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УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА АСОЦИИРАНИ 

ПАРТНЬОРИ  

 

във връзка с процедура за подаване и подбор на идейни концепции на общини, на 

територията на които се изпълняват мерки за приобщаване на уязвими групи по 

интегрирана процедура, финансирана по ОП РЧР и ОП НОИР 

 

 

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Район "Красна поляна" на Столична община планира да участва в процедура за 

подбор на идейни концепции на общини, на територията на които се изпълняват мерки за 

приобщаване на уязвими групи по интегрирана процедура, финансирана по оперативна 

програма “Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) и оперативна програма “Наука и 

образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР). В рамките на процедурата ще бъдат 

изпълнени дейности в рамките на следните направления: 

 

По ОП РЧР: 

 I. Направление „Подобряване на достъпа до заетост”  

 II. Направление „Подобряване достъпа до образование”  

 III. Направление „Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги”  

 IV. Направление „Развитие на местните общности и преодоляване на 

негативните стереотипи”  

 

По ОП НОИР: 

 II. Направление „Подобряване на достъпа до образование”  

 

Целевите групи, които ще бъдат предмет на интервенция, ще бъдат основно 

представители на ромската общност, живеещи на територията на район "Красна поляна", 

кв. Факултета. 

 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ 

 

В рамките на проекта задължително следва да бъдат включени асоциирани 

партньори както следва: 

 Неправителствена организация 

 Работодател 

 Училище (или детска градина) 

 

Освен горните партньори, район "Красна поляна" ще включи като асоциирани 

партньори Агенцията по заетостта, Агенцията за социално подпомагане, Регионалната 

здравна инспекция и Министерство на образованието и науката. 

Всеки партньор следва да бъде избран на базата на публична и прозрачна процедура 

за избор, гарантираща свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и 

недискриминация на всички организации, които биха желали да участват в изпълнението 

на проекта като партньори. 
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3. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ  

 

За да може дадена организация да кандидатства за асоцииран партньор по 

настоящата процедура, тя следва да отговаря на следните минимални изисквания, в 

зависимост от типа асоцииран партньор: 

 Да извършва своята дейност в едно или повече от направленията, посочени по-

горе за ОП РЧР и/или ОП НОИР 

 Да покрива изискванията на дефиницията за една от следните организации: 

 Юридическо лице с нестопанска цел 

 Работодател, регистриран по Търговския закон, Закона за кооперациите или 

Закона за народните читалища, имащ самостоятелна правосубектност 

 Училище (или детска градина), признати за такива съгласно Закона за 

народната просвета 

 

4. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА 

 

Оценката на кандидатите за асоциирани ще се извършва съгласно долната 

методика. В рамките на настоящата процедура ще бъдат избрани до 2 асоциирани 

партньора от всяка една от посочените три категории (неправителствена организация, 

работодател, училище или детска градина). Методиката за оценка ще се прилага по 

отношение на всички допуснати до оценка оферти, като включва следните критерии: 

 

№ Критерий Точки 

 

1 Опит в реализацията на дейности в едно или повече от 

направленията, посочени по-горе за ОП РЧР или ОП НОИР (К1) 

40 

Над 2 години 40 

Между 1 и 2 години 20 

Под 1 година 10 

 

2 Брой реализирани проекти (с национално или европейско 

финансиране) в едно или повече от направленията, посочени по-горе 

за ОП РЧР и/или ОП НОИР (К2) 

30 

Над 2 проекта 30 

2 проекта 20 

1 проект 10 

 

3 Брой лица, които са участвали в съответните проекти (К3) 30 

20 или повече лица 30 

Между 10 и 19 лица 20 

Под 10 лица 10 

 

 МАКСИМУМ ТОЧКИ (К1+К2+К3) 100 

 

Класирането ще бъде извършено в низходящ ред, в зависимост от получените 

точки. Между представените предложения, Район "Красна поляна" ще избере до 2 

асоциирани партньора от всяка категория. 
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5. ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА ПОПЪЛНЯТ АСОЦИИРАНИТЕ 

ПАРТНЬОРИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

 

Във връзка с участието си в процедурата, кандидатите следва да представят 

следните документи: 

1. Заявление – попълва се заявление съгласно приложения образец (Приложение I) 

2. Декларация за липса на конфликт на интереси, съгласно приложения образец 

(Приложение II) - декларацията се попълва и се подписва от всички лица, с 

право да представляват асоциирания партньор (независимо от това дали заедно 

и/или поотделно и/или по друг начин). 

 

ВАЖНО: 

След провеждането на процедурата, избраните задължителни асоциирани партньори 

следва да подпишат декларация, съвместно писмо за ангажимент или друг документ със 

сходно съдържание, че желаят да работят по проекта съвместно с Район "Красна поляна" 

към Столична община по направленията, за които това е предвидено. В случай на 

одобрение на концепцията  и последващо подаване на проектно предложение, съгласно чл. 

59 и сл. от Закона за местното самоуправление и местната администрация, общината 

следва да представи сключено споразумение за сътрудничество, одобрено от съответния 

общински съвет. 

 

6. КРАЕН СРОК И ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Процедурата е с краен срок за подаване на документи за кандидатстване до 

13.12.2016 г. (17:00 ч.), като документите се подават на хартиен носител на следния адрес: 

Район ''Красна поляна'', бул. "Освобождение" № 25, гр. София 1330 

На вниманието на: Николай Танов, Отдел „Просвета и култура” 

 

Върху плика следва да бъде посочено наименованието на кандидата, телефон, е-

мейл и адрес за контакт, както и следния текст: „Процедура за избор на асоциирани 

партньори във връзка с процедура за подаване и подбор на идейни концепции на общини, 

на територията на които се изпълняват мерки за приобщаване на уязвими групи по 

интегрирана процедура, финансирана по ОП РЧР и ОП НОИР”. 

След разглеждане на документите и на база на прилагането на методиката за 

оценка, Район "Красна поляна" ще се свърже с избраните за асоциирани партньори на 

посочените от тях електронни адреси не по-късно от 14 декември 2016 г. Подписаната 

декларация, съвместно писмо за ангажимент или друг документ със сходно съдържание 

следва да бъде изпратена до Район "Красна поляна" сканирана на следния е-мейл адрес: 

so_tanov@abv.bg не по-късно от 12:00 ч. на 15 декември 2016 г. 
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