Приложение № 2
Условия и ред за кандидатстване, допускане, оценяване и класиране на лечебни
заведения за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти
на лица зависими към опиоиди в рамките на компонент 4 „Намаляване на уязвимостта
към ХИВ на инжекционно употребяващите наркотици (ИУН) чрез увеличаване на
обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции” на Програма „Превенция
и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН,
туберкулоза и малария
I.

Документи за участие в процедурата по подбор:
1. Попълнен и подписан формуляр съгласно Приложение № 5;
2. Копие от документ за съдебна регистрация или единен идентификационен код (ЕИК),
съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър;
3. В случай, че не е представен ЕИК - копие от удостоверение за актуално състояние,
издадено не по-късно от 6 месеца към датата на подаване на документите;
4. Копие на удостоверение за регистрация или разрешение за осъществяване на
дейността, съгласно Закон за лечебните заведения;
5. Копие от данъчна и ДДС регистрация (ако има такава);
6. Материали, представящи съответното лечебно заведение – брошури, правила и т.н.
7. Информация за капацитета на екипа на кандидата, който ще осъществява дейности по
Програмата – прилагат се автобиографии на членовете на екипа, които ще работят по
Програмата, като се използва приложения формат на автобиография;

II. В случай, че е необходима допълнителна информация, в хода на процедурата, могат да
бъдат изисквани допълнителни документи извън посочените в т. 1-10.
III. Условия за допускане на кандидатите до оценяване:
1. До оценяване се допускат лечебни заведения, които са представили всички документи по т.
I и т. II.
2. Не се допуска до оценяване лечебно заведение, за която е налице едно от следните условия:
2.1. не са представени всички документи по т. I и т. II;
2.2. има частично или пълно съвпадение на попълнен текст във формуляра за участие в
процедурата за подбор с формуляра на друго лечебно заведение (в този случай не се допускат
и дублиращите се лечебни заведения);
2.3. лечебното заведение осъществява частна програма за лечение с агонисти и агонистиантагонисти на лица, зависими към опиоиди
3. За доказване на условията по т. III, експертната комисия може да събира допълнителна
информация за кандидатите.
IV. Ред за оценяване и класиране на кандидатите:
1.
Лечебните заведения се оценяват в съответствие с общите критериите по Приложение
№ 3 и се класират в низходящ ред по получената крайна оценка. Изпълняват се чл. I т. 7, 8 и 9
от заповедта.
2.
При получена еднаква крайна оценка от две или повече лечебни заведения, работната
комисия прилага критериите за оценка на място по Приложение № 4. Получените оценки по
Приложение 1 и Приложение 2 се сумират, като оценените лечебните заведения се класират в
низходящ ред по получената крайна оценка. Изпълняват се чл. I т. 7, 8 и 9 от заповедта.
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