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З А П О В Е Д 

 

№ РД-1106 / 18.10.2019 г., 

 

На основание чл. 18а, ал.3 от Закона за социално подпомагане, чл.37 от 

Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация 

 

О Т К Р И В А М: 

 

процедура по провеждане на конкурс за възлагане на управлението на социални 

услуги в общността, намиращи се на територията на Община Смолян, както следва: 

Комплекс за социални услуги за деца и семейства, включващ „Център за 

обществена подкрепа“- гр. Смолян, бул. “България” 24, Стоматологична 

поликлиника, ет.3  и „Център за настаняване от семеен тип за деца без 

увреждания от  3 до 12 годишна възраст“ - гр. Смолян, кв. Каптажа, ул. „Хр. 

Христов„ № 31 и  „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ 

- гр. Смолян, кв. Устово, ул. „Атанас Беров“ № 8 

 

1.Условия за участие: 

1.1 В конкурса могат да участват български физически лица, регистрирани по 

Търговския закон и юридически лица. 

1.2 Физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, 

възникнали съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския 

съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство.  

Кандидатите по т.1.1 и т.1.2 трябва да са регистрирани в Агенция за социално 

подпомагане и да притежават лиценз от Държавна агенция за закрила на детето. 

1.3 В конкурса не може да участва кандидат, който: 

1.3.1. е осъден с влязла сила присъда за престъпление против собствеността или 

против стопанството, освен ако е реабилитиран; 

1.3.2. е обявен в несъстоятелност; 

1.3.3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура 

съгласно националните закони и подзаконови актове. 

1.3.4. 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 кандидатът е чуждестранно лице – да се намира в подобна 

процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително неговата 

дейност да е под разпореждане на съда, или кандидатът да е преустановил дейността 

си. 

1.3.5. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, 

необходими за изпълнение на дейностите, предмет на настоящия конкурс, съгласно 

законодателството на държавата, в която е извършено нарушението. 
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1.3.6. има парични задължения към държавата или към община по смисъла на 

чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в 

сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на 

задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното 

осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът 

е установен. 

1.3.7. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителната разпоредба на 

Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата 

организация. Служителите на ръководни длъжности в община Смолян са посочени на 

следния уебсайт на общината: www.smolyan.bg 

1.3.8. е сключил договор с лице по чл. 68 или 69 от Закона за противодействие 

на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

1.4. Всеки кандидат е длъжен да уведоми възложителя за всички настъпили 

промени в посочените по-горе обстоятелства по т. 1.3. в деня, следващ деня на 

настъпването им. 

1.5. Когато кандидатът е юридическо лице, изискванията по точка 1.3.1., 1.3.5. 

и 1.3.7. се прилагат, както следва: 

1.5.1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от 

Търговския закон; 

1.5.2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без 

ограничено отговорните съдружници; 

1.5.3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от 

Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по 

чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 

1.5.4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от 

Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от 

Търговския закон; 

1.5.5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от 

Търговския закон; 

1.5.6. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за 

лицата, които представляват кандидата. 

1.5.7.  в случаите по предходните точки - и за прокуристите, когато има такива; 

когато чуждестранно лице има повече от един прокурист - за прокуриста, в чиято 

представителна власт е включена територията на Република България. 

 

2.Изисквания към кандидатите: 

• кандидатите трябва да имат опит в сферата на предоставяне на социални 

услуги или сходни дейности, като имат реализирани договори за минимум 3 

социални услуги през последните 3 години; 

•              кандидатите трябва да притежават материална база, технически и кадрови 

капацитет за извършване и управление на социалните услуги, предмет на 

настоящия конкурс. 

 

3. Характеристика и специфика на предоставяните услуги в Комплекс за 

социални услуги за деца и семейства, включващ „Център за обществена 

подкрепа“ и услугите „Център за настаняване от семеен тип за деца без 
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увреждания от  3 до 12 годишна възраст“ - и   „Център за настаняване от семеен 

тип за деца без увреждания“   в гр. Смолян. 

