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Този документ е създаден в рамките на проект “Реализация на комплекс от мерки за насърчаване активността на лицата от 
уязвими социални групи” съгласно Договор № BG05M9OP001-2.005-0063-C01 ,  който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Минерални бани и при никакви обстоятелства не може да 
се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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ПОКАНА 

 
за представяне на оферта за избор на изпълнител на поръчка с предмет „Осигуряване на 
информация и комуникация по проект «Реализация на комплекс от мерки за насърчаване 
активността на лицата от уязвими социални групи”, финансиран по Оперативна програма 
“Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съгласно Административен договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.005-0063-C01, при 
следните условия: 

 
 

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА:  
1.1. Цели: - Предоставяне на нови възможности на хората с увреждания и техните семейства за 
подобряване качеството на живот и повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен 
начин на живот; - Насърчаване участието на пазара на труда и възстановяване на трудовата 
активност на лица, полагащи грижи за зависими членове на семействата си; - Предоставяне на 
възможности за връщането на пазара на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с 
увреждания. Планирано е посочените цели да бъдат постигнати чрез реализацията на комплекс от 
мерки и дейности за: - насърчаване на равните възможности на тези лица за заетост и интеграция 
на пазара на труда; - разкриване на Център за активно включване; - предоставяне на иновативни 
“мобилни” и на комплексни здравно-социални услуги в Център за активно включване в с. 
Минерални бани; - предоставяне на социални и здравни услуги; - предоставяне на интегрирани 
мерки за хора с увреждания и семействата им; включване в субсидирана заетост и др. при 
съобразяване на хоризонталните приоритети за устойчиво развитие, равни възможности и 
социално включване. Изпълнението на проекта ще допринесе за постигане на инвестиционните 
приоритети и специфични цели на настоящата процедура и ОП РЧР, а именно: – Увеличаване броя 
на започналите работа безработни или неактивни лица на възраст между 30 и 54 г., както и на тези 
над 54 г. – Увеличаване броя на членовете на семейства с деца /вкл. с увреждания/, които са 
започнали да търсят работа или са в заетост, след предоставени интегрирани мерки за социално 
включване – Увеличаване броя на хората с увреждания, започнали да търсят работа или са заети 
Изпълнението на проекта ще допринесе за изпълнението на целите на ОП РЧР и Стратегията на 
ЕС „Европа 2020” чрез реализацията на предвидените мерки, насочени за преодоляване на 
бедността и социалното изключване. Приносът на проекта за решаване на идентифицираните 
нужди и проблеми на представителите на целевите групи се изразява в: - предоставяне на 
интегрирани здравно-социални услуги за мин. 30 семейства от целевите групи по проекта; - 
предоставяне на иновативни услуги за мин. 30 лица, нуждаещи се от грижа; - повишаване 
мотивацията и осигуряване на субсидирана заетост за мин. 20 лица, които са полагали грижи за 
зависим член на семейството, и пр. Проектът е съобразен с местните, регионалните и 
националните стратегически документи за предоставяне и развитие на социалните услуги – 
Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на община Минерални бани за 
2016 г. и за 2017 г, одобрени с решение на общинския съвет на община Минерални бани, 
Общински план за развитие на община Минерални бани 2014-2020 г., Областна стратегия за 
развитие на област Хасково, Областна стратегия за развитие на социалните услуги на област 
Хасково 2016-2020 г., Национална Концепция за насърчаване активния начин на живот на 
възрастните хора 2012 – 2030г. 
 
1.2. Дейности:  
1. Организация и управление на проекта 
2. Осигуряване на информация и комуникация по проекта 
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3. Идентифициране на представителите на целевите групи по проекта на територията на 
община Минерални бани. Изготвяне на социални оценки на идентифицираните лица. 
4. Изпълнение на СРР и доставка на оборудване и обзавеждане за нуждите на Център за 
активно включване в община Минерални бани – дейност по Компонент 2. 
5. Разработване на правила за работа на Център за активно включване – дейност по 
Компонент 2. 
6. Назначаване и обучение на персонала за работа в Центъра за активно включване. 
Предоставяне на комплексни здравно-социални услуги на лицата с увреждания. 
7. Предоставяне на услуги в Центъра за активно включване 
8. Предоставяне на иновативни интегрирани здравни и социални услуги за лицата от 
целевите групи 
9. Осигуряване на заетост на лицата, полагащи грижи за зависими членове на семейството – 
лица с увреждания, вкл. Деца и възрастни в риск – дейност по Компонент 1. 
 
