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УТВЪРЖДАВАМ:
АЛКИН НЕБИ -  КМЕТ ДИНА КУБРАТ

ПРОТОКОЛ №1
от заседание на комисия, назначена със Заповед №398 от 25.06.2020 г. на кмета на 
община Кубрат със задача да разгледа, оцени и класира постъпилите документи 
във връзка с обявен със Заповед №301/15.05.2020 г. конкурс за предоставяне на 
външен доставчик управлението на социална услуга в общността „Дневен център 
за пълнолетни лица с увреждания” в гр. Кубрат, обл. Разград

Днес, 25.06.2020 г.. (Четвъртък), на основание чл.38, ал.2 и ал.З от Правилника за 
прилагане на Закона за социалното подпомагане, комисията назначена със Заповед №398 
от 25.06.2020 г. на кмета на община Кубрат, в състав:

Председател: Светлана Кирилова -гл. юрисконсулт на община Кубрат
и членове
1. д-р Елис Зайкърова -  гл. счетоводител на Община Кубрат
2. Кезбан Юмерова- счетоводител в Община Кубрат
3. Даниела Костадинова -  специалист „Социални дейности“ в Община Кубрат
4. Виолета Башур -  старши юрисконсулт в Регионална дирекция за социално 

подпомагане -  Разград, представител на Агенция за социално подпомагане,

в присъствието на г-жа Росица Калинова -  Директор на Дирекция „Социално 
подпомагане“ гр. Кубрат,

се събра в 11:00 часа в сградата на Община Кубрат, Заседателна зала, за да отвори, 
разгледа и оцени получените документи за участие в обявен със Заповед 
№301/15.05.2020 г. конкурс за предоставяне на външен доставчик управлението на 
социална услуга в общността „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания” 
в гр. Кубрат, обл. Разград.

Преди да бъдат отворени постъпилите оферти се подписа приемо-предавателен 
протокол, с който длъжностното лице по приемане на документите предаде 
постъпилите документи на председателя на комисията.

Комисията констатира, че в определения със Заповед №301/15.05.2020 г. срок са 
постъпили две оферти.

Председателят и членовете на комисията се запознаха със съдържанието на 
протокола, след което подписаха Декларация, че членовете на комисията не са в 
конфликт на интереси с участниците в процедурата, включително:

1.2. Нямат материални интереси в съответния участник;
1.3. Не са свързано лице по смисъла на Търговския закон с кандидат в 

конкурса;
1.4. Не са служители към съответния кандидат за доставчик на социални

услуги;
2. Задължават се да си направят самоотвод, когато установят, че:

• по обективни причини не могат да изпълняват задълженията си;
• е възникнал конфликт на интереси.
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Председателят пристъпи към изпълнение на своите задължения и запозна 
членовете на комисията с предстоящата работа, като направи въведения в хода на 
конкурса.

В срока за подаване на документи за участие в конкурса с предмет предоставяне 
на външен доставчик управлението на социална услуга в общността „Дневен 
център за пълнолетни лица с увреждания” в гр. Кубрат, обл. Разград, са подадени 2 
(две) оферти:____________________________________________________________ ____
№ по 
ред

Наименование иа кандидата Регистрационен номер на 
офертата

1. Сдружение за социална отговорност и 
регионални инициативи -  Банско

УД-02-19-978/19.06.2020 
г., 10:49 часа

2. СНЦ „Център за съзидателно правосъдие“ гр. 
Разград

УД-02-19-996/23.06.2020 
г., 16:41 часа

До 17:00 часа на 24.06.2020 г. кандидат №2 подава допълнителни документи с 
Вх.№УД-02-19-999/24.06.2020 г., 11:27 часа. Документите са подадени в срок.