3.1 Определеният за изпълнител кандидат трябва да организира 

предоставянето на социална услуга в Комплекс за социални услуги за деца и 

семейства, включващ „Център за обществена подкрепа“ и услугите „Център за 

настаняване от семеен тип за деца без увреждания от  3 до 12 годишна възраст“ 

и   „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“, съгласно 

изискванията на Закона за социално подпомагане, Правилника за прилагане на 

Закона за социално подпомагане и останалите приложими нормативни актове, 

регламентиращи предоставянето на социалната услуга, в съответствие с 

предвидените критерии и стандарти за предоставяне на социални услуги. 

3.2.1. От доставчика на услуги се изисква да управлява и предоставя следните 

социалните услуги в общността и от резидентен тип, съгласно регламентираните в 

законовата уредба: Комплекс за социални услуги за деца и семейства, включващ: 

•  „Център за обществена подкрепа“ -  

• „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания от  3 до 12 

годишна възраст“  

•  „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“    
3.2.2. Всички услуги трябва да отговарят на нормативните изисквания на Закона за 

закрила на детето, Правилника за прилагането на Закона за закрила на детето, 

Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца, Закона за социално 

подпомагане, Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане и 

останалите релевантни международни и национални нормативни документи.  

3.2.3. Доставчикът трябва да изготви актуална организационна схема за 

функциониране на услугите и методология на работа.  

3.2.4. Доставчикът трябва да изготви структура на необходимия като брой и 

квалификация персонал. При оптимизиране на структурата и необходимост от 

провеждане на процедура за подбор и назначаване на персонал в комисията за избор 

трябва да бъдат включени представители на Община Смолян. По преценка на 

доставчика при назначаване на персонала с предимство се ползват служителите, 

работещи в социалните услуги към момента на обявяване на конкурса. Доставчикът на 

услуги ще отговаря за подготвянето на обучителни материали и предоставянето на 

необходимото обучение за персонала, назначен за предоставянето на услуги. 

3.2.5. Кандидатът, заедно с Възложителя, осигуряват приемственост в работата по 

предоставяне на услугите. Във връзка с това при сключване на договора с кандидата се 

уточняват процедурите на приемане и предаване на приключили и текущи случаи, 

досиета на клиенти и друга документация. 

3.2.6. Доставчикът ще бъде отговорен за закупуване на помощни материали и 

консумативи за функционирането на социалните услуги в общността (домашни 

потреби, канцеларски и хигиенни материали, материали за директна работа с деца). 

       3.2.7. От доставчика на услуги се изисква да заложи механизми за мониторинг и 

оценка за всички услуги, които ще бъдат предоставяни, включително списък от ясно 

дефинирани индикатори за изпълнение.  

       3.2.8. Доставчикът получава безвъзмездно за ползване помещенията, където се 

предоставя социалните услуги. Той ще бъде отговорен за тяхното добросъвестно 

управление и поддръжка за периода на договора, включително  за извършване на 

ремонтни дейности след съгласуване с Възложителя. 
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       3.2.9. Разходите за застраховки на сградата и имуществото, плащане на данъци и 

такси (данък сграда, такса смет и др.) са задължение на Доставчика. 

       3.2.10. Доставчикът трябва да организира и провежда дейности по разпространение 

на информация за предлаганите услуги и повишаване на обществената информираност 

за децата в риск. 

       3.2.11. Доставчикът ще предоставя на Община Смолян месечни  отчети за 

изпълнение на техническото задание и обобщен годишен  финансов и технически  

отчет. 

      3.2.12 В хода на изпълнение на Договора, Доставчикът трябва да предостави на 

Възложителя: 

• организационна схема; 

• програма за набиране, подбор и обучение на персонала; 

• доклади по наблюдение и оценка – ежемесечни; 

• обобщен годишен финансов и технически отчет. 

 

 

ОБХВАТ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ: 

 

 

 

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА 

 

 

Описание и обхват на услугата 

Услугите, предлагани от Център за обществена подкрепа са насочени към: 

• деца и младежи до 18 (20) год., настанени в специализирани институции за деца;  

• деца и младежи до 18 години в риск от общността и техните семейства; 

• кандидати за приемни семейства; утвърдени приемни семейства с настанени 

деца; 

• кандидат – осиновители и семейства на осиновители в след осиновителния 

период; 

• деца и семейства от общността. 

