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Резултати от проведена процедура за подбор на неправителствени организации № РД 
29-393/04.04.2011 г. на министъра на здравеопазването за реализиране на дейности по 

компоненти 7, 8 и 9 на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” 
 

В изпълнение на Заповеди за стартиране на процедура за подбор на неправителствени 
организации и сформиране на работна комисия за подбор № РД 29-393/04.04.2011 г. и № РД 29-
597/13.05.2011 г. на министъра на здравеопазването бяха проведени конкурси за под-получатели 
по компонент 7 на територията на община Видин, по компонент 8 на територията на община 
Пловдив и по компонент 9 на територията на община Благоевград и град София на Програма 
„Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”. 

В регламентираните срокове бяха подадени документи за участие от 8 неправителствени 
организации във всички обявени конкурси за подбор на под-получатели, които бяха оценени и 
класирани, както следва. 

Съгласно Заповед № РД 29-119/11.03.2011 г. очертаваща процедурата за подбор на 
НПО, при всички обявени процедури за избор на под-получатели по Програмата се 
предлагат за сключване на договор с Министерство на здравеопазането организациите, 
които са получили най-висока оценка от даявилите интерес за работа по един и същ 
компонент в една и съща община. Докладът с резултатите е утвърден от членовете на НКК – 
България на 10.06.2011 г. 
  

1) По компонент 7 „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск 
(15-24г.) чрез увеличаване обхвата на услугите и програмите, насочени към младите хора” 
на територията на община Видин – интерес за участие в изпълнение на компонента заявиха 
3 НПО. Комисията разгледа и оцени кандидатурите на:  

� СМЦ „Свободен младежки център СДР”, град Видин – 49 точки 
� Сдружение „Център за младежки дейности – Надежда”, град София – 33,5 точки 
� Сдружение „Съпорт”, град Видин – 23 точки. 

2) Компонент 8 „Подобряване качеството на живот на хората живеещи с ХИВ/СПИН чрез 
гарантиране на универсален достъп до лечение, грижи и подкрепа” на територията на 
община Пловдив бяха подадени документи от 2 НПО. Работната комисия разгледа и оцени 
кандидатурите на:  

� Фондация „Позитивен избор”, град Пловдив – 40, 5 точки  
� Сдружение Младежки клуб „Рома –Столипиново 1996”, гр. Пловдив – 30,5 точки.  
3) Компонент 9 „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на мъжете, които правят секс с мъже 

(МСМ) чрез увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции” на 
територията на община Благоевград и град София.  

 
На територията на община Благоевград бяха подадени документи от Фондация 

«Инициатива за здраве». Работната комисия не допуска до оценяване за под-получател за 
община Благоевград Фондация «Инициатива за здраве» на основание т. 2.3. „няма 
предложен екип в общината, в която кандидатства за изпълнение на дейностите по 
съответния компонент по Програмата, финансирана от Глобалния фонд от Приложение № 
3 към т. 3.3. на Заповед РД 29-119/11.03.2011 г. на министъра на здравеопазването. С оглед 
гореизложеното ще се обяви нов конкурс по компонент 9 в община Благоевград. 
 

За изпълнение на дейности по компонент 9 на територията на град София бяха 
подадени документи от 3 НПО. Комисията разгледа и оцени кандидатурите на:  

� Сдружение „Здраве без граници”, гр. София - 41 точки 
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� Фондация „Каспар Хаузер”, гр. София – 30 точки.  

Работната комисия не допуска до оценяване за под-получател на територията на 
град София Фондация „Инициатива за здраве”, град София на основание т. 2.4. „има 
сключен договор с Министерството на здравеопазването като под-изпълнител по един или 
повече компонента по някоя от Програмите, финансирани от Глобалния фонд, и предлага 
автобиографии на хора, които вече работят по тези компоненти” от Приложение №  3 към 
т. 3.3 на заповед РД 29-119/11.03.2011 г. на министъра на здравеопазването. 

 
 
*Всички неправителствени организации, които желаят да получат подробна информация 
относно проведения конкурс за избор на под-получатели по Програмите, финансирани от 
Глобалния фонд, е необходимо да подадат своите запитвания в писмен вид в деловодството на 
Министерство на здравеопазването: 

пл. „Света Неделя” №5 
София 1000 

за 

Структура за управление на Програми, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, 
туберкулоза и малария 


