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У К А З А Н И Я
КЪМ
УЧАСТНИЦИТЕ
ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Министерство на здравеопазването, на основание Решение № …………../……..2014 г. за
откриване на процедурата, в качеството му на Възложител, отправя покана към всички
заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Управление и изпълнение на малка грантова схема в рамките на Резултат 4
„Специфични предизвикателства за здравето на ромското население“ на Програма БГ 07
„Инициативи за обществено здраве, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.“.
На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, от датата на публикуването на обявлението за
обществената поръчка, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по
електронен път до документацията за участие в процедурата на следния интернет адрес на
Министерството на здравеопазването (посочен и в обявлението за откриване на процедурата):
http://www.mh.government.bg, Рубрика „Обществени поръчки”.
Цената на документацията е 6 лв. (шест лева), като плащането трябва да бъде извършено
по сметка на Министерство на здравеопазването – Банка: БНБ Централно управление, BIC:
BNBG BGSD, IBAN: BG83 BNBG 9661 3000 1293 01, в платежното нареждане се посочва
номера на решението на поръчката или в касата на Министерство на здравеопазването на адрес:
гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5, ет. 4.
Документацията за участие може да се заявява предварително на тел. 02 9301 461.
Документацията се получава всеки работен ден от 9,00 часа до 17,30 часа на адрес - гр. София 1000, пл. „Света Неделя” № 5, стая 211 срещу представяне на документ, доказващ закупуването
й по съответния ред до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите.
Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят.
Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания,
образци, условия и изисквания, посочени в Документацията.
Офертите на участниците ще се приемат на адреса на министерството на
здравеопазването: гр. София, пл. „Света Неделя” № 5, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч.
до датата, посочена в раздел ІV.3.4. „Срок за получаване на оферти или на искания за участие”
от обявлението за поръчка.
Офертите ще бъдат разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне
своята работа в деня и часа, посочени в раздел ІV.3.8 “Условия за отваряне на офертите” от
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обявлението за поръчка, в сградата на министерството на здравеопазването, на адрес: гр. София
- 1000, пл. „Света Неделя” № 5.
Всеки участник може да изпрати свой представител (законен или изрично упълномощен)
да присъства при отваряне на офертите. Представителят се допуска при представяне на
документ за самоличност и съответното пълномощно (извън случаите на законно
представителство по силата на съдебно решение).
Председателят на назначената от Възложителя комисия ще обяви датата, часа и мястото
на отваряне и оповестяване на ценовите оферти писмено до всеки участник и чрез обявяване на
посочения в настоящата документация интернет адрес на министерство на здравеопазването:
http://www.mh.government.bg, Рубрика „Обществени поръчки” (не е задължително). За
резултатите от оценяването на офертите всеки участник ще бъде уведомен писмено.
За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към:
Име: Ралица Kалинова
Длъжност: главен експерт в дирекция “ИОП”
Тел.: 02 9301350
Адрес: гр.София, пл. „Св. Неделя“ № 5

Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“,
финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.,
с Програмен оператор Министерство на здравеопазването

3

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

СЪДЪРЖАНИЕ
ЧАСТ I
1. Решение за откриване на обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от
Агенцията по обществени поръчки
2. Обявление за обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по
обществени поръчки
ЧАСТ II
ГЛАВА I. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Раздел І. Обща информация и общи изисквания към документацията
Раздел ІІ. Пълно описание на предмета на поръчката
Раздел ІІІ. Изисквания към участниците
Раздел ІV. Условия и размер на Гаранцията за участие и Гаранцията за изпълнение
Раздел V. Комуникация между възложителя и участниците
ГЛАВА IІ. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
ГЛАВА III. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА
ГЛАВА ІV. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗАУЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА
ОБРАЗЕЦ - Оферта
ОБРАЗЕЦ - Декларация за регистрация по ЗТР
ОБРАЗЕЦ - Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без б. „е“), ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП
ОБРАЗЕЦ - Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП
ОБРАЗЕЦ - Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8
от Закона за обществените поръчки
ОБРАЗЕЦ - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
ОБРАЗЕЦ - Декларация за оборот сходен с предмета на поръчката
ОБРАЗЕЦ - Списък-декларация на основните договори сходни с предмета на поръчката
ОБРАЗЕЦ - Списък на експертите, който ще бъдат ангажиран при изпълнение на поръчката
ОБРАЗЕЦ - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на
условията в проекта на договора
ОБРАЗЕЦ - Техническо предложение
ОБРАЗЕЦ - Ценово предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП
ОБРАЗЕЦ - Проект на договор
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ЧАСТ І
1. Решение за откриване на обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от
Агенцията по обществени поръчки
2. Обявление за обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по
обществени поръчки
ЧАСТ ІІ
ГЛАВА І
УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
РАЗДЕЛ І
А. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Министерството на здравеопазването е юридическо лице и има право на собственост и
самостоятелен бюджет. Орган на изпълнителната власт в министерството е министърът.
Министърът на здравеопазването е Възложител по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОП.
1.2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на
основание чл. 16, ал. 1, ал. 4 и ал. 8, във връзка с Глава пета от Закона за обществените поръчки.
1.3. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА
Прогнозната стойност на поръчката е 130 060,70 лв. (сто и тридесет хиляди и
шестдесет лева и 70 стотинки) без ДДС или 156 072,84 лв. (сто петдесет и шест хиляди и
седемдесет лева и 84 стотинки) с включен ДДС.
Предвид обстоятелството, че естеството на услугата позволява достатъчно точно да се
определят техническите спецификации и не са налице условията за провеждане на състезателен
диалог или някоя от процедурите на договаряне – с обявление или без обявление, безспорно е
налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в
Закона за обществените поръчки ред за открита процедура.
Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен
публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването
на финансовите средства по проекта.
С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по
посочения вид процедура, целта на която, от друга страна е да защити обществения интерес,
посредством осъществяване на контрол върху разходването на средства от бюджета на
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Министерство на здравеопазването и едновременно с това да насърчи конкуренцията, като
създаде равни условия и прозрачност при участието в процедурата.
Б. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ
НА ОФЕРТИ.
Участници, които не са закупили настоящата документация, не могат да участват в
процедурата. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички
изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване изискванията на ЗОП.
Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в
документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.
До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени,
допълни или оттегли офертата си.
Офертата се изготвя и представя на български език. Когато участникът в процедурата е
чуждестранно физическо или юридическо лице, офертата се подава на български език.
Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и лице/а,
като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника (с изключение на
изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно лице/а представляващ/и участника, и не могат да се подпишат и представят от пълномощник).
Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез
«заверено от участника копие», за такъв документ се счита този, при който върху копието на
документа представляващият участника, е поставил гриф «Вярно с оригинала», собственоръчен
подпис със син цвят под заверката и свеж печат в приложимите случаи.
Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са
задължителни за участниците, с изключение на образците на банковите гаранции. Относно
образците на банковите гаранции, задължителни за участниците са само условията, описани в
тях.
Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в
обявлението за обществената поръчка – 90 календарни дни, считано от датата, посочена
като краен срок за получаване на офертите, и представлява времето, през което участниците са
обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да изиска от
класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на
сключване на договора за обществената поръчка.
Място и срок за подаване на оферти
Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават
лично или чрез упълномощено лице офертите си в деловодството на министерството на
здравеопазването, адрес: гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5, партерен етаж, всеки
работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. на датата, посочени в обявлението за обществената поръчка.
Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба,
разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да
обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за
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подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.
Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока
определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо
освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с
куриери или други.
Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик и с надпис:
1.
До Министерство на здравеопазването, гр. София – 1000, пл. „Света Неделя” № 5
„Оферта за участие в обществена поръчка, с предмет:
„Управление и изпълнение на малка грантова схема в рамките на Резултат 4
„Специфични предизвикателства за здравето на ромското население“ на Програма БГ 07
„Инициативи за обществено здраве, финансирана от Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014
г.“.
2.
Наименование, адрес, телефон и по възможност факс и електронен адрес на
участника.
3.
Следното предписание: “Да не се отваря преди разглеждане от страна на Комисията
за оценяване и класиране”.
До изтичане на срока за получаване на оферти всеки участник може да промени,
допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие
на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на
изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде
отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта/с входящ номер…………….. за участие в
открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Управление и изпълнение на малка грантова
схема в рамките на Резултат 4 „Специфични предизвикателства за здравето на ромското
население“ на Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“.
При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата
и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър, за което на
приносителя се издава документ.
Оферти, които са представени след крайния срок за получаване или в незапечатан,
прозрачен или скъсан плик, се връщат на подателя незабавно. Тези обстоятелства се отбелязват
в регистъра по предходния параграф.
Получените оферти се съхраняват в деловодството на министерството на
здравеопазването до деня, определен за отваряне на офертите.

Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“,
финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.,
с Програмен оператор Министерство на здравеопазването
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РАЗДЕЛ ІІ
ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Обществената поръчка се възлага в изпълнение на Програма БГ 07 „Инициативи за
обществено здраве“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство (ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм. Програмен оператор по Програма БГ
07 „Инициативи за обществено здраве“ е Министерство на здравеопазването с подкрепящо
звено дирекция „Оперативна програма „Техническа помощ“ в администрацията на
Министерския съвет.
Общата цел на финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансовия
механизъм е намаляване на икономическите и социални различия в ЕИП и укрепване на
двустранните отношения между страните-донори и страните-бенефициенти чрез финансово
подпомагане в избрани приоритетни области.Съгласно Меморандумите за разбирателство
относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм и Финансовия механизъм на ЕИП и
Република България, програмна област: „Инициативи за обществено здраве” има за цел да
подобри общественото здраве и намали здравните неравенства, с фокус върху 5 области:

Репродуктивно здраве;

Детско здравеопазване;

Психично здраве;

Подобряване на управлението в сферата на здравеопазването и

Специфичните предизвикателства за здравето на ромите.
Намаляването на неравенствата и подобряване на здравето на нацията е много важна цел
за България, защото все още има ограничен достъп до здравни услуги основно сред ромската
общност и населението в селските и труднодостъпни райони.
В рамките на програмата е предвидена малка грантова схема, чиято цел е да се подобрят
уменията и образованието на представители на ромската общност в областта на
здравеопазването в отговор на необходимостта от предоставяне на подкрепа за здравно
образование, наставничество и застъпничество за студенти от ромски произход във висши,
вт.ч.медицински учебни заведения. Очаква се по този начин те да бъдат в състояние да
използват знанията си в техните общности и да допринесат за преодоляване на съществуващите
стереотипи по отношение на хората от ромски произход.
Възлагането на управлението и изпълнението на малката грантова схема от страна на
Министерството на здравеопазването в качеството му на Програмен оператор на Програма
БГ07 чрез обществена поръчка е в съответствие с разпоредбите, съдържащи се в чл. 5.6 на
Регламентите за изпълнение на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов
механизъм 2009-2014 г.

Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“,
финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.,
с Програмен оператор Министерство на здравеопазването
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II.

ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Предметът на възлагане в настоящата поръчка, е част от дейностите, предвидени за
изпълнение по Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“, финансирана от
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвежкия
финансов механизъм 2009-2014 г. и по-специално – Малката грантова схема, която
представлява програма за стипендии за студенти по медицина и други здравни специалности от
ромски произход.
Предмет на поръчката: Предметът на настоящата обществена поръчка е „Управление и
изпълнение на малка грантова схема в рамките на Резултат 4 „Специфични предизвикателства
за здравето на ромското население“ на Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве,
финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и
Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.“.
Като Оператор на малка грантова схема, Изпълнителят е отговорен за цялостното
управление на схемата съгласно чл. 4.7 и чл. 5.6.6. от Регламента за изпълнение на Норвежкия
финансов механизъм 2009-2014 и Регламента за изпълнение на Финансовия механизъм на ЕИП
2009-2014.
III.
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА:
На основание чл.16, ал.1, ал.4 и ал.8, и Глава пета от Закона за обществените поръчки
(ЗОП).
IV. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: „услуга” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.2 от ЗОП.
V. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: Прогнозната стойност на обществената поръчка с
предмет: „Управление и изпълнение на малка грантова схема в рамките на Резултат 4
„Специфични предизвикателства за здравето на ромското население“ на Програма БГ 07
„Инициативи за обществено здраве, финансирана от Финансовия механизъм на Европеското
икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.“.“ е: 130 060,70 лв.
без ДДС.
VI. ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Управление и изпълнение на малка грантова схема за осигуряване на подкрепа, вкл.
финансова, на студенти, докторанти и специализанти от ромски произход, които се или
ще се обучават в медицински специалности в България: медицина, дентална медицина,
фармация, управление на здравните грижи, трудова медицина и работоспособност, както
и обучаващите се за лаборанти, медицински сестри, акушерки, рехабилитатори,
помощник-фармацевти и др. медицински специалности и специалности в медицински
висши учебни заведения. Подкрепата, включваща и семестриална стипендия, се
предоставя на студенти, докторанти и специализанти редовно обучение и задочно
обучение на семестриална база, които вече се обучават или предстои да се обучават в
медицински специалности в акредитирани и легитимни университети и колежи държавни или частни.
Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“,
финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.,
с Програмен оператор Министерство на здравеопазването
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Чрез предоставянето на подкрепата се цели улесняване на достъпа на ромите до
специализирано медицинско образование Финансовата подкрепа, наред със застъпничеството и
наставничеството сред ромите, приети за студенти в медицински специалности, ще спомогнат
за преодоляване на основните здравни предизвикателства пред ромската общност в България,
осигуряване на равен достъп до медицинско образование и подобряване на медицинското
обслужване на тази общност.
Предоставянето на
подкрепа цели по-конкретно подобряване на качеството на
предоставяните здравни грижи и преодоляване на проявите на дискриминация в системата на
здравеопазването чрез увеличаване броя на ромите, работещи в здравната система и тяхното
активно ангажиране с дейности за подобряване на здравния статус на ромската общност.
В резултат от изпълнението на грантовата схема се очаква да се постигне :
- Подобряване на достъпа до и качеството на здравните услуги ;
- Увеличаване на броя на ромите, работещи в сферата на здравеопазването като здравни
специалисти;
- Намаляване на броя на здравно неосигурените роми;
- Подобряване на общото здравословно състояние на ромите;
- Преодоляване на негативните нагласи спрямо ромската общност в сферата на
здравеопазването.
На избрания изпълнител ще бъдат предоставени целево средства за предоставяне на
подкрепа за най-малко 75 студенти, докторанти или специализанти, като размерът на
подкрепата за един студент, докторант или специализант за една и за две учебни години е в
размер съответно на 6 870 лв. и 13 740 лв.
Посочените суми покриват:
1. разходи за наставничество в размер на 782 лв. за една учебна година, като един
наставник може да отговаря за не повече от четирима стипендианти.
2. разходи в размер на 332 лв. на студент за участие в лагер, което е еднократно.
3. разходи за покриване на учебни такси до размера им, определен от ПМС № 113 от 10
май 2013 г.
4. стипендия за покриване на разходите за учебни помагала и литература, транспорт,
общежитие, храна и други битови разходи на студента, докторанта или специализанта.
Средствата, които ще бъдат предоставени целево на изпълнителя за оказване на
подкрепепа, са на обща стойност 1 560 728,40 лв.
Целевите средства се предоставят на изпълнителя в съответствие с прогнозите за
плащания, които следва да бъдат подавани своевременно от Изпълнителя, за да могат
необходимите средства да бъдат планирани и съответно заявени от страна на Възложителя.
Прогнозите за плащания следва да се правят периодично на четиримесечие в следните срокове до 25 януари, 25 април, 25 август и 25 ноември.
Ако неспазването на горепосочените срокове се дължи на забавяне от страна на
Изпълнителя, което от своя страна би довело до забавяне на предоставянето на прогнозирания
финансов ресурс на Възложителя, то Изпълнителят се задължава да осигури необходимия
финансов ресурс за срока на забавянето.
Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“,
финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.,
с Програмен оператор Министерство на здравеопазването
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Изплащането на предоставените целеви средства за наставничество и за стипендии се
извършва в началото на всеки семестър или два пъти годишно, като:
- средствата за разходите по т.1 се изплащат срещу представен отчет след края на
съответния семестър от страна на наставника, който следва да бъде подписан от всички
студенти, докторанти или специализанти, за които той отговаря.
- средствата по т. 3 и 4 се изплащат в началото на всеки семестър срещу представен
документ, доказващ, че кандидатът за стипендия е приет да учи в съответната специалност през
съответния семестър, като разходите по т. 3 се отчитат със съответен документ за платена такса
за обучение.
Средствата за участие в лагер, предоставени целево от Възложителя на Изпълнителя, се
изразходват от последния по предназначение, ако той организира лагера или се изплащат
директно на организатора на лагера, ако това е лице, различно от Изпълнителя.
Изразходването на средствата по т. 1, 2 и 4 не може да започне преди да бъдат изпълнени
следните условия:
- сключване на договори с наставниците, дефиниращи ясно техните задължения
- представяне на план/програма за провеждане на лагер/и и детайлен бюджет на
разходите за него.
- сключване на договори с кандидатите за подкрепа, регламентиращи техните
задължения, начина на отчитане и отговорността за неизползваните по предназначение
средства. В договорите следва да се предвиди възстановяване на цялата предоставена сума по т.
3 и 4, както и на изразходваните средства по т. 1 и т. 2, в случай на прекъсване на обучението
поради слаб успех, отсъствия или по друга причини, с изключение на здравословни. Ако
обучението бъде прекъснато през втория семестър на съответната учебна година, на
възстановяване подлежат всички изразходвани за стипендианта средства през този семестър,
както и тези за предходния семестър на същата учебна година.
Необходимите на Изпълнителя средства за оказване на подкрепа на студенти,
докторанти или специализанти за първия семестър на учебната 2014-2015 г. ще бъдат за сметка
на предоставеното му от Възложителя авансово плащане в размер на 20%.
VII. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: Територията на Република България;
VIII. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
Две учебни години – 2014/2015 г.; 2015/2016 г.;
Краен срок за изпълнение на поръчката: 31.12.2016 г.
Краен срок на допустимост на разходите за предоставяне на финансова подкрепа на
студенти, докторанти и специализанти: 30.09.2016 г.
IX. ДЕЙНОСТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГРАНТОВАТА СХЕМА:
Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва следните
дейности:
9.1. Провеждане на информационни кампании и популяризиране на възможностите
за предоставяне на подкрепа за набиране на кандидати за стипендианти: провеждане на
Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“,
финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.,
с Програмен оператор Министерство на здравеопазването
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кампании сред ромската общност за представяне на престижната лекарска професия сред
младите роми и техните родители, представяне на възможностите за изучаване на медицински
специалности с подкрепата на стипендиантската програма пред кандидат-студенти, студенти,
докторанти, както и лекари-специализанти редовно и задочно обучение от ромски произход,
запознаване с документите за кандидатстване и други дейности, отправяне на послания чрез
медиите – местни, регионални и национални с цел създаване на по-добър образ на ромите.
9.2. Подбор на стипендианти въз основа на предварително определени критерии,
включващи задължение на кандидатите да:
- заявят открито ромския си произход;
-декларират, че са съгласни публично да обявяват своята ромска принадлежност;
- се обучават или да са приети за студенти, докторанти или специализанти редовно
обучение в акредитирано висше учебно заведение в България;
- се обучават в програма за получаване на бакалавърска, магистърска или докторска
степен по медицинска специалност;
- декларират, че не получават академични стипендии от други организации за
съответната учебна година;
- са заявили в срок кандидатурата си по предвидения от изпълнителя начин, вкл.
представяне на всички изискуеми документи, като мотивационно писмо, есе, препоръка и др.
доколкото такива се предвиждат в процедурата за кандидатстване, регламентирана от
изпълнителя.
Изборът на стипендианти се извършва въз основа на съответствието на кандидатурите на
предвидените изисквания за участие в програмата и качеството на представените от тях
материали. При равни други условия, критерий за подбор следва да бъде постигнатият от
кандидата приемен бал или среден успех от следването за последната учебна година.
Процедурата и механизмите за подбор на стипендианти следва да бъдат развити и
представени подробно от участниците в откритата процедура за избор на изпълнител.
9.3. Наставничество на стипендиантите: очаква се студентите от ромски произход,
които се обучават в медицински специалности, да бъдат подкрепени в професионалното им
обучение и развитие. За целта е необходимо да се определят наставници, които да подкрепят
студентите в академично им развитие, за постигане на по-високи академични достижения. Те
трябва да им помагат за по-лесната социална адаптация в университета и да им оказват помощ
за справяне с възникнали проблеми или ситуации на дискриминация на етнически принцип.
Наставниците трябва да са преподаватели от съответните университети и колежи. Един
наставник трябва да наставлява минимум двама и максимум четирима студенти. Всеки
наставник трябва да разработи индивидуални планове за работа със студента, както и план за
мониторинг.
В своето техническо предложение всеки участник следва да опише подробно начина на
подбор на наставници, работата с тях, отчитането и контрола на дейността им, както и техните
задължения, представени в длъжностна характеристика като част от договора, който подписват.
Задълженията на наставниците включват съдействие на студентите за намиране на литература и
подготовка на изпитите, достъп до болнични заведения за практически занимания, включване
на студентите в събития и кампании, конференции, семинари идр. публични събетия,
Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“,
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подпомагане при разработване на статии и материали на здравна тематика, провеждане на
регулярни лични срещи, поддържане на постоянна комуникация и др.
9.4. Обучение по застъпничество, реализирано в рамките на лагер за студенти и
наставници: провежда мотивационно обучение, което се организира за минимум 5 дни, за
одобрените стипендианти и техните наставници. Обучението цели развиване на умения за
отстояване и утвърждаване на ромската идентичност. Студентите се обучават в умения за
водене на диалог и преговори, които те да прилагат в качеството им на инициатори на промени
в техните общности. Обучението по застъпничество дава на студентите по-щироки познания за
проблемите на правата на човека и тяхното влияние възрху здравеопазването в ромсикте
общности и ролята на застъпниците за здравеопазване на местно, национално и международно
ниво. Обученията по застъпничество по време на лагерите са също възможност за изграждане
на професионални мрежи и контакти между стипендиантите и техните наставници и др.
9.5. Предоставяне на финансова подкрепа за образование на студенти, докторанти и
специализанти редовно и задочно обучение, обучаващи се в медицински висши училища,
университети и колежи или по медицински специалности в други висши учебни
заведения, като се покриват годишни такси за обучение, платими на семестриална база, както и
стипендии, платими за всеки месец от обучението, за покриване на разходи за учебна
литература, транспортни разходи, общежитие, храна и други битови разходи, в съответствие с
изискванията на чл. 7.8 от Регламентите за изпълнение на Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009–2014 г.,
публикувани на интернет страницата http://www.eeagrants.bg.
X. ОТЧИТАНЕ.
Изпълнителят трябва да води точна и редовна документация и счетоводни отчети,
отразяващи изпълнението на схемата, съгласно националното законодателство и Регламента за
изпълнение на Норвежкия финансов механизъм 2009–2014 г., публикуван на интернет
страницата http://www.eeagrants.bg.
Изпълнителят трябва да води точна и редовна документация и счетоводни отчети,
отразяващи изпълнението на договора и плащанията, използвайки подходяща електронна
система за документация и двустранно счетоводство. Тази система може да е неразделна част
от текущата счетоводна система на Изпълнителя или допълнение към тази система, така че да
бъде осигурена отделна счетоводна аналитичност само за дейностите по договора
(управлението и изпълнението на грантовата схема). Тази система следва да се прилага в
съответствие с националното законодателство. Всички плащания по договора, които са на
единична стойност над 15 000 лв. (петнадесет хиляди лева), се изплащат чрез превод или
внасяне по платежна сметка. В противен случай Програмният оператор /Министерство на
здравеопазването/ няма да верифицира извършените разходи.
Изпълнителят се задължава да осигури проследимост на изпълнението на договора
посредством адекватна доказателствена документация съгласно долупосочените изисквания за
отчитане на всяко едно от направленията на допустимите дейности. Възложителят си запазва
правото да изисква и допълнителни доказателства, в случай че предоставената документация и
Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“,
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материали не доказват по безспорен начин коректното и в съответствие с изискванията
изпълнение на договора.
Изпълнителят изготвя и представя на Възложителя междинни доклади за напредъка и
междинни финансови отчети на български и английски език, съгласно установени формати,
подлежащи на последващо съгласуване, в следните срокове:

До 31 януари за отчетен период септември - декември на предходната календарна
година;

До 31 май за отчетен период януари - април на текущата календар на година;

До 30 септември за отчетен период май - август на текущата календарна година;
По време на изпълнение на договора, ПО упражнява текущ контрол по отношение на
съответствието със заложеното в договора и действителността на изпълнението и направените
разходи. В случай на констатирани несъответствия ПО си запазва правото да не признае
разходи при искане на междинно/ окончателно плащане, както и да наложи финансови
корекции по реда на „Насоките за определяне на финансови корекции върху разходи,
финансирани от Общността на принципа на споделеното управление, за несъответствия с
правилата за обществени поръчки“, приети с решение на ЕК от 19.12.2013 г. (Brussels,
19.12.2013 C(2013) 9527 final).
В случай, че Възложителят установи съществени и/или системни пропуски в системата
за управление и контрол на грантовата схема, той има право да отправи препоръки и срок за
тяхното отразяване в системата за управление и контрол, а при неизпълнение на отправените
препоръки Възложителят има право да прекрати договора.
Изпълнителят изготвя и представя на Възложителя годишен доклад за изпълнение на
грантовата схема съгласно чл. 5.11 от Регламента за изпълнение на Норвежкия финансов
механизъм 2009–2014 г., публикуван на интернет страницата http://www.eeagrants.bg, в срок до
5 януари на всяка календарна година. Възложителят предоставя коментари и предложения по
доклада в срок до 20 работни дни. Изпълнителят следва да представи ревизиран вариант на
доклада на Възложителя в срок до 5 февруари на съответната календарна година.
Изпълнителят представя на Възложителя работен вариант на Финален доклад за
коментари в срок от два месеца след приключване на последната дейност по изпълнение на
грантовата схема, но не по-късно от 30 ноември 2016 г. Възложителят трябва да даде своите
коментари по доклада в срок от 10 работни дни. Ревизиран вариант на Финалния доклад трябва
да бъде представен от Изпълнителя не по-късно от 31.12.2016 г.
Изпълнителят изготвя и представя справки и информации за напредъка в изпълнението
на грантовата схема при поискване от Възложителя.
При изготвяне на горепосочените доклади, отчети, справки и информации,
Изпълнителят следва да се съобразява с изискванията по отношение на тяхната структура и
съдържание, описани в съответните текстове (членове 2.2, 5.11, 5.12, 8.3, 8.4, 8.7) на Регламента
за изпълнение на Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 г. (Регламента) публикуван на
интернет страницата http://www.eeagrants.bg.
Представяните от Изпълнителя доклади и финансови отчети следва да бъдат
придружени от съответни доказателства в зависимост от вида на дейността, като :
Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“,
финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
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- Учебни помагала и материали;
- Анкетни карти;
- Снимков материал;
- Публикации в медиите;
- Договори със стипендианти
- Договори с наставници
- Удостоверения за записване във висше учебно заведение
- Документи за платени учебни такси;
- Студентски книжки
- Академични справки за семестър;
- Доклади от стипендианти
- Доклади от наставници.
- Счетоводни документи
- Други доказателствени и подкрепящи документи
Документите трябва да се съхраняват за период най-малко три години след одобрението
на окончателния доклад на Програмата, като изпълнителят е длъжен да осигуряват достъп до
тях на представители на ПО, НКЗ, СО, ОО, Норвежкото министерство на външните работи и
Офиса на генералния одитор на Норвегия /Борда на одиторите на ЕАСТ при необходимост.
Документите трябва да бъдат лесно достъпни и подредени, така че да се улеснява тяхната
проверка, като Изпълнителят трябва да уведомява Програмния оператор за тяхното точно
местонахождение.
Възложителят (Програмния оператор) има право да изисква и друга допълнителна
информация по всяко време и тази информация трябва да бъде предоставена в срок до 5 (пет)
работни дни от поискването й, освен ако в нормативен документ или указания на компетентен
орган не е определено друго.
РАЗДЕЛ ІІI
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или
чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които
отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените от
Възложителя изисквания в настоящата документация и обявлението за обществената поръчка.
1.2. Всеки участник може да представи само една оферта. Всички документи, които са на
чужд език, се представят и с превод на български език.
1.3. Не се допуска представянето на варианти на офертата.
1.4. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да
участва само в едно обединение.
1.5. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да
заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители.
Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“,
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1.6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като
подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта.
1.7. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице
някое от следните обстоятелства:
а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за:
 престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително
изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
 подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
 участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
 престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
 престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
б) обявен в несъстоятелност.
в) е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно
националните закони и подзаконови актове;
г) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно
споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че
участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните
закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на
съда, или участникът е преустановил дейността си;
д) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата и към
община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато
разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за
социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е
установен;
е) има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно
пребиваващи чужденци през последните до 5 години;
ж) е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във
връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;
3) при които лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, са свързани лица по смисъла на § 1,
т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с Възложителя или
със служители, на ръководна длъжност в неговата организация;
и) които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси.
С оглед спазването на изискванията на Закона за обществените поръчки, при подаване на
офертата за участие, участниците удостоверяват липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и
5 от закона с декларации, които се попълват, подписват и подпечатват, съгласно приложените
образци - Образци № 3 и 4.
За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, когато
кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от
лицата, които могат самостоятелно да го представляват.
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В случай, че участникът участва като обединение/или консорциум/, което не е регистрирано
като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението /или консорциума/
подписват документ - споразумение или договор, който следва да бъде представен от Участника
в оригинал или с нотариално заверено копие.
Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:
Всички членове на обединението/ консорциума са отговорни заедно и поотделно за
изпълнението на договора;
Е определен представляващият обединението/ консорциума, който е упълномощен да
задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/ консорциума.
Допуска се повече от едно лице да представляват обединението заедно и поотделно;
Представляващият обединението/ консорциума е упълномощен да представи офертата от
името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя;
Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;
Всички членове на обединението/ консорциума са задължени да останат в него за целия
период на изпълнение на договора;
Разпределение на дейностите от предмета на възлаганата поръчка между участниците в
обединението, както и ресурсите, с които ще участва всеки един от участниците в
обединението.
Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато
не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на обединение/
консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на
горепосочените условия, или съставът на обединението се е променил след подаването на
офертата, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата
обществена поръчка.
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите
се представят съобразно изискванията на чл. 56, ал. 3.
Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП
не поставя изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител
участник е обединение от физически и/или юридически лица.
Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на
поръчката, изискванията по Закона за обществените поръчки, посочени в чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал.
5 от ЗОП, се прилагат и за подизпълнителите. В този случай, съгласно разпоредбата на чл. 56,
ал. 2 от ЗОП и при условията на чл. 47, ал. 8 от ЗОП, декларациите за липса на обстоятелства
съгласно чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП се представят за всеки един от подизпълнителите.
Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват
Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП в 7дневен срок от настъпването им.

2.

ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ.
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2.1. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на
кандидатите/участниците, съгласно чл. 50 от Закона за обществените поръчки
2.1.1. Участникът следва да има реализиран оборот от предоставянето на услуги, сходни с
предмета на поръчката общо за предходните 3 (три) приключили финансови години (2011, 2012
и 2013 г.), в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си, в
размер не по-малко от 250 000 лв. (двеста и петдесет хиляди лв.) без ДДС.
Това обстоятелство се доказва с представянето на декларация (Образец № 7), съдържаща
информация за оборота от предоставянето на услуги, сходни с предмета на поръчката, за
посочените три (2011, 2012 и 2013 г.) години, в зависимост от датата, на която участникът
е учреден или е започнал дейността си.
В случай, че участникът е учреден или е започнал дейност през последните три години и
не може да представи информация за оборота от услуги, сходни с предмета на поръчката за
посочените три (2011, 2012 и 2013 г.) години, същият посочва това обстоятелство в офертата си
и представя исканите документи от датата на учредяване, респективно на започване на
дейността, като в този случай следва да е изпълнил изискването за оборот от сходни услуги от
датата на учредяването си, респективно на започване на дейността си.
Минимални изисквания за технически възможности и квалификация на
кандидатите/участниците, съгласно чл. 51 от Закона за обществените поръчки
2.2.1. Участникът трябва да е изпълнил поне 1 договор за управление на програми, сходни с
предмета на възлаганата обществена поръчка, през последните три години, считано от крайната
дата на подаване на офертата. Под изпълнени договори се разбират договори, приключили към
крайния срок за подаване на оферти по настоящата поръчка. Договори, сходни с предмета на
поръчката, са договори за управление и/или изпълнение на програми.
Това обстоятелство се доказва с представянето на декларация (Образец № 8), съдържаща
списък на изпълнените от участника договори през последните три години. Всеки договор,
посочен в декларацията трябва да бъде придружен от препоръка за добро изпълнение или друг
документ, издаден от възложителите, удостоверяващ качественото и в срок изпълнение на
задълженията по съответния договор. Всяка препоръка или аналогичен документ следва да
съдържа информация за възложителя, предмета на договора, неговата стойност, дата на
сключване и изпълнение, както и информация или индикация, че участникът е реализирал
добросъвестно договорните си задължения. Възложителят си запазва правото да извършва
проверки за съответствие на препоръките с действително извършената работа.
В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като
самостоятелно юридическо лице, то на горното изискване следва да отговаря обединението
като цяло.
В случай, че е предвидено участие на подизпълнители, всеки един от тях трябва да
съответства на изискването съобразно вида и дела на участието си.
2.2.2. Участникът трябва да осигури екип от минимум 6 експерта със съответните
квалификации за позициите които заемат:
Ръководител на екипа – 1 бр.
Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“,
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- Изисквания за образование: висше образование, завършена образователноквалификационна степен минимум „магистър” по правни науки, стопански науки, медицина,
педагогически науки, хуманитарни науки, технически науки, природни науки или социални
науки съгласно Постановление № 125/24.06.2002 г. за утвърждаване класификатор на областите
на висше образование и професионалните направления или друга приложима нормативна
уредба, съгласно датата на изготвяне на съответния документ;
- Изисквания за професионален опит: минимум 5 г. и да е участвал в екип за организаця
и управление на поне 3 програми, проекти или грантови схеми като ръководител на екипа,
ключов или дългосрочен експерт;
Финансист – 1 бр.
- Изисквания за висше образование: завършена образователно - квалификационна степен
„магистър” по стопански науки съгласно Постановление № 125/24.06.2002 г. за утвърждаване
класификатор на областите на висше образование и професионалните направления или друга
приложима нормативна уредба, съгласно датата на изготвяне на съответния документ.
- Изисквания за професионален опит – минимум 3 г. по специалността.
Координатори – 2 бр.
- Изисквания за образование: висше образование, завършена образователноквалификационна степен минимум „бакалавър” по стопански науки, педагогически науки,
хуманитарни науки и социални науки съгласно Постановление № 125/24.06.2002 г. за
утвърждаване класификатор на областите на висше образование и професионалните
направления или друга приложима нормативна уредба, съгласно датата на изготвяне на
съответния документ
- Изисквания за професионален опит: минимум 3 г. опит в като координатор на на
проекти или аналогична позиция, предполагаша изпълнение на координиращи функции;
Административни сътрудници – 2 бр.
- Изисквания за образование: минимум средно специално образование;
- Изисквания за професионален опит: мин. 3 години професионален опит като
административен сътрудник или друга аналогична позиция, предполагаща осъществяване на
функции по административно и техническо обслужване;
Това обстоятелство се доказва с представяне декларация по образец № 9 - Списък на
експертите на участника, които ще бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката с
приложени документи удостоверяващи тяхното образование и професионална квалификация,
копия от трудови или граждански договори или копия от служебни, трудови или
осигурителни книжки, сертификати за преминати обучения и др. сходни документи, които да
доказват съответствие на посочените от Възложителя минимални изисквания. При
представяне на референции е необходимо в тях да се съдържа конкретна информация за
опита на експерта, а не опит по принцип.
В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като
самостоятелно юридическо лице, изискванията посочени по-горе се прилагат за обединението
като цяло.
В случай, че е предвидено участие на подизпълнители, всеки един от тях трябва да
съответства на изискванията съобразно вида и дела на участието
Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“,
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3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА
Всяка оферта трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика,
поставени в един общ запечатан, непрозрачен и надписан плик, както следва:
Плик №1 с надпис: „Документи за подбор”.
В него се поставят документите, изискани от Възложителя, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6, т. 8 и
т. 11 - 14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, съобразно указанията
на Възложителя.
Плик № 2 с надпис: „Предложение за изпълнение на поръчката”.
В него се поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9 от ЗОП, свързани с изпълнението на
поръчката, съобразно посочените в глава ІІ ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ, изисквания за
изпълнение на поръчката.
Плик № 3 с надпис: „Предлагана цена”.
В плика се поставя ценовата оферта на участника, изготвена по образеца от настоящата
документация.
3.1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
3.1.1. Съдържание на плик № 1 с надпис „Документи за подбор”.
3.1.1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. В
списъка участникът следва да опише всички представени от него документи (задължителни и
други по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи
участника, и относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат. Списъкът на документите
следва да се постави в началото на документите. Всеки лист, съдържащ се в плика,
задължително следва да бъде номериран и подреден съгласно списъка;
3.1.1.2. Оферта, попълнен образец от настоящата документация.
3.1.1.3. Копие на документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23
от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен
търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.
Документът за регистрация не се изисква, ако участникът е регистриран или
пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). В този
случай е достатъчно да се попълни и приложи декларация за регистрация по ЗТР, попълнен
образец от настоящата документация.
Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или
техни обединения, документът за регистрация трябва да е издаден от компетентния орган в
страната, в която участникът е установен, и да се представи в официален превод на български
език.
Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения,
представят заверено от участника копие от документ за самоличност. Ако тези физически лица
са чуждестранни граждани, документът се представя и в официален превод.
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Когато участникът предвижда участие на подизпълнител, документът за регистрация се
представя за всеки от подизпълнителите, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП.
Когато участникът в процедурата е обединение, документите за регистрация и/или
Декларацията за регистрация по ЗТР се представят за всички членове на обединението,
съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.
3.1.1.4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява
участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право
на това, съгласно документите му за регистрация).
3.1.1.5. Документ - договор или споразумение, подписан от лицата, включени в
обединението, когато участник в процедурата е обединени/консорциум, което не е
юридическо лице, в който задължително се посочва представляващия.
Документът се представя в случай, че участникът е неперсонифицирано обединение.
Същият следва да бъде в оригинал или нотариално заверено копие и от него следва да бъде
видно/и лицето/а, които го представляват.
В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, и лицето, подаващо
офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението; следва да
бъдат представени и нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с
които упълномощават това лице, което има право да подаде офертата, да попълни и подпише
документите, общи за обединението.
3.1.1.6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без б. „е“), ал. 2, т.
5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП, попълнен образец от настоящата документация.
В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от
лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.
В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или
юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.
Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията/ите, които са на чужд
език се представя и в превод на български език.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за
всеки един от тях, съобразно чл. 56, ал. 2 от ЗОП и при условията на чл. 47, ал. 8 от ЗОП.
3.1.1.7. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, попълнен
образец от настоящата документация.
Когато участник в процедурата е юридическо лице, достатъчно е декларацията да бъде
подадена от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват, съгласно чл. 47, ал.
6 от ЗОП.
В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или
юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП, при условията
на чл. 47, ал. 6 от ЗОП.
Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията/ите, които са представени
на чужд език се представя и в превод на български език.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за
всеки един от тях, съобразно чл. 56, ал. 2 от ЗОП, при условията на чл. 47, ал. 6 от ЗОП.
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3.1.1.8. Документи за икономически и техническите възможности и квалификацията на
участника:
3.1.1.8.1. Декларация съдържаща информация за оборота от предоставянето на услуги, сходни с
предмета на поръчката, за посочените три (2011, 2012 и 2013 г.) години, в зависимост от датата,
на която участникът е учреден или е започнал дейността си.
3.1.1.8.2. Списък-декларация на основните договори сходни с предмета на поръчката,
изпълнени през последните 3 /три/ години, включително стойностите, датите и възложителите
по договорите, придружени от препоръки за добро изпълнение за договори цитирани в списъка.
3.1.1.8.3. Списък на експертите на участника, които ще бъдат ангажирани при изпълнение на
поръчката с приложени документи, удостоверяващи тяхната професионална квалификация и
професионален опит (автобиография, копия на трудови/осигурителни книжки, копия на
дипломи и/или референции, сертификати и др. документи доказващи съответствието с
изискванията на възложителя).
3.1.1.9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на
подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и
дела на тяхното участие, попълнен образец от настоящата документация.
3.1.1.9.1. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител попълнен образец от
настоящата документация.
Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно.
3.1.1.10. Документ за внесена гаранция за участие – екземпляр на вносната бележка или
оригинал на банковата гаранция за участие, съгласно образец от настоящата документация.
3.1.1.11. Декларация за приемане на условията в проекта на договора, попълнен образец от
настоящата документация.
3.1.1.12. Документ за закупена документация за участие – копие.
Документите в плик № 1 се представят в оригинал или заверено от участника копие,
всички документи представени на чужд език, се представят и в превод на български език.
Всички декларации се представят в оригинал и се подписват по реда и от лицата, посочени в
настоящите указания.
3.1.2. Съдържание на плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”.
3.1.2.1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, разработено от участника и
напълно съобразено с всички изисквания посочени в техническото задание на
Възложителя, попълнен образец от настоящата документация – трябва да бъде поставено в
ПЛИК «№2».
3.1.2.2. Срок за изпълнение на поръчката - в съответствие с условията посочени в
Техническата спецификация.
3.1.3. Съдържание на плик № 3 с надпис „Предлагана цена”.
В третия запечатан, непрозрачен плик № 3 участникът следва да представи
задължително ценовото си предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП, попълнен образец
от настоящата документация.
Цената за изпълнение на услугата по настоящата обществена поръчка следва да бъде
предложена в лева, без включен ДДС и с включен ДДС.
Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“,
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Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация
относно цената.
Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика
„Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена /или части от нея/, ще бъдат
отстранени от участие в процедурата.
РАЗДЕЛ V
УСЛОВИЯ И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И ГАРАНЦИЯТА ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Гаранция за участие
Гаранциите се представят в една от следните форми:
а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;
б) банкова гаранция в полза на Възложителя.
Участникът сам избира формата на гаранцията за участие.
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от
участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно
вносител на сумата по гаранцията.
При избор на гаранция за участие – парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по
следната сметка:
БНБ ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
Банков код (BIC): BNBG BGSD;
Банкова сметка (IBAN): BG21 BNBG 9661 3300 1293 01
Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на „парична сума”,
платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен
с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако участникът е превел
парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с
неговия подпис и печат. В гаранцията за участие следва да бъде посочен предметът на
поръчката.
Гаранцията за участие е в размер до 1% (един процент) от прогнозната стойността на
обществената поръчката – 1 300,00 лв. (хиляда и триста лева).
Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на
чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.
Срокът на валидност на гаранцията за участие следва да е не по-кратък от срокът на валидност
на офертата.
2. Гаранция за изпълнение
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три процента) от стойността на
договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС.
Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под
формата на банкова гаранция.
Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.
Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“,
финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
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Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в
обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по
гаранцията.
Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция
или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при
неговото сключване.
Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната
сметка на Възложителя:
БНБ ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
Банков код (BIC): BNBG BGSD;
Банкова сметка (IBAN): BG21 BNBG 9661 3300 1293 01
Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение под
формата на „парична сума”, платена по банков път, документът, удостоверяващ платената
гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в
оригинал. В случай, че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране),
той следва да завери съответния документ с подпис и печат.
Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова, тогава в нея трябва да
бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със
срок на валидност 60 (шестдесет) календарни дни след датата на изпълнение на договора.
Същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията
образец на банкова гаранция за изпълнение на договора.
При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се
посочва договорът, за който се представя гаранцията.
Когато участник в процедурата е обединение от правни субекти, което не е юридическо лице, в
документа за внесена гаранция или банковата гаранция следва да е отразено, че тя се внася от
цялото обединение и ползва всички участници в обединението, а не само идентификация на
единия от тях.
3. Условия и начин на плащане:
Предвижда се авансово плащане в размер на 20% от стойността на договора за управление и
изпълнение на грантовата схема, както и от предвидените целеви средства за оказване на
подкрепа на студенти, докторанти и специализанти по медицина и други медицински
специалности от ромската общност, след представяне на безусловна и неотменяема банкова
гаранция за авансово плащане за еквивалентната сума, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Сумата на аванса ще се приспада пропорционално от всяко едно от междинните плащания.
Междинните и финалното плащания към Изпълнителя се извършват в съответствие с
посоченото в договора за управление и изпълнение на грантовата схема, на базата на
действително извършени и отчетени от Изпълнителя дейности и разходи в срок от 20 работни
дни от одобряване на искането за плащане и съответните отчети и доклади.
Общата стойност на авансовото плащане и междинните плащания не може да надвишава 90%
от общата стойност на договора.
До 10% от договорената сума на гранта ще бъде изплатена като финално плащане след
приключване на дейностите и одобрение на окончателен доклад на Изпълнителя и след
Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“,
финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
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верифицикация на разходите. Размерът на окончателното плащане се изчислява като от
верифицираните общи допустими разходи по схемата, финансирани чрез безвъзмездна
финансова помощ, се приспаднат отпуснатите авансово средства и междинните плащания.
При отчитането на грантовата схема в искането за плащане се включват разходите за
действително извършените дейности и платени от Изпълнителя целеви средства за оказване на
подкрепа на студенти, докторанти и специализанти през съответния отчетен период. Когато в
искането за плащане се включват разходи за управление на Грантовата схема, сборът на тези
разходи и верифицираните по предходни искания за плащане разходи управление не следва да
надвишава 10% от сбора на изплатените целеви средства, включени в същото искане за
плащане и верифицираните до момента целеви средства.
Ако обучението бъде прекъснато през втория семестър на съответната учебна година, на
възстановяване от страна на стипендианта към Изпълнителя по сключения между двамата
договор и съответно от Изпълнителя към Възложителя по договора за изпълнение на
настоящата обществена поръчка подлежат всички изразходвани за стипендианта средства през
този семестър, както и тези за предходния семестър на същата учебна година.
Плащанията по договора се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ въз основа на документите,
предвидени за съответния вид плащане, издадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Във всяка фактура
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да посочи, че плащането се извършва със средства, предоставени по
Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“, финансирана от Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.
Ако междинният финансов отчет не е получен в срок от осем месеца от датата на края на
отчетния период, в който разходите са извършени, разходи за този период се обявяват за
недопустими и не се верифицират и изплащат, съгласно чл. 8.3.5 от Регламентите.
Условия на плащане по договора:
Плащанията към Изпълнителя се извършват като авансово плащане, междинни плащания под
формата на възстановяване на направени разходи и окончателно плащане. Всички плащания
към Изпълнителя се извършват в BGN, както следва:
• Авансово плащане: Изпълнителят получава 20 % от общата стойност на договора за
управление и целевите средства. Авансовото плащане се извършва чрез банков превод, по
банковата сметка на Изпълнителя, посочена в договора, в срок от 20 работни дни след
сключване на договора, след представяне на безусловна и неотменяема банкова гаранция за
авансово плащане за еквивалентната сума, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Сумата на
аванса ще се приспада пропорционално от всяко едно от междинните плащания.

Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“,
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• Междинни плащания: Плащанията се извършват в срок от 20 работни дни от
одобряването на искането за междинно плащане и съответните отчети.
Общата стойност на авансовото плащане и междинните плащания не може да надвишава
90% от общата стойност на безвъзмездната помощ.
• Окончателно плащане: Окончателното плащане се извършва в срок от 20 работни дни от
проверката и одобрението на окончателния доклад (верификация).
Плащанията се извършват с платежно нареждане по банкова сметка на изпълнителя.
Всички цитирани документи, имащи отношение към Програма БГ 07, като Регламенти,
Програмни споразумения,Споразумения за изпълнение са публикувани на http://eeagrants.org,
www.eeagrants.bg и www.bg07eeagrants.bg и ще бъдат считани за неразделна част от договора с
избрания Изпълнител.
РАЗДЕЛ VI
КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ
Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата
открита процедура, са в писмен вид.
Участникът може да представя своите писма и уведомления в деловодството на министерството
на здравеопазването, адрес: гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5, партерен етаж, всеки
работен ден; по пощата, по факс; по електронен път при условията и по реда на Закона за
електронния документ и електронния подпис; чрез препоръчано писмо с обратна разписка или
куриерска служба.
Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се изпращат по
факс или по електронен път, или се връчват лично срещу подпис, или се изпращат с
препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез комбинация от тези средства по избор на
Възложителя.
За получено се счита това уведомление по време на откритата процедура, което е достигнало до
адресата на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал
своевременно за това ответната страна или адресатът не желае да приеме уведомлението, за
получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача.
При предоставяне на изискванията по поръчката на участниците и при сключването на договора
за обществена поръчка Възложителят може да посочи коя част от информацията, която им
предоставя, има конфиденциален характер. Участниците нямат право да разкриват тази
информация.
При подаване на офертата си участникът също може да посочи коя част от нея има
конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма
право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като
конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на следните
случаи:
- при изпълнение на задължението от Възложителя да изпрати информация за сключения
договор до Агенцията по обществени поръчки;
Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“,
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- когато при писмено искане от участник, Възложителят изпълни законовото си задължение да
му осигури достъп до протокола или предостави копие от протокола. В този случай
Възложителят ще положи грижа и може да откаже достъп до информация, съдържаща се в
протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява,
ограничава или нарушава конкуренцията.
Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на
обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и
поверителността на информацията.
Възложителят има право да предостави и електронно копие на документацията за участие или
на част от нея на участниците, които са я закупили.
Участникът също може да представи някои от документите в офертата си освен в писмен вид и
на електронен носител.
При различие в съдържанието на документи, представени в писмен вид и на електронен
носител, за валидно се счита записаното в писмен вид.
Информация, която е представена само на електронен носител, без да е представена и в писмен
вид, няма да се приема като предоставена в процедурата, освен когато е изпратена при
условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.
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ГЛАВА ІІ
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Обща информация
Обществената поръчка се възлага в изпълнение на Програма БГ 07 „Инициативи за
обществено здраве“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство (ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм. Програмен оператор по Програма БГ
07 „Инициативи за обществено здраве“ е Министерство на здравеопазването с подкрепящо
звено дирекция „Оперативна програма „Техническа помощ“ в администрацията на
Министерския съвет. .
Общата цел на финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансовия
механизъм е намаляване на икономическите и социални различия в ЕИП и укрепване на
двустранните отношения между страните-донори и страните-бенефициенти чрез финансово
подпомагане в избрани приоритетни области.Съгласно Меморандумите за разбирателство
относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм и Финансовия механизъм на ЕИП и
Република България, програмна област: „Инициативи за обществено здраве” има за цел да
подобри общественото здраве и намали здравните неравенства, с фокус върху 5 области:

Репродуктивно здраве;

Детско здравеопазване;

Психично здраве;

Подобряване на управлението в сферата на здравеопазването и

Специфичните предизвикателства за здравето на ромите.
Намаляването на неравенствата и подобряване на здравето на нацията е много важна цел
за България, защото все още има ограничен достъп до здравни услуги основно сред ромската
общност и населението в селските и труднодостъпни райони.
В рамките на програмата е предвидена малка грантова схема, чиято цел е да се
подобрят уменията и образованието на представители на ромската общност в областта на
здравеопазването в отговор на необходимостта от предоставяне на подкрепа за здравно
образование, наставничество и застъпничество за студенти от ромски произход във висши,
вт.ч.медицински учебни заведения. Очаква се по този начин те да бъдат в състояние да
използват знанията си в техните общности и да допринесат за преодоляване на съществуващите
стереотипи по отношение на хората от ромски произход.
Възлагането на управлението и изпълнението на малката грантова схема от страна на
Министерството на здравеопазването в качеството му на Програмен оператор на Програма
БГ07 чрез обществена поръчка е в съответствие с разпоредбите, съдържащи се в чл. 5.6 на
Регламентите за изпълнение на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов
механизъм 2009-2014 г.
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Предмет на обществената поръчка
Предметът на възлагане в настоящата поръчка, е част от дейностите, предвидени за
изпълнение по Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“, финансирана от
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвежкия
финансов механизъм 2009-2014 г. и по-специално – Малката грантова схема, която
представлява програма за стипендии за студенти по медицина и други здравни специалности от
ромски произход.
Предметът на настоящата обществена поръчка е „Управление и изпълнение на малка
грантова схема в рамките на Резултат 4 „Специфични предизвикателства за здравето на
ромското население“ на Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“.
Като Оператор на малка грантова схема, Изпълнителят е отговорен за цялостното
управление на схемата съгласно чл. 4.7 и чл. 5.6.6. от Регламента за изпълнение на Норвежкия
финансов механизъм 2009-2014 и Регламента за изпълнение на Финансовия механизъм на ЕИП
2009-2014.
Прогнозна стойност
Прогнозната стойност на обществената поръчка с предмет: „Управление и изпълнение
на малка грантова схема в рамките на Резултат 4 „Специфични предизвикателства за здравето
на ромското население“ на Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“ е: 130 060,70
лв. без ДДС.
Описание на поръчката:
Управление и изпълнение на малка грантова схема за осигуряване на подкрепа, вкл.
финансова, на студенти, докторанти и специализанти от ромски произход, които се или
ще се обучават в медицински специалности в България: медицина, дентална медицина,
фармация, управление на здравните грижи, трудова медицина и работоспособност, както
и обучаващите се за лаборанти, медицински сестри, акушерки, рехабилитатори,
помощник-фармацевти и др. медицински специалности и специалности в медицински
висши учебни заведения. Подкрепата, включваща и семестриална стипендия, се
предоставя на студенти, докторанти и специализанти редовно обучение и задочно
обучение на семестриална база, които вече се обучават или предстои да се обучават в
медицински специалности в акредитирани и легитимни университети и колежи държавни или частни.
Чрез предоставянето на подкрепата се цели улесняване на достъпа на ромите до
специализирано медицинско образование Финансовата подкрепа, наред със застъпничеството и
наставничеството сред ромите, приети за студенти в медицински специалности, ще спомогнат
за преодоляване на основните здравни предизвикателства пред ромската общност в България,
осигуряване на равен достъп до медицинско образование и подобряване на медицинското
обслужване на тази общност.
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Предоставянето на
подкрепа цели по-конкретно подобряване на качеството на
предоставяните здравни грижи и преодоляване на проявите на дискриминация в системата на
здравеопазването чрез увеличаване броя на ромите, работещи в здравната система и тяхното
активно ангажиране с дейности за подобряване на здравния статус на ромската общност.
В резултат от изпълнението на грантовата схема се очаква да се постигне :
- Подобряване на достъпа до и качеството на здравните услуги ;
- Увеличаване на броя на ромите, работещи в сферата на здравеопазването като здравни
специалисти;
- Намаляване на броя на здравно неосигурените роми;
- Подобряване на общото здравословно състояние на ромите;
- Преодоляване на негативните нагласи спрямо ромската общност в сферата на
здравеопазването.
На избрания изпълнител ще бъдат предоставени целево средства за предоставяне на
подкрепа за най-малко 75 студенти, докторанти или специализанти, като размерът на
подкрепата за един студент, докторант или специализант за една и за две учебни години е в
размер съответно на 6 870 лв. и 13 740 лв.
Посочените суми покриват:
1. разходи за наставничество в размер на 782 лв. за една учебна година, като един
наставник може да отговаря за не повече от четирима стипендианти.
2. разходи в размер на 332 лв. на студент за участие в лагер, което е еднократно.
3. разходи за покриване на учебни такси до размера им, определен от ПМС № 113 от 10
май 2013 г.
4. стипендия за покриване на разходите за учебни помагала и литература, транспорт,
общежитие, храна и други битови разходи на студента, докторанта или специализанта.
Средствата, които ще бъдат предоставени целево на изпълнителя за оказване на
подкрепепа, са на обща стойност 1 560 728,40 лв.
Целевите средства се предоставят на изпълнителя в съответствие с прогнозите за
плащания, които следва да бъдат подавани своевременно от Изпълнителя, за да могат
необходимите средства да бъдат планирани и съответно заявени от страна на Възложителя.
Прогнозите за плащания следва да се правят периодично на четиримесечие в следните срокове до 25 януари, 25 април, 25 август и 25 ноември.
Ако неспазването на горепосочените срокове се дължи на забавяне от страна на
Изпълнителя, което от своя страна би довело до забавяне на предоставянето на прогнозирания
финансов ресурс на Възложителя, то Изпълнителят се задължава да осигури необходимия
финансов ресурс за срока на забавянето.
Изплащането на предоставените целеви средства за наставничество и за стипендии се
извършва в началото на всеки семестър или два пъти годишно, като:
- средствата за разходите по т.1 се изплащат срещу представен отчет след края на
съответния семестър от страна на наставника, който следва да бъде подписан от всички
студенти, докторанти или специализанти, за които той отговаря.
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- средствата по т. 3 и 4 се изплащат в началото на всеки семестър срещу представен
документ, доказващ, че кандидатът за стипендия е приет да учи в съответната специалност през
съответния семестър, като разходите по т. 3 се отчитат със съответен документ за платена такса
за обучение.
Средствата за участие в лагер, предоставени целево от Възложителя на Изпълнителя, се
изразходват от последния по предназначение, ако той организира лагера или се изплащат
директно на организатора на лагера, ако това е лице, различно от Изпълнителя.
Изразходването на средствата по т. 1, 2 и 4 не може да започне преди да бъдат изпълнени
следните условия:
- сключване на договори с наставниците, дефиниращи ясно техните задължения
- представяне на план/програма за провеждане на лагер/и и детайлен бюджет на
разходите за него.
- сключване на договори с кандидатите за подкрепа, регламентиращи техните
задължения, начина на отчитане и отговорността за неизползваните по предназначение
средства. В договорите следва да се предвиди възстановяване на цялата предоставена сума по т.
3 и 4, както и на изразходваните средства по т. 1 и т. 2, в случай на прекъсване на обучението
поради слаб успех, отсъствия или по друга причини, с изключение на здравословни. Ако
обучението бъде прекъснато през втория семестър на съответната учебна година, на
възстановяване подлежат всички изразходвани за стипендианта средства през този семестър,
както и тези за предходния семестър на същата учебна година.
Необходимите на Изпълнителя средства за оказване на подкрепа на студенти,
докторанти или специализанти за първия семестър на учебната 2014-2015 г. ще бъдат за сметка
на предоставеното му от Възложителя авансово плащане в размер на 20%.
Място за изпълнение: Територията на Република България;
Срок за изпълнение:
Две учебни години – 2014/2015 г.; 2015/2016 г.;
Краен срок за изпълнение на поръчката: 31.12.2016 г.
Краен срок на допустимост на разходите за предоставяне на финансова подкрепа на
студенти, докторанти и специализанти: 30.09.2016 г.
Дейности за управление и изпълнение на грантовата схема:
Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва следните
дейности:
1. Провеждане на информационни кампании и популяризиране на възможностите
за предоставяне на подкрепа за набиране на кандидати за стипендианти: провеждане на
кампании сред ромската общност за представяне на престижната лекарска професия сред
младите роми и техните родители, представяне на възможностите за изучаване на медицински
специалности с подкрепата на стипендиантската програма пред кандидат-студенти, студенти,
докторанти, както и лекари-специализанти редовно и задочно обучение от ромски произход,
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запознаване с документите за кандидатстване и други дейности, отправяне на послания чрез
медиите – местни, регионални и национални с цел създаване на по-добър образ на ромите.
2. Подбор на стипендианти въз основа на предварително определени критерии,
включващи задължение на кандидатите да:
- заявят открито ромския си произход;
-декларират, че са съгласни публично да обявяват своята ромска принадлежност;
- се обучават или да са приети за студенти, докторанти или специализанти редовно
обучение в акредитирано висше учебно заведение в България;
- се обучават в програма за получаване на бакалавърска, магистърска или докторска
степен по медицинска специалност;
- декларират, че не получават академични стипендии от други организации за
съответната учебна година;
- са заявили в срок кандидатурата си по предвидения от изпълнителя начин, вкл.
представяне на всички изискуеми документи, като мотивационно писмо, есе, препоръка и др.
доколкото такива се предвиждат в процедурата за кандидатстване, регламентирана от
изпълнителя.
Изборът на стипендианти се извършва въз основа на съответствието на кандидатурите на
предвидените изисквания за участие в програмата и качеството на представените от тях
материали. При равни други условия, критерий за подбор следва да бъде постигнатият от
кандидата приемен бал или среден успех от следването за последната учебна година.
Процедурата и механизмите за подбор на стипендианти следва да бъдат развити и
представени подробно от участниците в откритата процедура за избор на изпълнител.
3. Наставничество на стипендиантите: очаква се студентите от ромски произход,
които се обучават в медицински специалности, да бъдат подкрепени в професионалното им
обучение и развитие. За целта е необходимо да се определят наставници, които да подкрепят
студентите в академично им развитие, за постигане на по-високи академични достижения. Те
трябва да им помагат за по-лесната социална адаптация в университета и да им оказват помощ
за справяне с възникнали проблеми или ситуации на дискриминация на етнически принцип.
Наставниците трябва да са преподаватели от съответните университети и колежи. Един
наставник трябва да наставлява максимум четирима студенти. Всеки наставник трябва да
разработи индивидуални планове за работа със студента, както и план за мониторинг.
В своето техническо предложение всеки участник следва да опише подробно начина на
подбор на наставници, работата с тях, отчитането и контрола на дейността им, както и техните
задължения, представени в длъжностна характеристика като част от договора, който подписват.
Задълженията на наставниците включват съдействие на студентите за намиране на литература и
подготовка на изпитите, достъп до болнични заведения за практически занимания, включване
на студентите в събития и кампании, конференции, семинари идр. публични събетия,
подпомагане при разработване на статии и материали на здравна тематика, провеждане на
регулярни лични срещи, поддържане на постоянна комуникация и др.
4. Обучение по застъпничество, реализирано в рамките на лагер за студенти и
наставници: провежда мотивационно обучение, което се организира за минимум 5 дни, за
одобрените стипендианти и техните наставници. Обучението цели развиване на умения за
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отстояване и утвърждаване на ромската идентичност. Студентите се обучават в умения за
водене на диалог и преговори, които те да прилагат в качеството им на инициатори на промени
в техните общности. Обучението по застъпничество дава на студентите по-щироки познания за
проблемите на правата на човека и тяхното влияние възрху здравеопазването в ромсикте
общности и ролята на застъпниците за здравеопазване на местно, национално и международно
ниво. Обученията по застъпничество по време на лагерите са също възможност за изграждане
на професионални мрежи и контакти между стипендиантите и техните наставници и др.
5. Предоставяне на финансова подкрепа за образование на студенти, докторанти и
специализанти редовно и задочно обучение, обучаващи се в медицински висши училища,
университети и колежи или по медицински специалности в други висши учебни заведения, като
се покриват годишни такси за обучение, платими на семестриална база, както и стипендии,
платими за всеки месец от обучението, за покриване на разходи за учебна литература,
транспортни разходи, общежитие, храна и други битови разходи, в съответствие с изискванията
на чл. 7.8 от Регламента за изпълнение на Норвежкия финансов механизъм 2009–2014 г.
публикуван на интернет страницата http://www.eeagrants.bg.
Задължения на екипа за управление:
Ръководителят ще осъществява методическо ръководство, координация и текущ
контрол при изпълнение на ангажиментите. Той ще извършва комуникация с всички участници,
ангажирани с изпълнението. Ще ръководи срещите на екипа за управление и срещите със
заинтересованите страни, ангажирани в изпълнението, както и ще осъществява текуща
комуникация с Програмния оператор. Ръководителят на екипа ще изготвя и подписва
междинните и окончателен доклади. Задължение на ръководителя ще е да координира,
подпомага и информира заинтересованите страни по малката грантова схема, както и да следи
цялостния процес на изпълнението му, в съответствие със заложените срокове за изпълнение.
Отговорност на ръководителя ще е да контролира изпълнението на детайлни правила и
процедури за организация и управление, за вътрешен мониторинг и съответствието с правилата
по Програма БГ 07 „Инициативиза обществено здраве, съдържащи се в Регламента относно
изпълнението на Норвежкия финансов механизъм за периода 2009-2014 г., както и в други
документи, регламентиращи изпълнението на програми по НФМ.
Отговорност на
ръководителя ще е да извършва оценка на напредъка и качественото изпълнение на заложените
дейности, както и да контролира изпълнението на плана за управление и да извършва
периодично актуализацията му.
Координаторите ще водят текуща кореспонденция със страните, пряко ангажирани с
изпълнението на дейностите по схемата. Те ще осъществяват цялостна координация на
техническите аспекти на схемата и ще събират и класифицират документацията.
Координаторите ще участват в срещите на екипа за управление на малката грантова схема и ще
подпомагат изготвянето на междинните отчети, годишния и и окончателния доклади. Те ще
отговарят за оперативната координация на дейностите, както и за техническата и
организационна комуникация, свързана с изпълнението им. Осъществяват непрекъснат контакт
и съгласуваност на действията с екипа. Участват в подготовката и воденето на документацията,
свързани с реализацията на схемата – отчети, кореспонденция, административни сведения и др.
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Следят и представят предвидените източници на информация за напредъка по изпълнение на
схемата. Работят с външни експерти, необходими за осъществяване на схемата. Следят за
спазване на графиците за изпълнение на договорите, както и предлагат корективни мерки при
съществени отклонения. Участват в дейностите по осъществяване на публичност.
Административните сътрудници подпомагат ръководителя на екипа и координатора
при изготвянето на всяка документация, изискуема стандартно при изпълнението и отчитането
на схемата. Отговарят за съхранението на копията от същата документация. Водят
кореспонденцията с адресати, както и съдейства за придвижването на всички писма, докладни,
заповеди и преписки съобразно вътрешните административни правила на екипа. Водят
протоколите от срещите на екипа. Поддържат и съхраняват информационен архив от всички
срещи.
Финансистът носи отговорност за ефективното и законосъобразно изразходване на
средствата по схемата. Участва във вътрешните процеси по осъществяване на мониторинг и
контрол и проверки за двойно финансиране. Взема участие в срещите на екипа. Отговаря за
надлежно съхраняване на финансовата документация по схемата. Изготвя исканията за
плащания по схемата. Участва в други задачи, възложени му от ръководителя на екипа. Изготвя
междинните финансови отчети и окончателния финансов доклад със съдействието на
останалите членове на екипа.
Предложените от участника лица за екип за управление на грантовата схема следва да
не са лица по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси.
Смяна на член на екипа се допуска само по обективни причини (болест, смърт,
напускане на експерта на Изпълнителя и др.) Изпълнителят е длъжен да уведоми Възложителя
за настъпилата причина веднага след като му стане известна и да замени съответния експерт в
срок не по-дълъг от 10 работни дни,с експерт със същите компетенции, като изискваните по
поръчката, след писмено одобрение от страна на Възложителя.
Отчитане
Изпълнителят трябва да води точна и редовна документация и счетоводни отчети,
отразяващи изпълнението на схемата, съгласно националното законодателство и Регламента за
изпълнение на Норвежкия финансов механизъм 2009–2014 г., публикуван на интернет
страницата http://www.eeagrants.bg.
Изпълнителят трябва да води точна и редовна документация и счетоводни отчети,
отразяващи изпълнението на договора и плащанията, използвайки подходяща електронна
система за документация и двустранно счетоводство. Тази система може да е неразделна част
от текущата счетоводна система на Изпълнителя или допълнение към тази система, така че да
бъде осигурена отделна счетоводна аналитичност само за дейностите по договора
(управлението и изпълнението на грантовата схема). Тази система следва да се прилага в
съответствие с националното законодателство. Всички плащания по договора, които са на
единична стойност над 15 000 лв. (петнадесет хиляди лева), се изплащат чрез превод или
внасяне по платежна сметка. В противен случай Програмният оператор /Министерство на
здравеопазването/ няма да верифицира извършените разходи.
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Изпълнителят се задължава да осигури проследимост на изпълнението на договора
посредством адекватна доказателствена документация съгласно долупосочените изисквания за
отчитане на всяко едно от направленията на допустимите дейности. Възложителят си запазва
правото да изисква и допълнителни доказателства, в случай че предоставената документация и
материали не доказват по безспорен начин коректното и в съответствие с изискванията
изпълнение на договора.
Изпълнителят изготвя и представя на Възложителя междинни доклади за напредъка и
междинни финансови отчети на български и английски език, съгласно установени формати,
подлежащи на последващо съгласуване, в следните срокове:

До 31 януари за отчетен период септември - декември на предходната календарна
година;

До 31 май за отчетен период януари - април на текущата календар на година;

До 30 септември за отчетен период май - август на текущата календарна година;
По време на изпълнение на договора, ПО упражнява текущ контрол по отношение на
съответствието със заложеното в договора и действителността на изпълнението и направените
разходи. В случай на констатирани несъответствия ПО си запазва правото да не признае
разходи при искане на междинно/ окончателно плащане, както и да наложи финансови
корекции по реда на „Насоките за определяне на финансови корекции върху разходи,
финансирани от Общността на принципа на споделеното управление, за несъответствия с
правилата за обществени поръчки“, приети с решение на ЕК от 19.12.2013 г. (Brussels,
19.12.2013 C(2013) 9527 final).
В случай, че Възложителят установи съществени и/или системни пропуски в системата
за управление и контрол на грантовата схема, той има право да отправи препоръки и срок за
тяхното отразяване в системата за управление и контрол, а при неизпълнение на отправените
препоръки Възложителят има право да прекрати договора.
Изпълнителят изготвя и представя на Възложителя годишен доклад за изпълнение на
грантовата схема съгласно чл. 5.11 от Регламента за изпълнение на Норвежкия финансов
механизъм 2009–2014 г., публикуван на интернет страницата http://www.eeagrants.bg, в срок до
5 януари на всяка календарна година. Възложителят предоставя коментари и предложения по
доклада в срок до 20 работни дни. Изпълнителят следва да представи ревизиран вариант на
доклада на Възложителя в срок до 5 февруари на съответната календарна година.
Изпълнителят представя на Възложителя работен вариант на Финален доклад за
коментари в срок от два месеца след приключване на последната дейност по изпълнение на
грантовата схема, но не по-късно от 31 януари 2017 г. Възложителят трябва да даде своите
коментари по доклада в срок от 10 работни дни. Ревизиран вариант на Финалния доклад трябва
да бъде представен от Изпълнителя не по-късно от 31.12.2016 г.
Изпълнителят изготвя и представя справки и информации за напредъка в изпълнението
на грантовата схема при поискване от Възложителя.
При изготвяне на горепосочените доклади, отчети, справки и информации, Изпълнителят
следва да се съобразява с изискванията по отношение на тяхната структура и съдържание,
описани в съответните текстове (членове 2.2, 5.11, 5.12, 8.3, 8.4, 8.7) на Регламента за
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изпълнение на Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 г. (Регламента) публикуван на
интернет страницата http://www.eeagrants.bg.
Представяните от Изпълнителя доклади и финансови отчети следва да бъдат
придружени от съответни доказателства в зависимост от вида на дейността, като :
- Учебни помагала и материали;
- Анкетни карти;
- Снимков материал;
- Публикации в медиите;
- Договори със стипендианти
- Договори с наставници
- Удостоверения за записване във висше учебно заведение
- Документи за платени учебни такси;
- Студентски книжки
- Академични справки за семестър;
- Доклади от стипендианти
- Доклади от наставници.
- Счетоводни документи
- Други доказателствени и подкрепящи документи
Документите трябва да се съхраняват за период най-малко три години след одобрението
на окончателния доклад на Програмата, като изпълнителят е длъжен да осигуряват достъп до
тях на представители на ПО, НКЗ, СО, ОО, Норвежкото министерство на външните работи и
Офиса на генералния одитор на Норвегия /Борда на одиторите на ЕАСТ при необходимост.
Документите трябва да бъдат лесно достъпни и подредени, така че да се улеснява тяхната
проверка, като Изпълнителят трябва да уведомява Програмния оператор за тяхното точно
местонахождение.
Възложителят (Програмния оператор) има право да изисква и друга допълнителна
информация по всяко време и тази информация трябва да бъде предоставена в срок до 5 (пет)
работни дни от поискването й, освен ако в нормативен документ или указания на компетентен
орган не е определено друго.
Специфични изисквания и условия на възложителя към изпълнението на
поръчката
1. Изпълнителят следва да управлява малката грантова схема в съответствие с
Регламентите и принципите на икономичност, ефективност и ефикасност, като:
• Гарантира, че предоставената подкрепа допринася за постигане на общите цели на
НФМ и ФМ на ЕИП 2009-2014 и специфичните резултати и цели на Програмата, и че те са в
съответствие с Регламентите, програмното споразумение, споразумението за изпълнение на
Програмата и приложимото национално и европейско законодателство на всички етапи от
тяхното изпълнение;
• Извършва подбор на стипендианти и сключва договори за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ за всеки одобрен стипендиант;
Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“,
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• Извършва верификация, с цел да удостовери, че постигнатите резултати и
декларираните разходи от стипендиантите/наставниците са в съответствие с изискванията на
Регламента, програмното споразумение и приложимото национално и европейско
законодателство;
• Осигурява навременното извършване на плащанията;
• Осигурява качеството на изпълнение на Малката грантова схема и удостоверява
напредъка в посока реализиране на планираните резултати, чрез преглед на документи и/или
извършване на проверка на място на избрани договори на базата на извадка;
• Провежда годишен мониторинг;
• Удостоверява, че финансовата помощ се използва изключително за целите на Малката
грантова схема в съответствие с програмното споразумение, както и че всички придобити
активи са използвани единствено и само за целите на грантовата схема и нейното управление;
• Осигурява електронна система за записване и съхраняване на счетоводната
информация за всеки договор, финансиран по грантовата схема. Събира и съхранява
информация за изпълнението, необходима за целите на финансовото управление, отчитането,
мониторинга и одитите;
• Създава организационна структура, която гарантира управлението на малката
грантова схема в съответствие с принципите на икономичност, ефективност и ефикасност;
• Открива и поддържа отделна банкова сметка или под-сметка за финансирането по
договора;
• Поддържа или отделна счетоводна система, или подходящ счетоводен код за всички
парични операции, свързани с изпълнението на договора;
• Осигурява прозрачност и достъп до документите, в съответствие с изискванията на чл.
8.8 от Регламента;
• Предоставя на Възложителя цялата необходима информация относно процедурите и
проверките за удостоверяване на допустимостта на извършените разходи по грантовата схема.
• Изготвя и представя междинни финансови и технически доклади, годишни доклади и
окончателен доклад;
• Предоставя прогнози за плащанията към Възложителя, необходими на
Сертифициращия орган да изпълнява задълженията си съгласно чл. 8.5 от Регламента;
• Осигурява на Възложителя статистическа информация за целите на поддържането на
база данни, съгласно Наръчника на програмните оператори (Анекс 9);
• При поискване, предоставя на Възложителя всички документи и информация,
свързани с изпълнението на малката грантова схема, в посочения от Възложителя срок;
• Придобива увереност, че стипендиантите са изцяло ангажирани и способни да
изпълнят договорите си;
• Предприема всички необходими и подходящи мерки за предотвратяване, откриване и
докладване на случаите на нередности, и предприема необходимите действия за тяхното
отстраняване;
• Осигурява спазването на цялото относимо местно и европейско законодателство
(включително, но не ограничено до законодателството, свързано с опазване на околната среда,
обществените поръчки и държавните помощи); и
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• Спазва всички други задължения, посочени в програмното споразумение и договора
за управление на малката грантова схема.
2. Изпълнителят следва да разработи и представи на Възложителя Система за
управление и контрол на малката грантова схема в срок до 20 дни след подписване на договора,
която да обхваща като минимум следното, съгласно чл. 4.8.2 от Регламентите:
 Система за верификация на исканията за плащане;
 Система за мониторинг;
 Система за предотвратяване, намаляване, установяване, докладване и отстраняване на
нередности;
 Система за поддържане на одитна пътека на всички дейности.
Целта на Системата за управление и контрол е да даде описание на всички процедури,
приложими при управлението и изпълнението на малката грантова схема. Основните принципи,
които следва да спазва и гарантира Изпълнителят при управлението на схемата са:
 Най-високата степен на прозрачност, отчетност и ефективност на разходите;
 Принципите на добро управление, устойчиво развитие, равенството между половете и
равните възможности;
 Нулева толерантност към корупцията.
3. Изпълнителят следва да прилага мерките за информираност и публичност в
съответствие с изискванията на чл. 4.7 от Регламента за изпълнение на Норвежкия финансов
механизъм 2009 – 2014 г., публикуван на интернет страницата http://www.eeagrants.bg . Всички
информационни и публични събития и материали трябва да са съобразени с ръководството за
комуникация
и
дизайн,
достъпно
за
справки
на
следния
уебсайт:
http://eeagrants.org/Media/Files/Toolbox/Communication-manual. Образци на логото могат да
бъдат
ползвани
на
същия
уебсайт:
http://eeagrants.org/Results-data/Resultsoverview/Documents/Logos. Образци на постери, брошури, презентации и др. могат да бъдат
намерени
на:
http://eeagrants.org/Results-data/Results-overview/Documents/Toolbox-forprogrammes в раздел „Templates“ . Неспазването на изискванията за информиране, публичност
и визуална идентификация се счита за нередност и създава риск от загуба на финансиране.
4. Достъпът до резултатите от подбора на студентите и резултатите от изпълнението на
дейностите трябва да е публичен.
5. Изпълнителят следва да оказва необходимото съдействие на Възложителия за
публикуване на материали и документи във връзка с грантовата схема на интернет страниците
на Министерството на здравеопазването – www.mh.government.bg и на Програма БГ07 –
www.bg07eeagrants.bg
6. Изпълнителят следва да се регистрира по Закона за администриране на лични данни
във връзка с достъпа до информация.
7. Всички договори и споразумения за партньорство, свързани с изпълнението на
малката грантова схема, финансирана по Програма БГ07, трябва да са в съответствие с
разпоредбите на Директива 2004/18/ЕО, Регламент (ЕО) № 1605/2002, Регламент (ЕО) №
1564/2005 и/или на принципите на Договорите на ЕС, където е приложимо, както и с член 7.16
от Регламента относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм за периода 2009-2014
г.
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8. При подбора на студентите и определянето размера на средствата за образование
изпълнителя трябва да спазва принципа на равнопоставеност на мъжете и жените, в
съответствие с целите на финансовите механизми и намаляването на икономическите и
социалните различия в рамките на ЕИП.

ГЛАВА ІІІ
МЕТОДИКА И КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА
За всяка отделна оферта, която отговаря на изискванията на Закона за обществените
поръчки и изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация, назначената
комисия извършва класация, въз основа на критерия по чл.37, ал.1, т. 2 от ЗОП - „икономически
най-изгодна оферта”.
Оценяването на офертата на участника се изчислява на базата на комплексна оценка (КО),
която се формира по следната формула:
КО = Т + Ц
където:
Т е техническата оценка на предложението
Ц е ценовата оценка на предложението
Максималната стойност на Комплексната оценка КО е 100 точки.
Т = 40 точки максимална стойност, 40% тежест в КО.
Ц = 60 точки максимална стойност, 60% тежест в КО.
1. Техническа оценка на предложението

1.1. Показател Т - представлява оценка на техническото предложение на участника за
изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, заложени в
Техническите спецификации.
Този показател се определя по формулата:
(Т1+Т2)
Т = ------------------ * 40 , където:
100
100 е сумата от максималните стойности на всички показатели Т1+ Т2.
Показателите са както следва:
Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“,
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Показател Т1 - Адекватност на обосновката на участника
Максимален брой точки – 40 т.
Общата оценка по този показател се формира като сума от общите оценки за всеки от
подпоказателите, всяка от които е изчислена като брой точки, определени по четиристепенна
скала за оценка и умножени по определения коефициент за тежест.
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Т1 - Адекватност на обосновката на
участника
1.1. Анализ на Техническaтa спецификация,
с представяне на основни коментари по тях,
които участникът приема за съществени за
изпълнение на поръчката
1.2. Обосновка на основни въпроси и
описание на инструментите, имащи
определящо значение при постигане на
целите на поръчката, а именно подкрепа на
средно 75 студента за всяка година.По този
начин участникът следва да покаже добро
разбиране на предмета на поръчката
1.3 Предложени методи и подходи на
участника за извършване на дейностите, в
изпълнението на грантовата схема при
поискване от Възложителя

Обща оценка за Т1 (максимум 40 т.)

Четири степенна
скала на оценката
(точки)

Точки на
участника

Коеф.
на
тежест

минимум 1
максимум 4

2

минимум 1
максимум 4

3

минимум 1
максимум 4

5

*

*

Обща
оценка на
участника

Обосновка
на
дадената
оценка

*

4 точки се присъждат, когато участникът е показал ясно и задълбочено разбиране на изискванията на Възложителя,
заложени в Техническата спецификация. Счита се, че участникът е показал ясно и задълбочено разбиране на
изискванията на Възложителя, когато същият детайлно е идентифицирал и анализирал всички основни въпроси и
ключовите моменти, свързани с постигането на целите на договора и очакваните резултати. Представил е дейностите
по начин, от който е видно познаване на процеса. Представеното описание е в пълно съответствие с изискванията на
Техническата спецификация и гарантира изпълнението на всички изисквания на възложителя.
3 точки се присъждат, когато участникът е показал много добро разбиране на изискванията на Възложителя,
заложени в Техническата спецификация. Счита се, че участникът е показал много добро разбиране на изискванията,
когато същият е идентифицирал, но не анализирал детайлно всички основни въпроси и ключовите моменти, свързани
с постигането на целите на договора и очакваните резултати. Само е изброил дейностите, без да представи познаване
на процеса. Представеното описание е в съответствие с изискванията на Техническата спецификация и гарантира
частично изпълнението на всички изисквания на възложителя.
2 точки се присъждат, когато участникът демонстрира разбиране на обхвата на задачата. Счита се, че участникът
разбира обхвата на задачата, като мнението му по основните въпроси и ключовите моменти съответстват на
техническата спецификация, но не е достатъчно ясно и задълбочено. Преповтаря единствено изискванията на
Възложителя, представени в Техническата спецификация и не гарантира изпълнението на всички изисквания на
възложителя.
1 точка се присъжда, когато в офертата на участника се съдържа само общ ангажимент, че е създадена организация
за изпълнение на поръчката качествено и в срок. Представеното описанието не показва разбиране как ще бъдат
постигнати очакваните резултати.
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Показател Т2 - Техническа оценка на изпълнението на изискванията в техническата
спецификация
Максимален брой точки – 60 т.
Общата оценка по този показател се формира като сума от общите оценки за всеки от
подпоказателите, всяка от които е изчислена като брой точки, определени по четиристепенна
скала за оценка и умножени по определения коефициент за тежест.
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Т2 – Обхват и структура на система за
управление и контрол (СУК )

Четири
Точки на
степенна скала участника
на оценката
(точки)

2.1. Предложени виждания и подходи на
участника за правна рамка, организационна
структура, функции и разпределение на минимум 1
отговорностите
за управление
на максимум 4
грантовата схема
2.2. Предложени виждания и подходи на
участника във връзка с финансовото
управление, верификацията на разходите и
плащанията по грантовата схема
2.3. Предложени виждания и подходи на
участника за координация, информация и
публичност, мониторинг и контрол на
изпълнението на грантовата схема
2.4. Методология и описание на
конкретните дейности за изпълнение на
поръчката с оглед постигане на нейните
цели и резултати.