Център за обществена подкрепа предоставя социални услуги в общността, насочени 

към превенция на изоставянето на деца, превенция на насилието и отпадане от 

училище, деинституционализация и реинтеграция на детето в биологичното семейство, 

обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца и младежи 

от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на 

бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с 

противообществени прояви 

Услугите са безплатни за всеки, който желае да ги ползва и анонимността  е 

гарантирана.   

Материална база: Център за обществена подкрепа се намира на адрес: гр. Смолян 

4700, бул. “България” 24, Стоматологична поликлиника, ет. 3. Центърът разполага с  

два работни офиса за персонала, зала за групова работа, срещи и обучения; 2 стаи за 

индивидуална работа с деца и собствен санитарен възел. В работните офиси има 

обособени общо 7 работни места, оборудвани с необходимите офис мебели – бюра, 

шкафове за документи и техника - компютри, мултифункционална техника - 

принтер/копир/скенер, мултимедия, телефон и факс. В залата за групова работа има 
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офис маса за 12 души, столове, стойка за флипчарт, шкаф за книги и материали. Стаите 

за индивидуална работа  са оборудвани с фотьойли, диван, ниски маси за работа с деца,  

шкаф за документи, логопедично огледало, работна маса за групова работа. 

Капацитет на услугата: 40 потребителя 

Персонал на Центъра за обществена подкрепа: 6 специалисти и двама човека- помощен 

персонал 

Прогнозните параметри на режийните разходи за сградата са както следва: 

Ел. енергия: 1620 кв./ч на месец 

ВиК : 5 м³ 

 

 

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА  БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ 

ОТ 3 ДО 12 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ 

 

Описание: Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ е социална услуга от 

резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и 

развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в 

него са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване 

при близки или роднини.  

Основни дейности: В Център за настаняване от семеен тип се предоставят социални 

услуги, включващи: осигуряване на сигурна и безопасна среда за живот и задоволяване 

на базовите потребности на децата, консултиране и информиране, задоволяване на 

образователните потребности, включване на децата в дейности, формиращи умения за 

самостоятелен живот и подготовка за интеграция. 

В ЦНСТ могат да ползват услуги лица от цялата страна, при следния приоритет: 

o Община Смолян; 

o Област Смолян; 

o Други населени места. 

 

Капацитет на центъра: 12 човека. Настанените са на възраст от 3 до 12 год. до 

завръщането им в биологичната им среда.  

В ЦНСТ могат да получат услуги: 

o Деца в риск над 3 годишна възраст; 

o Деца и младежи, настанени в специализирани институции; 

o Младежи, напуснали специализираните институции или други форми на 

обществена грижа; 

o Деца и семейства от общността:  

Младежите в ЦНСТ са смесени по възраст, пол, ниво на автономност.  

Персонал: 3 специалисти, 1 социален работник, 2 детегледачки , 1 готвач на 24 часов 

график 

Материална база: Центърът се намира на адрес гр. Смолян 4700, кв. Каптажа, Ул. 

„Хр. Христов„ № 31.  Сградата е разположена в южната част на УПИ VII- 274, кв. 78 по 

плана на гр. Смолян. В имота е ситуирана и детска градина с прилежащите площи и 

съоръжения. Разгърнатата застроена площ на сградата е 281,69 кв. м. При 

построяването на обекта са взети предвид функционалните потребности и 

ергономичните особености на обитателите, както и необходимостта от постоянен 

надзор. Сградата е решена на две нива. На първото ниво са разположени: дневна с бокс, 

трапезария и кътове за игра, стая за персонала със санитарен възел, изолаторно 
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помещение със санитарен възел, перално помещение със сушилня, склад за хранителни 

продукти и инвентар към дневната, склад под стълбите, общ санитарен възел и 

стълбище. На второто ниво са спалните помещения за децата с прилежащите им 

комуникации и санитарни възли.  

Прилежащо към сградата е  озелененото дворно място, служещо като място за 

отдих на децата. Сградата е отдалечена, но транспортната схема на града позволява 

лесен достъп и удобни комуникации с държавните институции, работещи по 

проблемите на децата и семействата, общинските власти и други ключови здравни и 

образователни услуги.  

Услугите, предоставяни от ЦНСТ – Смолян са безплатни за деца в риск и техните 

семейства. 