След като констатира, че представените документи са редовно приети и 
съхранени, комисията пристъпи към отваряне на запечатаните непрозрачни опаковки, 
като председателят обяви тяхното съдържание:

1. Кандидат №1 „Сдружение за социална отговорност и регионални 
инициативи -  Банско, с Вх. № на документите УД-02-19-978/19.06.2020 г., в 
10:49 часа е представил документи в запечатана, непрозрачна опаковка, 
съдържаща два плика с документи - плик № 1 „Представяне на кандидата” и 
плик № 2 „Техническо и финансово предложение за социалната услуга, 
предоставяна в общността „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания” в 
гр. Кубрат, съгласно Заповед №301/15.05.2020 г..
Членовете на комисията отвориха съдържание на двата плика и констатираха 
съдържанието на всеки един от тях, а именно: 

плик № 1 „Представяне на кандидата”:

- Удостоверение за вписване в регистъра към АСП;
Препис от решение за съдебна регистрация и последващи промени, съобразно 
българското законодателство;

- Удостоверение, че доставчикът не е обявен в несъстоятелност или не е в 
производство за обявяване в несъстоятелност;

- Копие от картата за идентификация по БУЛСТАТ /или ЕИК/;
- Декларации, подписани от управителя, съответно от членовете на управителния 
орган на кандидата относно обстоятелствата, посочени в т. 1.2;
- Информация за досегашната работа на доставчика на социалната услуга;
- Информация за притежавани /налични/ сграден фонд, обзавеждане и техническо 
оборудване, с които разполага доставчикът на социалната услуга, необходими за 
качественото й администриране;
- Списък на работния капацитет и персонал на кандидата; документи 
удостоверяващи квалификацията на кадрите, с които разполага доставчика на 
социалната услуга;
- Копие от годишния счетоводен баланс и от отчета за приходите и разходите на 
кандидата за предходната година /2019 г./;
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- Доказателства за търговската репутация на кандидата - Препоръки, свързани с 
опита на кандидата в сферата на социалните услуги, от предишни възложители 
или от партньори, със задължително посочени адреси и телефони;
- Удостоверения от съответните компетентни органи за: 
а/ наличие/липса на данъчни задължения;
б/ наличие/липса на задължения пред НАП; 
в/ наличие/липса на изпълнителни дела.

В плик № 2 „Техническо и финансово предложение за социалната услуга, 
предоставяна в общността „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания” в гр. 
Кубрат, съгласно Заповед №301/15.05.2020 г.:

- Детайлизирана програма за развитие на социалната услуга „Дневен център за 
пълнолетни лица с увреждания” в гр. Кубрат, която включва: график на 
дейностите, бюджет, начин на разходване на средствата, участие на партньори за 
изпълнение на програмата, стратегия за устойчивост на услугите и преодоляване 
на рисковете, други - Техническо и финансово предложение за социалната 
услуга, предоставяна в общността „Дневен център за пълнолетни лица с 
увреждания” в гр. Кубрат.

2. Кандидат №2 СНЦ „Център за съзидателно правосъдие“ гр. Разград, с Вх. № 
на документите УД-02-19-996/23.06.2020 г., 16:41 часа е представил документи 
в запечатана, непрозрачна опаковка, съдържаща два плика с документи - плик 
№ 1 „Представяне на кандидата” и плик № 2 „Техническо и финансово 
предложение за социалната услуга, предоставяна в общността „Дневен център за 
пълнолетни лица с увреждания” в гр. Кубрат, и с Вх.№УД-02-19-999/24.06.2020 
г., 11:27 часа е представил документи в запечатана, непрозрачна опаковка, 
съдържаща един плик с допълнителни документи - плик № 1 „Представяне на 
кандидата”, съгласно Заповед №301/15.05.2020 г..
Членовете на комисията отвориха съдържание на трите плика и констатираха 
съдържанието им, а именно:

плик № 1 „Представяне на кандидата”:

- Удостоверение за вписване в регистъра към АСП;
Препис от решение за съдебна регистрация и последващи промени, съобразно 
българското законодателство;

- Удостоверение, че доставчикът не е обявен в несъстоятелност или не е в 
производство за обявяване в несъстоятелност;
Копие от картата за идентификация по БУЛСТАТ /или ЕИК/;

- Декларации, подписани от управителя, съответно от членовете на управителния 
орган на кандидата относно обстоятелствата, посочени в т. 1.2;
- Информация за досегашната работа на доставчика на социалната услуга;
-Списък на работния капацитет и персонал на кандидата; документи 
удостоверяващи квалификацията на кадрите, с които разполага доставчика на 
социалната услуга;
- Копие от годишния счетоводен баланс и от отчета за приходите и разходите на 
кандидата за предходната година /2019 г./;
- рекламни материали
В плик № 2 „Техническо и финансово предложение за социалната услуга, 

