор. 

Общо за приключилите две предходни финансови години, Партньорът да 

разполага с финансов ресурс (съгласно приложени ОПР и Счетоводен баланс) равен 

или по-голям от 20% от стойността на прогнозните средства, които партньорът ще 

разходва по проекта.  

Допустими са следните партньори: 

 Доставчици на социални услуги 

 Неправителствени организации 

 

Потенциалните партньори не могат на участват в процедурата за набиране на 

проектни предложения или да получат безвъзмездна финансова помощ, в 

случай, че: 

 



1. Са обявени в несъстоятелност или са в ликвидация, тяхната дейност е под 

разпореждане на съда, са сключили споразумение с кредиторите, са 

преустановили дейността си, са обект на производство по тези въпроси или се 

намират в аналогично положение в резултат на подобна процедура, предвидена 

в националните законови или под законови актове; 

2. Те или лицата с правомощия за представителство, вземане на решения или 

контрол спрямо тях са осъдени за престъпление по служба с влязла в сила 

присъда от компетентен орган на държава – членка; 

3. Са признати за виновни за тежко нарушение при упражняване на 

професионалната си дейност, доказана с всички средства, които възложителят 

може да обоснове, включително с решение на ЕИБ и на международни 

организации; 

4. Не са изпълнили своите задължения, свързани с плащанията на вноски за 

социално осигуряване или плащането на данъци в съответствие с правните 

разпоредби на страната, в която са установени, или с тези на страната на 

възложителя, или с тези на страната, в която трябва да се изпълни поръчката; 

5. Те или лицата с правомощия за представителство, вземане на решения или 

контрол спрямо тях са осъдени с влязла в сила присъда за измама, корупция, 

участие в престъпна организация, изпиране на пари или всякаква друга 

незаконна дейност, ако тази незаконна дейност накърнява финансовите интереси 

на Съюза; 

6. Са били обект на административна санкция, посочена в чл.109, параграф 1 от 

Регламент (ЕС) №966/212; 

7. Е налице отстраняване на съответния кандидат или оферент, или изпълнител от 

поръчките и безвъзмездните средства, финансирани от бюджета, за максимален 

срок от 10 години; 

8. Се намират в положение на конфликт на интереси; 

9. Са виновни за подаване на декларация с невярно съдържание при 

предоставянето на информацията, изискана от възложителя като условие за 

участие в процедурата за възлагане, или не са представили тази информация; 

10. Са членове на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ 

такава длужност, включително прокурист или търговски пълномощник и са 

свързани лица по смисълна на параграф, т.1 от допълнителната разпоредба на 

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с 

ръководителя на УО; 

11. Отпадат случаите по чл.21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси; 



12. Имат задължения въз основа на неизпълнения на договор за представяне на 

финансови средства по схема за финансиране по ОП “Развитие на човешките 

ресурси” 2007-2013г. и програма ФАР към изпълнителна агенция МТСП; 

 

    Изискванията по т.1-12 са задължителни за партньора/ите. Обстоятелствата се 

декларират от лицата, които са овластени да представляват партньора/ите 

(независимо дали го преставляват заедно или отделно) и са вписани в 

търговския регистър или в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, 

или са определени като такива в учредителен акт, когато тези обстоятелства не 

подлежат на вписване. 

    Обстоятелствата се декларират от партньора/ите (Приложение I-Декларация 

на партньора), а преди сключване на договора се доказват с официални 

документи, издадени от съответните компетентни органи за обстоятелствата, за 

които такива документи се издават, като се спазват изискванията по чл.2, ал.1 от 

Закона за електронното управление. 

   Съгласно чл. 9, ал. 6 от ПМС 107/10.05.2014г. горните изисквания не се 

отнасят на бюджетните предприятия с изключение на изискванията по т.12. 

    В допълнение към общите изисквания партньорите трябва да отговарят и 

следните условия: 

- да е учреден и регистриран съгласно българското законодателство;   

и 

- да има централно управление или клон на територията на България; 

и 

- изборът на партньорите е прозрачен и подробно описан, и обоснован в 

Секция 11, т.11.2 от формуляра за кандидатстване; 

и 

- притежава съответни лицензионни/регистрационни документи съгласно 

българското законодателство ; 

и 

- общо за приключилите две предходни финансови години, Партньорът 

разполага с финансов ресурс ( съгласно приложен ОПР и Счетоводен баланс) 

равен или по-голям от 20% от стойността на прогнозните средства, които 

партньорът ще разходва по проекта; 

и 



- отговарят на правилата в областта на минималните помощи по отношение на 

конкретната безвъзмездната финансова помощ; 

 

       Партньорствата създадени за целите на тази схема за отпускане на 

безвъзмездна финансова помощ не е необходимо да бъдат регистрирани в съда. 

          Партньорите участват в реализацията на проекта и направените от тях      

разходи са допустими в същата степен, както и разходите направени от кандидата. 

Същите се отчитат с първични счетоводни документи. 

        Съгласно параграф 1, т.9 от ПМС 107/10.05.2014г. – „Партньори на 

кандидатите за безвъзмездна финансова помощ“ са всички физически и 

юридически лица и техните обединения, които участват съвместно с кандидата в 

подготовката и/или техническото, и/или финансовото изпълнение на проекта, или 

на предварително заявени във формуляра за кандидатстване дейности на проекта. 

 

        Процедура по подбор: 

1. Подборът на партньор ще се проведе от комисия определена със Заповед на 

Кмета на община „ Родопи“. 

2. Комисията извършва оценка на кандидатите по следните критерии: 

- Опит на кандидата в управлението на социални проекти, предоставянето на 

социални услуги и търговска репутация – 50 точки 

- Работен капацитет на кандидата и квалификация на кадрите – 30 точки 

- Финансова стабилност ( съгласно ОПР и Счетоводен баланс) -20 точки 

3. Комисията предоставя протокол за своята работа и класира кандидатите за 

партньори съгласно събраните точки от посочените критерии. 

4. Протоколът на комисията за избор на партньор се утвърждава от Кмета на 

община „Родопи“. 

5. Общински съвет – „Родопи“ одобрява споразумение за общинско 

сътрудничество с партньора по проекта, съгласно чл. 59 и сл. от ЗМСМА. 

 

 

Приложение I : Декларация на партньора 

Приложение I I: Декларация за  минимални държавни помощи 



Приложение I I I :  Проект на споразумение между конкретен    бенефициент и       

партньор. 

Предложенията ще бъдат приемани до 15.06.2015 г. в Деловодството на община 

Родопи. 