Прогнозните параметри на режийните разходи за сградата са както следва: 

Ел.енергия: 3290 кв./ч на месец  

ВиК : 30 м³ на месец  

Парно отопление: 730лв. за месец (отоплителен сезон – 6 месеца) 

 

 

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА  БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ  

 

 

Описание: „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“  е социална 

услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване 

и развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване 

в него са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване 

при близки или роднини.  

Основни дейности: В Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания се 

предоставят социални услуги, включващи: осигуряване на сигурна и безопасна среда за 

живот и задоволяване на базовите потребности на децата, консултиране и 

информиране, задоволяване на образователните потребности, включване на децата в 

дейности, формиращи умения за самостоятелен живот и подготовка за интеграция. 

В Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания могат да ползват 

услуги лица от цялата страна, при следния приоритет: 

o Община Смолян; 

o Област Смолян; 

o Други населени места. 

Капацитет на центъра: 14  деца на възраст от 13 до 18 год. или до завършването на 

средното си образование. 

В Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания  могат да получат 

услуги: 

o  Деца, които не получават необходимата грижа в собственото си семейство 

поради различни причини;   

o  Деца лишени от родителска грижа и към момента на настаняване в Центъра са 

изчерпани възможностите за връщане в биологичното им семейство, настаняване при 

близки и роднини или приемно семейство. 

Персонал: 1 социален работник, 1 психолог, 3 възпитатели, 1 специалист, 1,1/2 

сътрудника социални дейности, 1 готвач и ½ хигиенист. 
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Материална база: Центърът се намира на адрес гр. Смолян 4700, Ул. „Атанас Беров“ 

№ 8. Сграда е с РЗП 688,27 кв.м., проектирана на 2 етажа с частичен сутерен и е 

напълно обзаведена и оборудвана съобразно предназначението си. 

На сутеренно ниво са разположение английски двор, коридор, стълбище, 

асансьор, битова стая за персонала със санитарни възли, перално помещение, 

помещения по отоплението и складове. 

 На първи етаж са разположени следните помещения – антре, дневна – 

трапезария, кухня, 2 спални помещения за по 1 потребител, стая за свободни занимания 

и срещи, 2 санитарни възела за потребителите, зала за индивидуална работа. 

 На втори етаж са разположени офис на персонала, 6 спални помещения за по 2 

потребителя и санитарни възли, 2 тераси. 

В дворното пространство е изградена беседка, игрище за баскетбол, монтирани 

са пейки и съоръжения за игра. Изградена е рампа за достъп на хора с двигателни 

увреждания до центъра.  

Услугите, предоставяни от Център за настаняване от семеен тип за деца без 

увреждания    са безплатни за деца  в риск и техните семейства. 

 

Прогнозните параметри на режийните разходи за сградата са както 

следва: 

Ел.енергия: 3300 кв./ч на месец  

ВиК : 30 м³ на месец  

Отопление: 12 тона  пелети за отопление за отоплителен сезон  

Гориво за служебен автомобил:100 литра месечно 

 

4.Финансиране и начин на предоставяне на средствата 

 

Финансовото участие от страна на общината се изразява в предоставяне на 

парични средства от общинския бюджет, съобразно субсидия  от Републиканския 

бюджет, според установените в съответната финансова година стандарти за издръжка 

на делегирани от държавата дейности. 

Общият размер на средствата, необходими за функционирането на трите 

социални услуги, включващ „Център за обществена подкрепа“, и „Център за 

настаняване от семеен тип за деца без увреждания от 3 до 12 годишна възраст“ и 

„Център за настаняване от семеен тип за деца без  увреждания“ за следващата година 

ще бъде в съответствие със стандартите за съответната година, съгласно Решение на 

Министерски съвет. 

Договорът със спечелилия кандидат за предоставяне на социалните услуги ще се 

сключи при потвърждаване на съответната бюджетна субсидия.  

Срокът на договора е за 3 (три) години. Не придвижването на средствата от 

държавния бюджет за съответната финансова година за издръжка на комплекса като 

делегирана държавна дейност освобождава общината от отговорност и прекратява 

договора с доставчика. 

 

5. Документи за участие: 

 

5.1 Списък на документите, съдържащи се в предложението на кандидата. 

5.2 Административни сведения /по образец/. 