Коеф. на
тежест

Обща
Обосновка
оценка на на
участника дадената
оценка

4

минимум 1
максимум 4

3

минимум 1
максимум 4

2

минимум 1
максимум 4

6

Обща оценка за Т2 (тах 60 т.)
*
*
*
4 точки се присъждат, когато участникът е показал ясно и задълбочено разбиране на изискванията на Възложителя,
заложени в Техническата спецификация. Счита се, че участникът е показал ясно и задълбочено разбиране на
изискванията на Възложителя, когато същият детайлно е идентифицирал и анализирал всички основни въпроси и
ключовите моменти, свързани с постигането на целите на договора и очакваните резултати. Представил е
дейностите по начин, от който е видно познаване на процеса. Представеното описание е в пълно съответствие с
изискванията на Техническата спецификация и гарантира изпълнението на всички изисквания на възложителя.
3 точки се присъждат, когато участникът е показал много добро разбиране на изискванията на Възложителя,
заложени в Техническата спецификация. Счита се, че участникът е показал много добро разбиране на изискванията,
когато същият е идентифицирал, но не анализирал детайлно всички основни въпроси и ключовите моменти,
свързани с постигането на целите на договора и очакваните резултати. Само е изброил дейностите, без да представи
познаване на процеса. Представеното описание е в съответствие с изискванията на Техническата спецификация и
гарантира частично изпълнението на всички изисквания на възложителя.
2 точки се присъждат, когато участникът демонстрира разбиране на обхвата на задачата. Счита се, че участникът
разбира обхвата на задачата, като мнението му по основните въпроси и ключовите моменти съответстват на
техническата спецификация, но не е достатъчно ясно и задълбочено. Преповтаря единствено изискванията на
Възложителя, представени в Техническата спецификация и не гарантира изпълнението на всички изисквания на
възложителя.
1 точка се присъжда, когато в офертата на участника се съдържа само общ ангажимент, че е създадена организация
за изпълнение на поръчката качествено и в срок. Представеното описанието не показва разбиране как ще бъдат
постигнати очакваните резултати.
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Присъждането на точките за конкретния участник се осъществява въз основа на
общото експертно мнение на членовете на комисията. Това мнение се обосновава на базата
на посочените в горната таблица критерии за присъждане на съответния брой точки, като
се посочват причините (изтъкват се преимуществата или недостатъците на съответната
оферта, прави се анализ на съответната компонента и се мотивира логичен извод за
поставената оценка).
Поставената за всеки подпоказател оценка се умножава по съответния коефициент
на тежест. Получените общи оценки за всеки подпоказател се сумират и се получава
оценката за съответния показател Т1 , Т2.
Общият брой точки по показателя „Качество на техническото предложение”
се получава по следната формула:
Т = Т1. + Т2.
Забележка: Техническото предложение следва да представя концепция за организация
на изпълнението на предмета на поръчката, в която да се изложи подробно и мотивирано
подхода и вижданията на участника за изпълнение целите на предмета на поръчката.
Концепцията следва да покрива следните аспекти:
- Адекватност на обосновката на участника– Участникът следва да предложи своето
виждане относно подхода (начините/способите, предлагани от участника, за извършване на
дейностите, предмет на поръчката), инструментите (средствата, предлагани от участника,
за извършване на дейностите, предмет на поръчката) и методите (техники и процедури,
предлагани от участника, за извършване на дейностите, предмет на поръчката) за
подготовка, изпълнение и предоставяне на услугата
- Управление и контрол – В техническото си предложение Участникът следва да
предложи обхват и структура на система за управление и контрол (СУК), която да включва
като минимум: описание на правила и процедури за управление и изпълнение на Грантовата
схема (включваща правна рамка, организационна структура, функции и разпределение на
отговорностите, процедури за подбор, договаряне, мониторинг и верификация, плащане,
докладване, информация и публичност, нередности, осигуряване на адекватна одитна пътека).
Обхватът и съдържанието на СУК трябва да са съобразени с разпоредбите на
нормативните документи, актове и процедури, свързани с изпълнението на ФМ на ЕИП и
НФМ и управлението на Програмата.
Показател Ц = Ценoво предложение 60 точки максимална стойност.
Оценката по показателя се изчислява на база предложената от участниците обща цена за
изпълнение Показателя Тц - Оценка на Ценовото предложение за съответния участник се
определя по формулата:
2.

Тц = Tц мин. х 60,
Туч
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където:
Тц – Минималната предложена цена в рамките на процедурата (без ДДС);
Туч – Цената предложена от съответния участник (без ДДС)
При несъответствие между цената посочена в цифри и записа й с думи, за валиден ще се
счита записът с думи.
Определяне на комплексната оценка на офертите (КО)
Комплексната оценка се формира като сбор от двата показателя: оценка на техническото
предложение и оценка на ценовото предложение
Прилага се следната формула:
КОi = Тi + Цi
където:
КОi e комплексната оценка на i-тия участник;
Тi e оценката на техническо предложение на i-тия участник;
Цi е оценката на ценовото предложение на i-тия участник.
Забележка: За целите на тази методика всички дробни числа, които могат да се
получат при прилагане на съответната формула, се закръгляват до вторият знак след
десетичната запетая.
Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени за всеки
участник. На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка
на офертата.
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ГЛАВА ІV
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА
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ОБРАЗЕЦ №1
ОФЕРТА
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Управление и изпълнение на малка грантова схема в рамките на Резултат 4
„Специфични предизвикателства за здравето на ромското население“ на Програма БГ 07
„Инициативи за обществено здраве“, финансирана от Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.
І. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА
Настоящата оферта e подадена от:
/наименование на участника/
и подписана от:
/три имена/
в качеството му/им на
/длъжност/
II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ
1. Адрес...............................................................................................................................
/пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./
Телефон №: .....................................................
факс №:............................................................
e-mail: ...................................................................
2. Лице за контакти......................................................... ....................................
Длъжност:…………………………………………………..
Лична карта №............................,издадена на.........................от.........................
телефон / факс:.............................. ………………………
3. Обслужваща банка:……………………………………
Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:
IBAN……………………………………………BIC……………………………………………Титуляр
на сметката… ............................................................................................ ………………..
Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде
определен за изпълнител на поръчката:
IBAN……………………………………………BIC……………………………………………
Титуляр на сметката………………………
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „……………………………………………………………“
Открита с Решение № ……………………2014 г. на Министъра на здравеопазването.
2. Заявяваме, че представяме оферта за участие в процедурата с предмет:
„……………………………………………………..“
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3. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за
участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде
възложена.
4. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните,
свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с участието.
5. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде ………………. дни, но не по-малко от 90
календарни дни от крайната дата за получаване на офертите и то ще остане обвързващо за нас, като
може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.
6. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и
известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

7. Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на всички изисквания
и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.
8.Списък на всички документи (съответно копия на документи), в подписан и
подпечатан вид.
Дата:........................ г.

..........................................
(Подпис и печат)

*** Когато Участник в процедурата е обединение, настоящия образец на оферта се
представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е
упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението/договорът за
създаване на обединение.
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ОБРАЗЕЦ №2
ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР
Подписаният: …………………………………………………………………......................
(трите имена)
Данни по документ за самоличност..............................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ………………………………………………………………………..
(длъжност)
на
Участник:
…………………………………………..………………………………………………………
…,
в
процедура
за
възлагане
на
обществена
поръчка
с
предмет
„…………………………………………………………………………..“
открита с Решение № ……………………2014 г. на Възложителя.
ДЕКЛАРИРАМ:
Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият
единен идентификационен код (ЕИК) е: ......................................

Дата: .........................

ДЕКЛАРАТОР…………………
(подпис, печат)
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ОБРАЗЕЦ № 3
ДЕКЛАРАЦИЯ
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без б. „е“), ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1
от Закона за обществените поръчки
Подписаният: ………………………………………………...............................................
(трите имена)
в качеството си на ……………………………………………………................ (длъжност)
на Участник: …………………………………………..………………………………………, в
процедура
за
възлагане
на
обществена
поръчка
с
предмет:
„…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………“,
Д Е К Л А Р И Р А М:
1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда /Реабилитиран съм за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително
изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.
2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс
във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.
3. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за
обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата
организация.
Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за посочване на неверни данни.
Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в
седемдневен срок от настъпването им.

Дата: ........................

ДЕКЛАРАТОР: ..........................
(подпис, печат)
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ПОЯСНЕНИЕ: В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва
задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.
В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или
юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.
Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се
представя и в превод.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за
всеки един от тях, съобразно чл. 47, ал. 8 от ЗОП
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ОБРАЗЕЦ №4
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки
Подписаният: …………………………………………………………………...........
(трите имена)
в качеството си на ………………………………………………………… (длъжност)
на …………………………………………..………………………… (наименование на участника),
участник
в
процедура
за
възлагане
на
обществена
поръчка
с
предмет:
„…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………“,

Д Е К Л А Р И Р А М, че:
1. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.
2. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в
подобна процедура, съгласно националните ми закони и подзаконови актове;
3. Представляваният от мен участник ...................................................................
(посочете фирмата на участника):
- не е в открито производство по несъстоятелност;
- не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от
Търговския закон;
- не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове;
- неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.
4. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община
по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са
установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или
отсрочване на задълженията1 или парични задължения, свързани с плащането на вноски за
социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която
участникът е установен.
5. Представляваният от мен участник няма наложено административно наказание за наемане на
работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.
6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
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Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за посочване на неверни данни.
Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по- горе
обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.
Дата: ........................

ДЕКЛАРАТОР: ..........................
(подпис, печат)

ПОЯСНЕНИЯ
по Декларацията по чл.47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП
1. Декларация за отсъствие на цитираните обстоятелства е достатъчно да бъде подадена
от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника, когато
участник е юридическо лице, съобразно нормата на чл. 47, ал. 6 от ЗОП.
В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или
юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП при спазване
на условията по чл. 47, ал. 6 от ЗОП.
Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се
представя и в превод.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за
всеки един от тях, съобразно чл. 56, ал. 2 при условията на чл. 47, ал. 8 и от ЗОП.
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ОБРАЗЕЦ №5
ДЕКЛАРАЦИЯ*
за участието или неучастието на подизпълнители
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /-ната/..............................................................., с лична карта № .....................,
издадена на .......................... от ........................ с ЕГН ..........................., в качеството ми на
........................................................ на ............................................................................... (посочете длъжността)
(посочете фирмата на участника)
участник
в
процедура
за
възлагане
на
обществена
поръчка
с
предмет
„………………………………………………………………………………….“
открита С Решение № ……………………2014 г. на Възложителя.
Д Е К Л А Р И Р А М:
Участникът ........................................................................................................
(посочете фирмата на участника),
когото представлявам:
1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използва/ще използва
подизпълнители;
2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:............................................................,
(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),
които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;
3. Видът на работите, които ще извършва подизпълнителя са следните:
…….……………………………………………………………………………………………
4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .........% от
общата стойност на поръчката.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.

..................................... г.
(дата на подписване)

*

Декларатор: ...........................

Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.
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ОБРАЗЕЦ № 6
ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие като подизпълнител
Подписаният: ………………………………………………………………...................
(три имена)
Данни по документ за самоличност ..............................................................................
...........................................................................................................................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на …………………………………………………………………………
(длъжност)
на …………………………………………..………………………………………………… (наименование на участника)
участник
в
процедура
за
възлагане
на
обществена
поръчка
с
предмет
„…………………………………………………………..“
открита С Решение № ……………………2014 г. на Възложителя.
Д Е К Л А Р И Р А М:
1.
От
името
на
представляваното
от
мен
дружество:
……………………………………………………
(посочете юридическото лице, което представлявате)
изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на .................................................
(посочете участника, на който сте подизпълнител)
при изпълнение на горепосочената поръчка.
2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:
.......................................................................................................................................................
(избройте конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат
изпълнени от Вас като подизпълнител)
3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че
заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник,
нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим
самостоятелна оферта.
4. Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи:
4.1. Документ за регистрация или Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за
търговския регистър и Удостоверение за актуално състояние /регистрация № ……...............от
……………..................г. или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на
чуждестранните лица.
*** Удостоверение за актуално състояние не се изисква, ако участникът е регистриран или
пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). В този
случай е достатъчно да се посочи ЕИК на дружеството.
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4.2. Доказателства за икономическото и финансовото състояние, съобразно вида и дела на
нашето участие: ………………………………………………………………….…
4.3. Доказателства за техническите възможности и квалификация, съобразно вида и дела на
нашето участие: ………………………………………………………………
4.4. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП
(Декларациите следва бъдат по образците от документацията за участие, като
изискванията към участниците, относно лицата, които следва да попълнят и подпишат
такива декларации важат и за подизпълнителя, представени в оригинал);
5. Други документи, по преценка и съгласно изискванията на настоящата документация за
участие: ……………………………………………………………………
Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили
декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата: ................. г. ...

промени

в

ДЕКЛАРАТОР: ....................
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ОБРАЗЕЦ № 7
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБОРОТА СХОДЕН С ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА ЗА
ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ (2011, 2012, 2013 година)
Подписаният: ………………………………………………………………...................
(три имена)
Данни по документ за самоличност ..............................................................................
................................................................................................................................ ...........
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на …………………………………………………………………………
(длъжност)
на …………………………………………..………………………………………………… (наименование на участника)
участник
в
процедура
за
възлагане
на
обществена
поръчка
с
предмет
„…………………………………………………………..“
открита С Решение № ……………………2014 г. на Възложителя.
на основание чл.50 от ЗОП и в изпълнение на изискването от документацията за участие, Ви
уведомявам, че оборотът сходен с предмета на поръчката на представлявания от мен участник
за последните три години е както следва:
Година

Оборот сходен с предмета на
поръчката (без ДДС)

2011 г.
2012 г.
2013 г.
ОБЩО
Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация, подлежа на
наказателна отговорност, съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: ................. г. ...

ДЕКЛАРАТОР: ....................

ПОЯСНЕНИЕ:
Настоящата декларация служи за доказване на икономическите възможности на участника
за изпълнение на поръчката.
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Такава декларация се представя също така от:
- Посочените от участника подизпълнители.
- В случай, че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице,
декларацията се попълва само от лицата, чрез които обединението доказва съответствието
си с изискванията на Възложителя като цяло.
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ОБРАЗЕЦ № 8
СПИСЪК НА ОСНОВНИТЕ ДОГОВОРИ
Подписаният: ………………………………………………………………...................
(три имена)
Данни по документ за самоличност ..............................................................................
............................................................................................................................. ..............
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на …………………………………………………………………………
(длъжност)
на …………………………………………..………………………………………………… (наименование на участника)
участник
в
процедура
за
възлагане
на
обществена
поръчка
с
предмет
„…………………………………………………………..“
открита с Решение № ……………………2014 г. на Възложителя.
Декларирам, че в последните три години сме сключили и изпълнили следните договори,
сходни с предмета на поръчката:
№
по
ред

Предмет на
договора

Възложител

Стойност на
договора

Срок за
изпълнение
(начална и
крайна дата)

За доказване на доброто изпълнение по договорите прилагаме ...... броя препоръки от
възложители.
Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация, подлежа на
наказателна отговорност, съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ................. г. ...

ДЕКЛАРАТОР: ....................
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ОБРАЗЕЦ № 9
СПИСЪК НА ЕКСПЕРТИТЕ, КОЙТО ЩЕ БЪДАТ АНГАЖИРАН ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА ПОРЪЧКАТА
Подписаният: ………………………………………………………………...................
(три имена)
Данни по документ за самоличност ......................................................................... .....
............................................................................................................................. ..............
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на …………………………………………………………………………
(длъжност)
на …………………………………………..………………………………………………… (наименование на участника)
участник
в
процедура
за
възлагане
на
обществена
поръчка
с
предмет
„…………………………………………………………..“
открита с Решение № …………………… 2014 г. на Възложителя.
ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ
към датата на представяне на офертата разполагам с нужния екип от експерти и
квалифицирани специалисти, които ще участват в изпълнението на договора, а именно:

№

Име, презиме и
фамилия на
членовете на екипа

Притежаван
сертификат, съгласно
изискванията на
Възложителя

Години
проф. стаж:

Позиция,
която
експерта ще
заема при
изпълнение
на проекта

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от
Наказателния кодекс.
Дата: ................. г. ...

ДЕКЛАРАТОР: ....................