2. ОБОСНОВКА И КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:  
Дейността по информация и комуникация е разработена в съответствие с условията и 
изискванията на процедурата за подбор на проекти и Единния наръчник на бенефициента за 
прилагане на правилата на информация и комуникация 2014-2020 г. В хода на изпълняваните 
проектни дейности ще бъде осигурена публичност за получената финансова помощ по 
проекта. При реализацията на всички планирани мерки за информация и комуникация 
изрично ще бъде отбелязвано полученото финансиране от ЕСФ и ОП РЧР 2014-2020, като ще 
бъде поставяна емблемата на ЕС в съответствие с техническите характеристики и общото лого 
на програмния период 2014-2020 г, съобразено с графичните изисквания и правилата за 
визуална идентичност. Във всеки документ, свързан с изпълнението на проекта, който ще 
бъде използван за обществеността и участниците, включително присъствените списъци, ще се 
посочва името на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, осъществяван с подкрепата 
на ЕСФ.  
С цел осигуряване на публичност и информиране се предвижда изпълнението на следните 
мерки:  
1. Изработване на плакати за информиране на участниците и обществеността за ролята на ЕС 
и държавата, като на тях ще бъде спомената финансовата подкрепа от EC. Те ще бъдат 
поставени в кметствата по населени места и на видни места на територията на общината с цел 
постигане на широка обществена информираност за предприетите инициативи - 20 плаката;  
2. Информационна табела - 2 бр. - с размери мин. 50х70 см, изработени от устойчив на 
атмосферни влияния материал ще бъде поставена на видно място на сградите на ОА 
Минерални бани и Центъра за активно включване  
3. Ще се поставят информационни стикери за закупеното по проекта обзавеждане и 
оборудване - мин. 20 бр.  
4. Брошури - формат А5, цветни - 500 броя  
5. Флаери - 100/196 мм - 500 броя  
6. Публикации в печатни издания - 20 бр. - предвидено е да се отпечатат съобщения за 
стартирането, напредъка и цялостното изпълнение на проекта през целия 18-месечен период  
7. На интернет страницата на общината ще бъде публикувана периодично информация по 
проекта, постигнатия напредък, предприетите дейности и постигнати резултати.  
  
3. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:  
- Минимум един изпълнен договор с предмет, сходен с предмета на настоящото възлагане. 
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4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ: 
1. При изпълнението на поръчката да спазва указанията и изискванията на УО и Единния 
наръчник на бенефициента за прилагане на правилата на информация и комуникация 2014-
2020 г.  
2. Да изработи 20 плакатa за информиране на участниците и обществеността за ролята на 
ЕС и държавата, като на тях ще бъде спомената финансовата подкрепа от EC, пълноцветен 
печат, размер мин. А3; 
3. Информационна табела - 2 бр. - с размери мин. 50х70 см, изработени от устойчив на 
атмосферни влияния материал; 
4. Да изработи информационни стикери за закупеното по проекта обзавеждане и 
оборудване - мин. 20 бр. – размери – мин. 5х7 см, пълноцветен печат, за залепване; 
5. Брошури - формат А5, цветни - 500 броя 
6. Флаери - 100/196 мм - 500 броя, пълноцветен печат 
7. Публикации в печатни издания - 20 бр. 

 
5. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ: 
5.1. Оферта за участие – по приложен образец  
5.2. Референция/Удостоверение за добро изпълнение – 1 бр. 
 
6. НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ: 
• Всеки кандидат подава оферта лично или чрез пълномощник. 
• Комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват 
изпълнението на минималните критерии за допустимост. До оценка се допускат само участници, 
представили всички необходими документи. 
• Изборът ще се проведе по документи 
• Критерий за възлагане: «най-ниска цена» 
 
7. МАКСИМАЛНA СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА: 2 916,67 лв. без ДДС и 3 500,00 лв. с ДДС 

8. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: съгласно срока за изпълнение на проекта – 18.10.2018 г. 

9. МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ: Община Минерални бани, с. Минерални бани, бул. 
Васил Левски № 3, ет. 2 – деловодство. Офертите се подават в запечатан плик с надписани: името 
на кандидата, телефон за връзка и предмет на поръчката, за която кандидатства. 

10. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ: до 17.00 часа на 05.06.2017 г., включително. 

 
МЮМЮН ИСКЕНДЕР 
КМЕТ НА ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ 
 