5.3 Регистрационни документи на кандидата:  
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• заверено копие от документа за регистрация или единен идентификационен 

код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато кандидатът 

е юридическо лице или едноличен търговец, което е регистрирано в България; 

• заверено копие от документ за регистрация на чуждестранното лице, 

съобразно националното му законодателство, който документ се представя в 

легализиран превод /за кандидат юридическо лице, което не е регистрирано в 

България/;  

• нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява 

кандидата в процедурата /когато кандидатът не се представлява от лицата, 

които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация/;  

5.4 Декларация за липса на обстоятелства по т.1.3 /по образец/. 

      5.5 Заверени копия от документи за данъчна регистрация, регистрация в НОИ /ако е       

приложимо/, БУЛСТАТ /ако е приложимо/ и регистрация по ЗДДС /ако 

кандидатът е регистриран/. 

       5.6Удостоверение от Национална агенция по приходите за наличието или липсата    

на задължения към държавата. 

       5.7Удостоверение за наличието или липсата на данъчни задължения към общината   

по седалище на юридическото лице при кандидат юридическо лице, респ. по 

постоянен адрес на физическото лице при кандидат физическо лице. 

      5.8Заверено копие от документ за регистрация в Агенцията за социално  

подпомагане за предоставяне на услугите, предмет на настоящия конкурс  и  

вписване в регистъра по чл.18 от Закона за социално подпомагане и лиценз от 

Държавна агенция за закрила на детето. 

5.9 Заверени копия от Годишен баланс и отчет за приходите и разходите за 2018  г. 

      5.10 Кратка информация за досегашната дейност на кандидата, свързана с предмета    

на настоящия конкурс. 

      5.11Заверени копия от договори, удостоверяващи опита на кандидата по 

предоставяне на социални услуги. 

      5.12Проект на договор /по образец/ - непопълнен, парафиран на всяка страница. 

      5.13Подробна програма за развитие на социалната услуга: Комплекс за социални 

услуги за деца и семейства, включващ „Център за обществена подкрепа“,  

„Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания от 3 до 12 годишна 

възраст“ и „Център за настаняване от семеен тип за деца без с увреждания“, която 

да включва детайлно описание на следните елементи: 

1) Дейности по програмата. 

2) Цели на програмата. 

3) Задачи на програмата за социална услуга и съответствието и с 

нуждите на целевата група. 

4) План и график на дейностите по програмата. 

5) План за разходване на средствата по дейностите и проект на 

бюджет. 

6) Средства за постигане на устойчивост на програмата и 

осъществяване на поставените цели и задачи и възможности за 

привличане на допълнително финансиране. 

7) Новаторски практики и мултипликационен ефект от програмата. 

8) Материалната база и техническия капацитет за изпълнение на 

програмата. 
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9) Работен капацитет на кандидата и квалификация на кадрите. 

10) Програма за развитие и обучение на персонала на услугите. 

 

6. Конкурсна документация: 

 

6.1 Място и срок за получаване на конкурсна документация:  

Документацията за участие в конкурса е публикувана и може да бъде изтеглена 

от уебсайта на общината: www.smolyan.bg в секция /Обяви и съобщения/ или получена 

на място в Приемна 1 – деловодство в административната сграда на Община Смолян на 

адрес: - гр. Смолян, бул. „България” № 12 от 08:00 часа до 18:00 часа, всеки работен 

ден до крайния срок за получаване на конкурсна документация. 

 

 Срокът за получаване на конкурсна документация е до 18:00 часа на 

06.12.2019г. /шести  декември  две хиляди и деветнадесета година/.  

 

7. Краен срок и място за подаване на предложения за участие:  

  

 Желаещите да участват в настоящия конкурс подават лично или чрез 

упълномощено лице предложенията си за участие в Приемна 1 – деловодство на 

административната сграда на община Смолян на адрес: гр. Смолян, бул. „България” № 

12 от 08:00 часа до 18:00 часа, всеки работен ден с краен срок за получаване на 

предложения за участие до 18:00 часа на 06.12.2019г. /шести декември  две хиляди и 

деветнадесета година/.  

 

 При приемане на предложенията върху плика се отбелязва поредният номер, 

датата и часа на внесеното предложение и тези данни се записват във входящия 

регистър, за което на вносителите на предложенията се издава документ.  