предоставяна в общността „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания” в гр. 
Кубрат, съгласно Заповед №301/15.05.2020 г.:
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- Детайлизирана програма за развитие на социалната услуга „Дневен център за 
пълнолетни лица с увреждания” в гр. Кубрат, която включва: график на 
дейностите, бюджет, начин на разходване на средствата, участие на партньори за 
изпълнение на програмата, стратегия за устойчивост на услугите и преодоляване 
на рисковете, други - Техническо и финансово предложение за социалната 
услуга, предоставяна в общността „Дневен център за пълнолетни лица с 
увреждания” в гр. Кубрат.
- Информация за притежавани /налични/ сграден фонд, обзавеждане и техническо 
оборудване, с които разполага доставчикът на социалната услуга, необходими за 
качественото й администриране;
- Отчет за приходите и разходите на кандидата за предходната година /2019 г./
- Доказателства за търговската репутация на кандидата - Препоръки, свързани с 
опита на кандидата в сферата на социалните услуги, от предишни възложители 
или от партньори, със задължително посочени адреси и телефони;
- Удостоверения от съответните компетентни органи за: 
а/ наличие/липса на данъчни задължения;
б/ наличие/липса на задължения пред НАП; 
в/ наличие/липса на изпълнителни дела.

След като провери редовността на представените документи, комисия взе 
решение да допусне до следващ етап на конкурса Кандидат №1 „Сдружение за 
социална отговорност и регионални инициативи -  Банско и Кандидат №2 СНЦ 
„Център за съзидателно правосъдие“ гр. Разград. Комисията пристъпи към 
разглеждане на съдържанието им.

След като се запозна с предлаганите параметри, комисията пристъпи към оценка и 
класиране на документите:

За кандидат №1 „Сдружение за социална отговорност и регионални 
инициативи -  Банско:

1. Съответствие на кандидата на предварително обявените условия -  4 т.;
2. Опит на кандидата в предоставянето на социални услуги и търговска 

репутация -  4 т.;
3. Опит на кандидата в изграждането на партньорство е местни власти и НПО -

4 т.;
4. Работен капацитет на кандидата и квалификация на кадрите -  7 т.;
5. Предоставена от кандидата програма за развитие на социалната услуга-25 т.;
6. Наличие на адекватна система за мониторинг и оценка -  2 т.;
7.0рганизационна и финансова структура за оперативно и финансово

управление -  10 т.;
8. Програма за обучение и развитие на персонала, зает в предоставянето на 

услугите -От.;
9. Възможност за привличане на допълнителни средства за предоставяне на 

социалната услуга -  предмет на конкурса. Приложено допълнително финансиране -  
начин и форма -От.;

10. Притежавани /налични/ сграден фонд, обзавеждане и техническо оборудване, 
отговарящи на целите и функциите на административното организиране на социалната 
услуга, предоставяна в общността „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания” в 
гр. Кубрат -  5 т.
ОБЩ РЕЗУЛТАТ: 61 точки

Мотиви: Кандидатът отговаря на предварително обявените условия, като 
притежава Удостоверение за регистрация №00527-0012 -  Заповед №РД1-96/11.05.2020
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г. за предоставяне на социални услуги „Дневен център за пълнолетни лица с 
увреждания“, издадено от Агенция за социално подпомагане. Същият има опит в 
предоставянето на социални услуги в общността -  от 2009 г. до този момент предоставя 
социална услуга „Обществена трапезария“ на 180 лица, от 2014 година до момента 
ръководи Център за социална рехабилитация и интеграция в община Самуил с 
капацитет 20 лица и в община Цар Калоян с капацитет 25 лица, както и Център за 
настаняване от семеен тип за възрастни хора с увреждания -  2 броя в Цар Калоян, 
поради което кандидатът получава 4 точки за опит на кандидата в предоставянето на 
социални услуги и търговска репутация . Кандидатът има опит в изграждането на 
партньорства с местните власти и получава 4 точки. Същият разполага с 
квалифицирани кадри в областта на социалните дейности, социалната педагогика 
социалната психология и получава 7 точки. Кандидатът разполага с програма за 
развитие на социалните услуги и получава максимален брой точки -  25. Същият е 
посочил осъществяване на контрол върху дейността, което не съответства напълно на 
изискването за наличие на адекватна система за мониторинг и оценка, поради което 
получава 2 точки. Кандидатът е предложил организационна и финансова структура за 
оперативно и финансово управление и получава максимален брой точки - Ю.Същият не 
е предложил програма за обучение и развитие на персонала, зает в предоставянето на 
услугите и възможност за привличане на допълнителни средства за предоставяне на 
социалната услуга, поради което получава по 0 точки за всеки един от критериите.