ПОЯСНЕНИЕ: За всеки от посочените по-горе служители трябва да се представят
документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация, включително
професионални автобиографии и декларация за ангажираност с изпълнение на договора от
всеки един експерт.
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ОБРАЗЕЦ № 10
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
за приемане на условията в проекта на договора
Подписаният: ……………………………………………………………......................
(три имена)
Данни по документ за самоличност ............................................................................
.......................................................................................................................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на …………………………………………………………………………
(длъжност)
на …………………………………………………………………………………………… (наименование на участника)
участник
в
процедура
за
възлагане
на
обществена
поръчка
с
предмет:
„………………………………………………………………….“
открита С Решение № ……………………2014 г. на Възложителя.
Д Е К Л А Р И Р А М:
Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам / не приемам
(ненужното се зачертава ) условията в него.
г.
(дата на подписване)

Декларатор:
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ОБРАЗЕЦ № 11
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„…………………………………………………………………………………………………….“
открита с Решение № ……………………2014 г. на Възложителя
ДО:_____________________________________________________________
(наименование и адрес на възложителя)
От:_____________________________________________________________
(наименование на участника)
с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № _______,
тел.: __________________ , факс: ________________, e-mail: _______________
регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________ съд,
ЕИК / Булстат: _____________________________,
Дата и място на регистрация по ДДС: ___________________________________
Разплащателна сметка:
банков код:___________________;
банкова сметка:_______________ ;
банка: _______________________ ;
град/клон/офис: _______________;
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на
обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„……………………………………………………………………………...……………………..“,
открита с Решение № ……………………2014 г. на Възложителя.
Срокът за изпълнение на предмета на поръчката е ………………………..,
Предлагаме следната концепцията:
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие
с гореописаната оферта.
Дата: …………… г.

Подпис и печат: ....................................

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен
плик с надпис ПЛИК № 2.
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ОБРАЗЕЦ № 12
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„…………………………………………………………………………………………………….“
открита с Решение № ……………………2014 г. на Възложителя
ДО:_____________________________________________________________
(наименование и адрес на възложителя)
От:_____________________________________________________________
(наименование на участника)
с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № _______,
тел.: __________________ , факс: ________________, e-mail: _______________
регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________ съд,
ЕИК / Булстат: _____________________________,
Дата и място на регистрация по ДДС: ___________________________________
Разплащателна сметка:
банков код:___________________;
банкова сметка:_______________ ;
банка: _______________________ ;
град/клон/офис: _______________;
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След запознаване с условията на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме в
обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„…………………………………………………………………………………………….“
Открита с Решение № ……………………2014 г. на Министъра на здравеопазването.
във връзка с което Ви представяме нашата оферта, както следва:
Обща цена за изпълнение на обществената поръчка:
……………………. лв. (словом…………………………………………лв.) без ДДС и
………………………. лв. (словом ………………………………лв.) с начислен ДДС.
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Предложената цена включва всички разходи, свързани с предоставянето на услугата.
Предложените цени в български лева не подлежат на промяна за срока на действие на договора.
Предложената цена е определена при пълно съответствие с условията от документацията
по процедурата.
При несъответствие между предложената цена, изписана словом и цената, посочена с
цифри, валидна ще бъде цената, посочена словом.
Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем договорените
работи, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.
При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме
съгласни да подпишем и представим парична/банкова гаранция за изпълнение на задълженията
по договора в размер на 3 % от стойността му, без ДДС.
Дата: …………… г.

Подпис и печат: ....................................