 Община Смолян не носи отговорност за получаване на предложения, в случай че 

се използва друг начин за представянето им.   

 Всеки кандидат следва да осигури своевременното получаване на 

предложението си от Община Смолян. 

 

8.    Дата, час и начин на провеждане на конкурса. 

8.1 Дата на провеждане на конкурса: 09.12.2019г. /девети  декември две 

хиляди и деветнадесета година ./  

8.2 Час на провеждане на конкурса: 11:00 часа. 

8.3    Начин на провеждане на конкурса.   

 Конкурсът се провежда от комисия, определена със заповед от кмета на 

общината. В комисията се включва и представител на Агенцията за социално 

подпомагане.  

 Постъпилите предложения се отварят на горепосочените дата и час в зала 247  

на втория етаж на административната сграда на Община Смолян, находяща се в гр. 

Смолян на бул. „България” № 12. Кандидатите в процедурата или техни упълномощени 

представители могат да присъстват при отварянето на предложенията. Представител на 

кандидат се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на 

съответното нотариално заверено пълномощно, когато е необходимо. Присъстващите 

лица вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията списък, 

удостоверяващ тяхното присъствие. Комисията отваря предложенията по реда на 
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тяхното постъпване, проверява допустимостта на кандидатите и извършва оценка и 

класиране на предложенията им. За своята работа комисията съставя протокол. 

 

9. Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса.   

 

 В 14-дневен срок от провеждането на конкурса комисията проверява 

допустимостта на кандидатите и извършва оценка на предложенията им по обявените 

критерии. При наличието на единствен кандидат, същият може да бъде поканен 

писмено за договаряне.  

 Комисията съставя протокол за своята работа и класира кандидатите в конкурса. 

Въз основа на протокола на комисията в 3-дневен срок кметът на общината издава 

заповед, с която определя спечелилия конкурса кандидат.   

 В 7-дневен срок от издаването ѝ резултатите от конкурса се съобщават на 

участвалите в него лица.   

 Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс.   

 Обжалването на заповедта не спира изпълнението ѝ.   

 Въз основа на заповедта кметът на общината и кандидатът, класиран на първо 

място, сключват договор.  

 

10. Начин на оценяване 

 

 Допуснатите предложения се оценяват съгласно утвърдена от възложителя 

методика за оценка на предложенията. Максималната обща оценка е 100 точки. Ако 

първите в класирането кандидати са с равен брой точки, на първо място се класира 

кандидатът, който е представил най-добра програма за развитие на социалните услуги. 

 Критерии за оценка: 

• Съответствие на кандидата с предварително обявените условия – 9 точки; 

• Опит на кандидата в предоставянето на социални услуги и търговска 

репутация – 30 точки; 

• Работен капацитет на кандидата и квалификация на кадрите – 12 точки; 

• Финансова стабилност на кандидата – 5 точки; 

• Представена от кандидата програма за развитие на социалната услуга – 29 

точки; 

• Материална база и технически капацитет на кандидата – 15 точки. 

 

 

 Указания за определяне на оценката по всеки показател: 

 

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА 

максимален 

брой точки 

1. Съответствие на кандидата с предварително обявените условия:  

кандидатът, чието предложение е най-пълно и подробно разработено, съдържа 

всички задължителни елементи без отклонение от изискванията на възложителя, 

съответства по съдържание и структура с предварително обявените условия от 

възложителя, получава оценка от 9 точки, а всеки следващ в низходящ ред с 3 

точки разлика. 

 

 

9 точки 
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2. Опит на кандидата в предоставянето на социални услуги и търговска 

репутация: 

- кандидат, който е удостоверил изпълнението на договори  за предоставянето на 3 

социални услуги, получава оценка от 10 точки; 

- кандидат, който е удостоверил изпълнението на договори за предоставянето на 4  

социални услуги, получава оценка от 20 точки; 

- кандидат, който е удостоверил изпълнението на договори за предоставянето на 5 

или повече социални услуги, получава оценка от 30 точки; 

 

 

 

30 точки 

3. Работен капацитет на кандидата и квалификация на кадрите: 

кандидатът, който притежава най-добри работен капацитет и квалификация на 

кадрите за предоставянето на социалната услуга, получава оценка от 12 точки, а 

всеки следващ в низходящ ред с 4 точки разлика. 