За кандидат №2 СИЦ „Център за съзидателно правосъдие“ гр. Разград

1. Съответствие на кандидата на предварително обявените условия — 4 т.;
2. Опит на кандидата в предоставянето на социални услуги и търговска 

репутация -  3 т.;
3. Опит на кандидата в изграждането на партньорство с местни власти и НПО -

3 т.;
4. Работен капацитет на кандидата и квалификация на кадрите -  5 т.;
5. Предоставена от кандидата програма за развитие на социалната услуга-25 т.;
6. Наличие на адекватна система за мониторинг и оценка -  1 т.;
7.0рганизационна и финансова структура . за оперативно и финансово

управление -  10 т.;
8. Програма за обучение и развитие на персонала, зает в предоставянето на 

услугите -От.;
9. Възможност за привличане на допълнителни средства за предоставяне на 

социалната услуга -  предмет на конкурса. Приложено допълнително финансиране -  
начин и форма -От.;

10. Притежавани /налични/ сграден фонд, обзавеждане и техническо оборудване, 
отговарящи на целите и функциите на административното организиране на социалната 
услуга, предоставяна в общността „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания” в 
гр. Кубрат -  5 т.
ОБЩ РЕЗУЛТАТ: 56 точки

Мотиви: Кандидатът отговаря на предварително обявените условия. Притежава 
удостоверения за регистрация, издадени от Агенция за социално подпомагане, 
№№00305-0004—Заповед №РД1-149/05.04.2019 г., 00305-0006—Заповед №РД1- 
149/05.04.2019 г., 305-04/08.10.2009 г„ 1285/10.05.2006 г., 1284/10.05.2006 г„ 
284/17.05.2004г. и №111/06.11.2003 г. Центърът за съзидателно правосъдие има опит в 
областта на домашното насилие. Видно от представената документация кандидатът 
няма опит в предоставянето на социални услуги в общността, поради което получава 3 
т. От представените документи става ясно, че кандидатът има опит в изграждането на
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партньорство с местни власти и НПО, но недостатъчен, поради което получава 3 точки. 
Кандидатът разполага с квалифицирани кадри предимно в областта на правните науки, 
медицината, началната и предучилищната педагогика и психологията и по-малко в 
областта на социалните дейности, поради което членовете на комисията дават 5 т. 
Кандидатът е представил програма за развитие на социалната услуга и получава 25 т. 
Същият не е предложил адекватна система за мониторинг и оценка. Видно от 
представената документация същият е приложил вътрешни правила за изграждане и 
функциониране на Системите за финансово управление и контрол, което не съответства 
на критерия адекватна система за мониторинг и оценка, поради което получава 1 т. 
Кандидатът е предложил организационна и финансова структура за оперативно и 
финансово управление и получава максимален брой точки -  10. Същият не е 
предложил програма за обучение и развитие на персонала, зает в предоставянето на 
услугите и възможност за привличане на допълнителни средства за предоставяне на 
социалната услуга, поради което получава по 0 точки за всеки един от критериите

В резултат на така направените изчисления кандидат №1 „Сдружение за 
социална отговорност и регионални инициативи -  Банско получава 61 точки от 
максимален брой точки 100, а кандидат №2 СНЦ „Център за съзидателно 
правосъдие“ гр. Разград получава 56 точки от максимален брой точки 100.

Комисията класира следните участници в конкурса:
1. На първо място: кандидат №1 „Сдружение за социална отговорност и 

регионални инициативи -  Банско с 61 точки;
2. На второ място: кандидат №2 СНЦ „Център за съзидателно правосъдие“ гр. 

Разград с 56 точки.

Комисията предлага на кмета на община Кубрат да отправи покана за 
сключване на договор с кандидат №1 „Сдружение за социална отговорност и 
регионални инициативи -  Банско с 61 точки.

С това комисията приключи работата по разглеждане, оценяване и класиране на 
офертите на 25.06.2020 г. в 13:45 часа.
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