ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: 0601/686 12; факс: 0601/620 57, 0601/622 12
e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg

ОБЯВЛЕНИЕ
ОБ-Т-50/04.06.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 18а, ал. 3 от Закона за социално подпомагане,
чл. 37 и чл. 38, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане,
Кметът на община Търговище, със Заповед № З-ОП-31/03.06.2020 г., ОБЯВЯВА
КОНКУРС за възлагане управлението на социалната услуга «Защитено жилище за лица с
психични разстройства» с капацитет 4 места на територията на община Търговище, както
следва:
1. Условия за участие и изисквания към кандидатите:
1.1. В конкурса могат да участват български физически лица, регистрирани по Търговския
закон, и юридически лица, включително ЮЛНЦ.
1.2. В конкурса могат да участват и физически лица, извършващи търговска дейност,
юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава – членка на
Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство.
1.3. Кандидатите по т. 1.1 и т.1.2 трябва да са вписани в регистъра към Агенцията за
социално подпомагане.
1.4. Изпълнителят – доставчик следва да разполага със собствено помещение за
предоставяне на социалната услуга, предмет на този конкурс.
2. Характеристика и специфика на социалната услуга:
2.1. «Защитено жилище за лица с психични разстройства» е социална услуга в общността –
резидентен тип, в която пълнолетни лица, различни по възраст и пол, водят относително
независим живот, подпомагани от професионалисти.
2.2. Основни цели:
2.2.1 Постигане на социално включване и придобиване или възстановяване на изгубени
социални умения и навици.
2.2.2 Осигуряване на пълноценен и относително самостоятелен начин на живот в
подходяща среда, близка до семейната, с възможност за подкрепа и изява.
2.2.3 Осигуряване на устойчив подслон, грижа и подпомагане на обитателите му.
3. Изисквания към кандидатите
3.1. Опит на кандидата в управлението на социални услуги в общността – резидентен тип.
3.2. Наличие на определен работен капацитет (техническо оборудване; персонал – брой,
квалификация), съгласно нормативните изисквания.
3.3. Наличие на организационен капацитет.
3.4. В конкурса не могат да участват кандидати, които:
3.4.1. са обявени в несъстоятелност или са в производство по обявяване в
несъстоятелност.
3.4.2. се намират в ликвидация,
3.4.3. са лишени от правото да упражняват търговска дейност.
3.4.4. имат парични задължения към държавата или общината по смисъла на чл. 162, ал. 2
от ДОПК, към осигурителни фондове, установени с влязъл в сила акт на компетентен
орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията.
4. Документи за участие в конкурса:
4.1. Заявление за участие – Приложение 1.
4.2. Формуляр за предоставяне на техническо и финансово предложение – Приложение 2.

4.3. Декларация за допустимост – Приложение 3.
4.4. Удостоверение за вписване в регистъра на Агенцията за социално подпомагане за
предоставяне на социални услуги.
4.5. Заверено копие от картата за идентификация по БУЛСТАТ.
4.6. Списък с работния капацитет (техническо оборудване и персонал) на кандидата и
квалификация на кадрите.
4.7. Заверено копие от годишния счетоводен баланс и от отчета за приходите и разходите
на кандидатите за предходната приключена година, заверен от одитор, или декларация от
кандидата, че не подлежи на одиторски контрол.
4.8. Детайлизирана програма за развитие на социалната услуга, включваща: цел и задачи
на предоставяната услуга, график на дейностите, описание на целевата група, бюджет
(прогноза за бюджет се прави на основание стандартите за издръжка за делегирани от
държавата дейности по Решение на МС), начин на разходване на средствата, наличен
персонал, участие на партньори за изпълнение на програмата, стратегия за устойчивост на
услугата и преодоляване на рисковете, други.
4.9. Доказателства за репутацията 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.
4.10. Финансово предложение, което съдържа попълнен формуляр за разбивка на
разходите за периода август-декември 2020 г. и пълна бюджетна година за 2021 г.
4.11. Споразумение за партньорство (в случаите на обединение).
Всички документи трябва да се представят в оригинал с изключение на посочените от
възложителя, които са подписани и подпечатани от кандидата (вярно с оригинала).
5. Договорът за възлагане на управлението на услугата ще се сключи за срок от 5
(пет) години.
6. Краен срок и място на подаване на документите. Дата и час на провеждане на
конкурса:
Кандидатите представят документи по настоящия конкурс до 16.30 ч. на 22.07.2020 г. в
Центъра за административно обслужване на Община Търговище, в непрозрачен плик,
надписан “КОНКУРС ЗА ДОСТАВЧИК НА СОЦИАЛНА УСЛУГА – «ЗАЩИТЕНО
ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА». Върху плика се пише,
наименованието на кандидата, точен адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен
адрес. Документите се подават лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна
разписка в Центъра за административно обслужване на Община Търговище на адрес:
гр. Търговище, Община Търговище, пл. ”Свобода”, п.к. 7700. Предложения получени след
крайния срок няма да се разглеждат.
Конкурса ще се проведе на 24.07.2020 година.
За допълнителна информация – Билял Чолаков, старши експерт при Община Търговище,
етаж V, стая 31, тел. 0601/6 87 80.
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