 

 

12 точки 

4. Финансова стабилност на кандидата: 

- кандидат, който е удостоверил, че притежава необходимите финансови 

стабилност и ресурс за изпълнение на дейностите, предмет на настоящия конкурс, 

получава оценка от 5 точки. 

- кандидат, който не е удостоверил, че притежава финансови стабилност и ресурс 

за изпълнение на дейностите, предмет на настоящия конкурс, не получава точки. 

 

 

5 точки 

5. Представена от кандидата програма за развитие на социалната услуга: 29 точки 

5.1. Пълнота, последователност, детайлност, яснота и съответствие с 

изискванията на възложителя на представената програма: 

- кандидат, чиято програма е пълна, последователна, детайлно разработена, ясна, 

разбираема и съдържаща всички изискуеми от възложителя елементи, получава 

оценка от 5 точки. 

- кандидат, чиято програма е непълна, непоследователна, недетайлно и неподробно 

разработена, неясна, неразбираема и несъдържаща всички изискуеми от 

възложителя елементи, не получава точки. 

 

 

 

5 точки 

5.2. Съответствие на програмата с целите на социалната услуга: 

- кандидат, чиято програма, е съобразена и съответства на целите на социалната 

услуга, предмет на настоящия конкурс, получава оценка от 5 точки. 

- кандидат, чиято програма, е съобразена и съответства само на част от целите на 

социалната услуга, предмет на настоящия конкурс, получава оценка от 2 точки. 

- кандидат, чиято програма, е напълно несъобразена и несъответстваща на целите 

на социалната услуга, предмет на настоящия конкурс, не получава точки. 

 

 

 

5 точки 

5.3. Съответствие на програмата с нуждите на целевата група: 

- кандидат, чиято програма, е съобразена с / относима към нуждите на целевата 

група, получава оценка от 5 точки. 

- кандидат, чиято програма, е съобразена с / относима към част от нуждите на 

целевата група, получава оценка от 2 точки. 

- кандидат, чиято програма, не е съобразена с / не е относима към нуждите на 

целевата група, не получава точки. 

 

 

5 точки 

5.4. Подробност, детайлност, приложимост на разработения план за 

разходване на средствата по дейности и обоснованост на предложените 

разходи за изпълнение на програмата: 

- кандидат, чиято програма съдържа точен, прецизен, реално приложим, подробно 

и детайлно разработен план за разходване на средствата по дейности, в който са 

добре обосновани предложените разходи за изпълнението на програмата, получава 

оценка от 5 точки. 

 

 

 

 

 

5 точки 
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- кандидат, чиято програма не съдържа точен, прецизен, реално приложим, 

подробно и детайлно разработен план за разходване на средствата по дейности, в 

който не са обосновани предложените разходи за изпълнението на програмата, не 

получава точки. 

 

5.5. Устойчивост на програмата: 

- кандидат, който в представената програма е предвидил възможности за 

допълнително ѝ финансиране, получава оценка от 5 точки. 

- кандидат, който в представената програма не е предвидил възможности за 

допълнително ѝ финансиране, не получава точки. 

 

 

5 точки 

5.6. Наличие на новаторски практики: 

- кандидат, чиято програма съдържа приложими и относими към изпълнението на 

социалната услуга, предмет на настоящия конкурс, новаторски практики, получава 

оценка от 4 точки. 

- кандидат, чиято програма не съдържа приложими и относими към изпълнението 

на социалната услуга, предмет на настоящия конкурс, новаторски практики, не 

получава точки. 

 

 

 

4 точки 

6. Материална база и технически капацитет: 

кандидатът, който има на разположение най-добри материална база и технически 

капацитет за изпълнение на дейностите, предмет на настоящия конкурс, получава 

оценка от 15 точки, а всеки следващ в низходящ ред с 5 точки разлика. 

 

 

15 точки 

 

 

 

 Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс  в 14-дневен срок от уведомяването. Обжалването на заповедта не спира 

изпълнението ѝ. 

  

 
 

 

инж. МАРИАНА АЛЕКСАНДРОВА ЦЕКОВА 

вр.и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

избрана с Решение №1249/19.09.2019г. на ОбС-Смолян. 
 

 