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен
плик с надпис ПЛИК № 3.
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ОБРАЗЕЦ № 13
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
№ …………………….. - ......... /................. 2014 г.
Днес, .………….. 2014 г. в гр. София, между:
1. МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, с адрес: София 1000, пл.
“Света Неделя” № 5, тел. и факс 981 18 33, с БУЛСТАТ идент. № 000695317 и ДДС идeнт. №
BG000695317, представлявано от ………………………………………………., в качеството му на
………………………………………, наричано по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една
страна,
и
2.
……………………………..………..,
със
седалище
и
адрес
на
управление:………………………………………., с ЕИК …………………………, представлявано
от ………………………………., в качеството му на ………………………., наричано по-долу за
краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”,
на основание чл. 41 от Закона за обществените поръчки и Решение №
………………………-................. от .................... 2014 г. на …………………………………. на
Министерството на здравеопазването се сключи настоящият договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши управление
и изпълнение на малка грантова схема в рамките на Резултат 4 „Специфични предизвикателства
за здравето на ромското население“ на Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве,
финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и
Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г., както следва:
 Провеждане на информационни кампании и популяризиране на възможностите за
предоставяне на подкрепа за набиране на кандидати за стипендианти, съгласно Техническото
предложение, приложение към договора.
 Подбор на стипендианти въз основа на предварително определени критерии,
съгласно процедурата и механизмите за подбор на стипендианти подробно развити и
представени в Техническото предложение, приложение към договора.
 Наставничество на стипендиантите - начина на подбор на наставници, работата с
тях, отчитането и контрола на дейността им, както и техните задължения, представени в
Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“,
финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.,
с Програмен оператор Министерство на здравеопазването
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длъжностна характеристика като част от договора, който подписват, представени подробно в
Техническото предложение, приложение към договора.
 Обучение по застъпничество, реализирано в рамките на лагер за студенти,
докторанти, специализанти и наставници, съгласно Техническото предложение, приложение
към договора
 Предоставяне на финансова подкрепа за образование на студенти, докторанти и
специализанти редовно и задочно обучение, обучаващи се в медицински висши училища,
университети и колежи или по медицински специалности в други висши учебни заведения, като
се покриват годишни такси за обучение, платими на семестриална база, както и стипендии,
платими за всеки месец от обучението, за покриване на разходи за учебна литература,
транспортни разходи, общежитие, храна и други битови разходи, в съответствие с изискванията
на чл. 7.8 от Регламента за изпълнение на Норвежкия финансов механизъм 2009–2014 г.
публикуван на интернет страницата http://www.eeagrants.bg.
2.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ целеви средства за
предоставяне на подкрепа за най-малко 75 студенти, докторанти или специализанти на година,
като размерът на подкрепата за един студент, докторант или специализант за една и за две
учебни години е в размер съответно на 6 870 лв. с ДДС и 13 740 лв. с ДДС
Посочените суми покриват:
1. разходи за наставничество в размер на 782 лв. с ДДС за една учебна година, като един
наставник може да отговаря за не повече от четирима стипендианти.
2. разходи в размер на 332 лв. с ДДС на студент за участие в лагер, което е еднократно.
3. разходи за покриване на учебни такси до размера им, определен от ПМС № 113 от 10
май 2013 г.
4. стипендия за покриване на разходите за учебни помагала и литература, транспорт,
общежитие, храна и други битови разходи на студента, докторанта или специализанта.
2.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя целево средствата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за оказване
на подкрепа на студенти, докторанти и специализанти по медицина и други медицински
специалности от ромската общност на обща стойност 1 560 728,40 лв. (един милион петстотин
и шестдесет хиляди седемстотин двадесет и осем и 0,40 лв.) с ДДС.
II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Плащане по договора за управление и изпълнение на грантовата схема.
2.1. Предлаганата цена включва стойността на всички разходи по осигуряване на
услугите посочени в Раздел I. за срока на договора.
2.2. Заплащането се извършва в български лева (BGN), чрез банков превод по сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2.3. Цената е фиксирана и не подлежи на промяна през периода на изпълнение на
договора.
2.4. Общата стойност на договора за управление и изпълнение на малка грантова схема е
................................. (.....................................................................) лева, без включен ДДС.
2.5. Общата стойност на договора за управление и изпълнение на малка грантова схема е
..................................... (....................................................................) лева, с включен ДДС.
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2.6. Плащанията към ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се извършват като авансово плащане,
междинни плащания под формата на възстановяване на направени разходи и окончателно
плащане. Всички плащания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършват в BGN, както следва:
 Авансово плащане: ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ получава 20 % от общата стойност на
договора за управление и изпълнение на грантовата схема. Авансовото плащане се извършва
чрез банков превод, по банковата сметка на Изпълнителя, посочена в договора, в срок от 20
работни дни след сключване на договора, след представяне на безусловна и неотменяема
банкова гаранция за авансово плащане за еквивалентната сума, издадена в полза на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Сумата на аванса ще се приспада пропорционално от всяко едно от
междинните плащания.
 Междинни плащания: Плащанията се извършват в срок от 20 работни дни от
одобряването на искането за междинно плащане и съответните отчети.
 Окончателно плащане: Окончателното плащане се извършва в срок от 20 работни
дни от проверката и одобрението на окончателния доклад (верификация).
2.7. Общата стойност на авансовото плащане и междинните плащания по договора за
управление и изпълнение на грантовата схема не може да надвишава 90% от общата стойност на
безвъзмездната помощ.
2.8. Плащанията по договора за управление и изпълнение на грантовата схема се
извършват с платежно нареждане по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯT, както следва:
Банка: ……………………………..
IBAN: ……………………………..
BIC: ……………………………….
Плащане на предвидените целеви средства за оказване на подкрепа на студенти,
докторанти и специализанти по медицина и други медицински специалности от ромската
общност.
2.9. Обща стойност на целевите средства за оказване на подкрепа на студенти,
докторанти и специализанти по медицина и други медицински специалности от ромската
общност е в размер на 1 560 728,40 лв. (един милион петстотин и шестдесет хиляди
седемстотин двадесет и осем и 0,40 лв.) с ДДС.
2.10. Целевите средства се предоставят на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в съответствие с
прогнозите за плащания, които следва да бъдат подавани своевременно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
за да могат необходимите средства да бъдат планирани и съответно заявени от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Прогнозите за плащания за периода до края на съответната финансова
година и следващите финансови години се подават периодично на в следните срокове - до 25
януари, 25 април, 25 август и 25 ноември.
2.11. Ако неспазването на горепосочените срокове се дължи на забавяне от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, което от своя страна би довело до забавяне на предоставянето на
прогнозирания финансов ресурс на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да
осигури необходимия финансов ресурс за срока на забавянето.
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2.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ целевите средства за
наставничество и средствата за стипендии в началото на всеки семестър или два пъти годишно,
като:
- средствата за разходите за наставничество се изплащат срещу представен отчет след
края на съответния семестър от страна на наставника, който следва да бъде подписан от всички
студенти, докторанти или специализанти, за които той отговаря.
- средствата за разходи за покриване на учебни такси до размера им, определен от ПМС
№ 113 от 10 май 2013 г. и стипендия за покриване на разходите за учебни помагала и
литература, транспорт, общежитие, храна и други битови разходи се изплащат в началото на
всеки семестър срещу представен документ, доказващ, че кандидатът за стипендия е приет да
учи в съответната специалност през съответния семестър. Разходите за покриване на учебни
такси се отчитат със съответен документ за платена такса за обучение.
2.13. Средствата за участие в лагер, предоставени целево от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се изразходват от последния по предназначение, ако той организира лагера
или се изплащат директно на организатора на лагера, ако това е лице, различно от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2.14. Изразходването на средствата за разходи за наставничество и разходи на студент за
участие в лагер и разходи за стипендии не може да започне преди да бъдат изпълнени следните
условия:
- сключване на договори с наставниците, дефиниращи ясно техните задължения.
- представяне на план/програма за провеждане на лагер/и и детайлен бюджет на
разходите за него.
- сключване на договори с кандидатите за подкрепа, регламентиращи техните
задължения, начина на отчитане и отговорността за неизползваните по предназначение
средства. В договорите следва да се предвиди възстановяване на цялата предоставена сума за
разходи за покриване на учебни такси до размера им, определен от ПМС № 113 от 10 май 2013
г. и стипендия за покриване на разходите за учебни помагала и литература, транспорт,
общежитие, храна и други битови разходи, както и на изразходваните средства за разходи за
наставничество и разходи на студент за участие в лагер, в случай на прекъсване на обучението
поради слаб успех, отсъствия или по друга причини, с изключение на здравословни. Ако
обучението бъде прекъснато през втория семестър на съответната учебна година, на
възстановяване подлежат всички изразходвани за стипендианта средства през този семестър,
както и тези за предходния семестър на същата учебна година.
2.15. Необходимите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ средства за оказване на подкрепа на студенти,
докторанти или специализанти за първия семестър на учебната 2014-2015 г. ще бъдат за сметка
на предоставеното му от Възложителя авансово плащане в размер на 20%.
2.16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща авансово в размер на 20% от стойността на
предвидените целеви средства за оказване на подкрепа на студенти, докторанти и
специализанти по медицина и други медицински специалности от ромската общност след
представяне на безусловна и неотменяема банкова гаранция за авансово плащане за
еквивалентната сума, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Сумата на аванса ще се приспада
пропорционално от всяко едно от междинните плащания.
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2.17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща междинните и финалното плащания на Изпълнителя в
съответствие с посоченото в настоящия договор на базата на действително извършени и
отчетени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейности и разходи в срок от 20 работни дни от одобряване на
искането за плащане и съответните отчети и доклади.
2.18. Общата стойност на авансовото плащане и междинните плащания не може да
надвишава 90% от общата стойност на договора.
2.19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща до 10% от сумата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като финално
плащане след приключване на дейностите и одобрение на окончателен доклад на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и след верифицикация на разходите. Размерът на окончателното плащане се
изчислява като от верифицираните общи допустими разходи по схемата, финансирани чрез
безвъзмездна финансова помощ, се приспаднат отпуснатите авансово средства и междинните
плащания.
2.20. Плащанията на целевите средства за оказване на финансова подкрепа на студенти,
докторанти и специализанти по медицина и други медицински специалности от ромската
общност се извършват с платежно нареждане по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯT, както
следва:
Банка: ……………………………..
IBAN: ……………………………..
BIC: ……………………………….
2.21. При отчитането на грантовата схема в искането за плащане се включват разходите
за действително извършените дейности и платени от Изпълнителя целеви средства за оказване
на подкрепа на студенти, докторанти и специализанти през съответния отчетен период. Когато
в искането за плащане се включват разходи за управление на Грантовата схема, сборът на тези
разходи и верифицираните по предходни искания за плащане разходи управление не следва да
надвишава 10% от сбора на изплатените целеви средства, включени в същото искане за
плащане и верифицираните до момента целеви средства.
2.22. Ако обучението бъде прекъснато през втория семестър на съответната учебна
година, на възстановяване от страна на стипендианта към Изпълнителя по сключения между
двамата договор и съответно от Изпълнителя към Възложителя по договора за изпълнение на
настоящата обществена поръчка подлежат всички изразходвани за стипендианта средства през
този семестър, както и тези за предходния семестър на същата учебна година.
2.23. Плащанията по договора се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ въз основа на
документите, предвидени за съответния вид плащане, издадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Във всяка
фактура ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да посочи, че плащането се извършва със средства,
предоставени по Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“, финансирана от
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов
механизъм 2009-2014 г.
2.24. Ако междинният финансов отчет не е получен в срок от осем месеца от датата на
края на отчетния период, в който разходите са извършени, разходи за този период се обявяват
за недопустими и не се верифицират и изплащат, съгласно чл. 8.3.5 от Регламента.
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2.25. Всички изготвени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи по настоящия договор следва да
бъдат в съответствие с изискванията на публикуваните на http://eeagrants.org, www.eeagrants.bg
и www.bg07eeagrants.bg регламенти, имащи отношение към Програма БГ 07.
ІІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
3.1. Две учебни години – 2014/2015 г.; 2015/2016 г.;
3.2. Срок за изпълнение на договора до 31.12.2016 г.
3.3. Срок на допустимост на разходите за предоставяне на финансова подкрепа на
студенти, докторанти и специализанти до 30.09.2016 г.
ІV. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
4.1. Мястото на изпълнение на услугите по този договор е на територията на РБългария.
V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
5.1. Да осигурява услугите предмет на договора с участието на квалифицирани
специалисти и при условията, посочени в Техническото задание към документацията на
обществената поръчка и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
5.2. Да предоставя услугите предмет на договора качествено и в сроковете по него.
5.3. Да управлява малката грантова схема в съответствие с Регламентите и принципите
на икономичност, ефективност и ефикасност, като:
• Гарантира, че предоставената подкрепа допринася за постигане на общите цели на
НФМ и ФМ на ЕИП 2009-2014 и специфичните резултати и цели на Програмата, и че те са в
съответствие с Регламентите, програмното споразумение, споразумението за изпълнение на
Програмата и приложимото национално и европейско законодателство на всички етапи от
тяхното изпълнение;
• Извършва подбор на стипендианти и сключва договори за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ за всеки одобрен стипендиант;
• Извършва верификация, с цел да удостовери, че постигнатите резултати и
декларираните разходи от стипендиантите/наставниците са в съответствие с изискванията на
Регламента, програмното споразумение и приложимото национално и европейско
законодателство;
• Осигурява навременното извършване на плащанията;
• Осигурява качеството на изпълнение на Малката грантова схема и удостоверява
напредъка в посока реализиране на планираните резултати, чрез преглед на документи и/или
извършване на проверка на място на избрани договори на базата на извадка;
• Провежда годишен мониторинг;
• Удостоверява, че финансовата помощ се използва изключително за целите на
Малката грантова схема в съответствие с програмното споразумение, както и че всички
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придобити активи са използвани единствено и само за целите на грантовата схема и нейното
управление;
• Осигурява електронна система за записване и съхраняване на счетоводната
информация за всеки договор, финансиран по грантовата схема. Събира и съхранява
информация за изпълнението, необходима за целите на финансовото управление, отчитането,
мониторинга и одитите;
• Създава организационна структура, която гарантира управлението на малката
грантова схема в съответствие с принципите на икономичност, ефективност и ефикасност;
• Открива и поддържа отделна банкова сметка или под-сметка за финансирането по
договора;
• Поддържа или отделна счетоводна система, или подходящ счетоводен код за
всички парични операции, свързани с изпълнението на договора;
• Осигурява прозрачност и достъп до документите, в съответствие с изискванията
на чл. 8.8 от Регламента;
• Предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ цялата необходима информация относно
процедурите и проверките за удостоверяване на допустимостта на извършените разходи по
грантовата схема.
• Изготвя и представя междинни финансови и технически доклади, годишни
доклади и окончателен доклад;
• Предоставя прогнози за плащанията към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, необходими на
Сертифициращия орган да изпълнява задълженията си съгласно чл. 8.5 от Регламента;
• Осигурява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ статистическа информация за целите на
поддържането на база данни, съгласно Наръчника на програмните оператори (Анекс 9);
• При поискване, предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ всички документи и
информация, свързани с изпълнението на малката грантова схема, в посочения от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок;
• Придобива увереност, че стипендиантите са изцяло ангажирани и способни да
изпълнят договорите си;
• Предприема всички необходими и подходящи мерки за предотвратяване,
откриване и докладване на случаите на нередности, и предприема необходимите действия за
тяхното отстраняване;
• Осигурява спазването на цялото относимо местно и европейско законодателство
(включително, но не ограничено до законодателството, свързано с опазване на околната среда,
обществените поръчки и държавните помощи); и
• Спазва всички други задължения, посочени в програмното споразумение и
договора за управление на малката грантова схема.
5.4. Да разработи и представи на Възложителя Система за управление и контрол на
малката грантова схема в срок до 20 дни след подписване на договора, която да обхваща като
минимум следното, съгласно чл. 4.8.2 от Регламента:
• Система за верификация на исканията за плащане;
• Система за мониторинг;
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• Система за предотвратяване, намаляване, установяване, докладване и
отстраняване на нередности;
• Система за поддържане на одитна пътека на всички дейности.
Целта на Системата за управление и контрол е да даде описание на всички
процедури, приложими при управлението и изпълнението на малката грантова схема.
Основните принципи, които следва да спазва и гарантира Изпълнителят при управлението на
схемата са:
• Най-високата степен на прозрачност, отчетност и ефективност на разходите;
• Принципите на добро управление, устойчиво развитие, равенството между
половете и равните възможности;
• Нулева толерантност към корупцията.
5.5. Да прилага мерките за информираност и публичност в съответствие с изискванията
на чл. 4.7 от Регламента за изпълнение на Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 г.,
публикуван на интернет страницата http://www.eeagrants.bg . Всички информационни и
публични събития и материали трябва да са съобразени с ръководството за комуникация и
дизайн,
достъпно
за
справки
на
следния
уебсайт:
http://eeagrants.org/Media/Files/Toolbox/Communication-manual. Образци на логото могат да
бъдат
ползвани
на
същия
уебсайт:
http://eeagrants.org/Results-data/Resultsoverview/Documents/Logos. Образци на постери, брошури, презентации и др. могат да бъдат
намерени
на:
http://eeagrants.org/Results-data/Results-overview/Documents/Toolbox-forprogrammes в раздел „Templates“. Неспазването на изискванията за информиране, публичност и
визуална идентификация се счита за нередност и създава риск от загуба на финансиране.
5.6. Достъпът до резултатите от подбора на студентите и резултатите от изпълнението на
дейностите трябва да е публичен.
5.7. Да оказва необходимото съдействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за публикуване на
материали и документи във връзка с грантовата схема на интернет страниците на
Министерството на здравеопазването – www.mh.government.bg и на Програма БГ07 –
www.bg07eeagrants.bg
5.8. При подписване на договора да представи документ за регистрация по Закона за
администриране на лични данни във връзка с достъпа до информация.
5.9. Всички договори и споразумения за партньорство, свързани с изпълнението на
малката грантова схема, финансирана по Програма БГ07, трябва да са в съответствие с
разпоредбите на Директива 2004/18/ЕО, Регламент (ЕО) № 1605/2002, Регламент (ЕО) №
1564/2005 и/или на принципите на Договорите на ЕС, където е приложимо, както и с член 7.16
от Регламента за изпълнението на Норвежкия финансов механизъм за периода 2009-2014 г.
5.10. При подбора на студентите и определянето размера на средствата за образование
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да спазва принципа на равнопоставеност на мъжете и жените, в
съответствие с целите на финансовите механизми и намаляването на икономическите и
социалните различия в рамките на ЕИП.
5.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава възнаграждение за услугата, съгласно
уговореното в Раздел ІІ. от настоящият договор.
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5.12. Да води точна и редовна документация и счетоводни отчети, отразяващи
изпълнението на схемата, съгласно националното законодателство и Регламента за изпълнение
на Норвежкия финансов механизъм 2009–2014 г., публикуван на интернет страницата
http://www.eeagrants.bg.
5.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да не генерира печалба от изпълнението на
грантовата схема.
VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
6.1. Да консултира и отговаря на всички въпроси на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, възникнали
допълнително и касаещи предмета на услугата.
6.2. Да приеме извършените в срок и на място услуги, съответстващи по вид, количество
и качество на описаното в настоящия договор.
6.3. Да заплати извършените услуги на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в уговорените срокове при
условията на настоящия договор.
6.4. Да предостави целевите средства за оказване на подкрепа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
при условията и сроковете на настояция договор.
VІІ. ОТЧИТАНЕ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА УСЛУГИТЕ.
7.1. Авансовите, междинните и окончателни плащания се приемат на базата на
действително извършени разходи и след представяне на първични разходооправдателни
документи доклад и финансов отчет.
7.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да води точна и редовна документация и
счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на договора и плащанията, използвайки
подходяща електронна система за документация и двустранно счетоводство. Тази система може
да е неразделна част от текущата счетоводна система на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или допълнение към
тази система, така че да бъде осигурена отделна счетоводна аналитичност само за дейностите
по договора (управлението и изпълнението на грантовата схема). Тази система следва да се
прилага в съответствие с националното законодателство. Всички плащания по договора от
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които са на единична стойност над 15 000 лв. (петнадесет хиляди
лева), се изплащат чрез банков превод. В противен случай извършените разходи няма да бъдат
верифицирани.
7.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури проследимост на изпълнението на
договора посредством адекватна доказателствена документация съгласно долупосочените
изисквания за отчитане на всяко едно от направленията на допустимите дейности.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да изисква и допълнителни доказателства, в случай че
предоставената документация и материали не доказват по безспорен начин коректното и в
съответствие с изискванията изпълнение на договора.
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7.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ междинни доклади за
напредъка и междинни финансови отчети на български и английски език, съгласно установени
формати, подлежащи на последващо съгласуване, в следните срокове:
• До 31 януари за отчетен период септември - декември на предходната календарна
година;
• До 31 май за отчетен период януари - април на текущата календар на година;
• До 30 септември за отчетен период май - август на текущата календарна година;
7.5. По време на изпълнение на договора, ПО упражнява текущ контрол по отношение на
съответствието със заложеното в договора и действителността на изпълнението и направените
разходи. В случай на констатирани несъответствия ПО си запазва правото да не признае
разходи при искане на междинно/ окончателно плащане, както и да наложи финансови
корекции по реда на „Насоките за определяне на финансови корекции върху разходи,
финансирани от Общността на принципа на споделеното управление, за несъответствия с
правилата за обществени поръчки“, приети с решение на ЕК от 19.12.2013 г. (Brussels,
19.12.2013 C(2013) 9527 final).
7.6. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ установи съществени и/или системни пропуски в
системата за управление и контрол на грантовата схема, той има право да отправи препоръки и
срок за тяхното отразяване в системата за управление и контрол, а при неизпълнение на
отправените препоръки Възложителят има право да прекрати договора.
7.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ годишен доклад за
изпълнение на грантовата схема съгласно чл. 5.11 от Регламента за изпълнение на Норвежкия
финансов механизъм 2009–2014 г., публикуван на интернет страницата http://www.eeagrants.bg,
в срок до 5 януари на всяка календарна година. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя коментари и
предложения по доклада в срок до 20 работни дни. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да представи
ревизиран вариант на доклада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 5 февруари на съответната
календарна година.
7.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работен вариант на Финален
доклад за коментари в срок от два месеца след приключване на последната дейност по
изпълнение на грантовата схема, но не по-късно от 30 ноември 2016 г. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
трябва да даде своите коментари по доклада в срок от 10 работни дни. Ревизиран вариант на
Финалния доклад трябва да бъде представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не по-късно от 31.12.2016 г.
7.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя и представя справки и информации за напредъка в
изпълнението на грантовата схема при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
7.10. При изготвяне на горепосочените доклади, отчети, справки и информации,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да се съобразява с изискванията по отношение на тяхната структура
и съдържание, описани в съответните текстове (членове 2.2, 5.11, 5.12, 8.3, 8.4, 8.7) на
Регламента за изпълнение на Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 г. (Регламента)
публикуван на интернет страницата http://www.eeagrants.bg.
7.11. Представяните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доклади и финансови отчети да бъдат
придружени от съответни доказателства в зависимост от вида на дейността, като :
- Учебни помагала и материали;
- Анкетни карти;
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- Снимков материал;
- Публикации в медиите;
- Договори със стипендианти
- Договори с наставници
- Удостоверения за записване във висше учебно заведение
- Документи за платени учебни такси;
- Студентски книжки
- Академични справки за семестър;
- Доклади от стипендианти
- Доклади от наставници.
- Счетоводни документи
- Други доказателствени и подкрепящи документи
7.12. Документите да се съхраняват за период най-малко три години след одобрението
на окончателния доклад на Програмата, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигурява достъп
до тях на представители на ПО, НКЗ, СО, ОО, Норвежкото министерство на външните работи и
Офиса на генералния одитор на Норвегия /Борда на одиторите на ЕАСТ при необходимост.
Документите трябва да бъдат лесно достъпни и подредени, така че да се улеснява тяхната
проверка, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да уведомява Програмния оператор за тяхното точно
местонахождение.
7.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (Програмният оператор) има право да изисква и друга
допълнителна информация по всяко време и тази информация трябва да бъде предоставена в
срок до 5 (пет) работни дни от поискването й, освен ако в нормативен документ или указания на
компетентен орган не е определено друго.
VIIІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ депозира парична или банкова гаранция за добро изпълнение в
размер на ………… лв. (………….…..............), която представлява 3% от общата стойност без
ДДС на договора.
8.2. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да предостави гаранция под формата на
парична сума, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възстановява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата на гаранцията
в срок до 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за изпълнение на услугите по чл. 3.1. от
договора.
8.3. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да предостави банкова гаранция, то тя
трябва да бъде със срок на валидност 60 (шестдесет) дни след изтичане на срока за изпълнение
на услугите по чл. 3.2. от договора.
8.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва върху сумата по гаранцията за периода, през
който гаранцията законно е престояла при него.
8.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори от гаранцията, независимо от
формата, под която е представена, при неточно изпълнение на задължения по договора от
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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8.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива
отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението.
8.7. В случай на предсрочно прекратяване на договора, гаранцията за добро изпълнение
независимо от формата, под която е предоставена, се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок
от 30 (тридесет) дни от датата на прекратяването. Ако прекратяването е по вина на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правата по чл.8.6.
IХ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА. НЕУСТОЙКИ
9.1. При неспазване на сроковете за изпълнение на задължения съгласно този договор и
приложенията към него, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер
на 0,1 % (една десета от процента) от стойността на неизпълненото за всеки ден забава, но не
повече от 10% (десет процента) от стойността на неизпълненото.
9.2. При неизпълнение или забава на изпълнението, причинено от неоказване на
дължимото съдействие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, срокът на забавата не се включва в
срока за изпълнение на услугите. В такъв случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност по
чл.9.1. от договора.
9.3. При забавено плащане на дължими по договора суми, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1% (една десета от процента) от стойността на
забавената сума за всеки ден забава, но не повече от 10% (десет процента) от стойността й.
9.4. Независимо от чл. 9.1. и чл. 9.3. в случай на виновно неизпълнение на задълженията
си по този договор, неизправната страна дължи на другата страна обезщетение за всички
претърпени вреди, пряка и непосредствена последица от неизпълнението на договора, които са
в по-голям размер от посочените по-горе неустойки.
X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
10.1. Действието на този договор се прекратява в следните случаи:
10.1.1. С изпълнение на задълженията на двете страни;
10.1.2. По взаимно съгласие между страните;
10.1.3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение.
10.2. При виновна забава или нарушение на договора на една от страните, продължило
повече от 45 (четиридесет и пет) дни, другата страна има право да прекрати договора с
едностранно 7-дневно писмено уведомление.
10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора след едностранно писмено
уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато бъде открита процедура за обявяване в
несъстоятелност или ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
10.4. В случай на обстоятелства на непреодолима сила, продължили повече от 3 (три)
месеца, и ако страните по договора не са постигнали съгласие за по-нататъшното му
изпълнение, всяка една от тях има право да прекрати договора. Ако някоя от страните по
договора възнамерява да осъществи това право, то тя е длъжна да уведоми другата страна по
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договора. В такъв случай страните следва да постигнат споразумение как ще се осъществи
прекратяването и последиците от него.
10.5. При прекратяване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
всички дължими към момента на прекратяването суми по договора.
10.6. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекрати договора по реда на чл. 10.2. по вина на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ само стойността на
тези услуги, които са извършени качествено към момента на прекратяване. За претърпените
вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение.
10.7. Преди пристъпване към процедури за прекратяване на договора, двете страни са
длъжни да представят писмено обосновани мотиви и да проведат среща за изясняване на
мотивите и при наличие на възможност да сключат споразумение, уреждащо споровете.
XI. ПОВЕРИТЕЛНОСТ
11.1. Страните по настоящия договор приемат, че всяка информация, предоставена от
някоя от тях във връзка с настоящия договор ще бъде третирана като поверителна и не трябва
да бъде използвана с друга цел освен целта на договора.
11.2. Всяка от страните се задължава да запазва в тайна предоставената й Поверителна
информация и да използва същите мерки за защитата й, които тя използва за защита на своята
собствена поверителна информация, а също така се задължава да взима всички разумни
предпазни мерки, за да избегне всяко неразрешено разкриване на каквато и да било подобна
информация от нея или от нейни служители, или подизпълнители в течение на срока на
настоящия договор и в продължение на 3 (две) години след изтичането му.
11.3. Ако някоя от страните и/или неин служител, ръководен, представителен или
контролен орган разгласи или допусне да бъде разгласена по какъвто и да било начин и
независимо от причините довели до това, Поверителна информация, без значение начина, по
който им е станала известна, то виновната страна дължи на другата /изправната/ обезщетение за
загуби, претърпени поради подобно неразрешено разкриване.
XIІ.ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
12.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби,
ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
12.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в
забава преди настъпване на непреодолима сила, тя не може да се позовава на непреодолима
сила за периода на забава преди настъпването й.
12.3. “Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или
непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
12.4. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички
действия с грижата на добър търговец, за да намали до минимум понесените вреди и загуби,
както и да уведоми писмено другата страна в двуседмичен срок от настъпването на
непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
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12.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с
тях насрещни задължения се спира.
12.6. Не представлява “непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез
умишлено действие на страните или на техни представители и/или служители, както и
недостига на парични средства.
ХІII. СПОРОВЕ
13.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между
страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в
писмена форма и се превръщат в неразделна част от договора.
13.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове,
породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или
отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще
бъдат разрешавани според българските материални и процесуални закони от компетентния съд
по реда на ГПК.
ХIV. СЪОБЩЕНИЯ
14.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са
валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
14.2. За дата на съобщението се смята:
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по телефакс или телекс.
14.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се
смятат:
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Име: ……………...
Адрес: …………....
тел. ……………….., факс. ……………….
Обслужваща банка
IBAN ………………...
BIC …………………...
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Министерство на здравеопазването
София 1040
пл. “Света Неделя” №5
тел. 02/9 301 312
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БНБ Централно управление
BIC BNBG BGSD
IBAN BG83 BNBG 9661 30 001293 01
14.4. При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в
тридневен срок от промяната.
XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
15.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и е със срок
до 31.12.2016 г. По отношение на срокът на допустимост на разходите за предоставяне на
финансова подкрепа на студенти, докторанти и специализанти е до 30.09.2016 г.
15.2. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи, които
са неразделна негова част:
1. Решение за определяне на изпълнител;
2. Гаранция за изпълнение на договора;
3. Документи по чл.47 ал.1, ал.2 от Закона за обществените поръчки;
4.Техническо предложение на Изпълнителя и Техническо задание към документацията
за възлагане на обществената поръчка.
15.3. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско
законодателство.
15.4. Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра на български език един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
………………………………..

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
………………………………..
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