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СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Съгласно чл.2, ал.7 от ПМС №160 от 01.07.2016 г. 

 
Във връзка с осигуряване на организация и управление на проект №: BG05M9OP001-

1.003-0287: „Стимулиране на интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на 

труда чрез създаване на 18 нови работни места за безработни и неактивни лица във фирма 

„Зенит - 357“ ЕООД, минимум половината от които да бъдат безработни младежи под 29 

години или безработни лица на възраст над 54 години.“ по оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“, 2014-2020, процедура BG05M9OP001-1.003 – „Ново работно място 

2015“ и на основание чл.2, ал.7 от Постановление №160 на Министерски съвет от 2016 г., 

„Зенит 357” ЕООД обявява, че набира ценови предложения за осигуряване на изпълнител, 

който да осъществява функциите на координатор по проект №: BG05M9OP001-1.003-0287 

при следните условия на изпълнение. 

 

1. Описание на услугата 

Общата цел на проект №: BG05M9OP001-1.003-0287 е да стимулира интеграцията на 

едни от най-уязвимите групи на пазара на труда като създаде устойчиви нови работни места 

за безработни и неактивни лица във фирма „Зенит 357“ ЕООД. Общата цел на проекта е 

фокусирана към адресиране и решаване на нуждите и проблемите на представителите на 

целевите групи, включени в проекта и преди всичко на техните нужди и потребности от 

осигуряване на работа и създаване на практически професионални умения и компетенции, 

които да бъдат добра предпоставка за тяхното професионално развитие и активна и 

пълноценна социална интеграция.  Специфичните цели на проекта са следните:  

1. Да се създадат 18 нови работни места във фирма „Зенит 357“ ЕООД за безработни и 

неактивни лица, минимум половината от които да бъдат безработни младежи под 29 години 

или безработни лица на възраст над 54 години.  

2. Да се създадат практически професионални умения и компетенции на новите 

работници чрез осигуряване на обучение на работното място, предоставяне на насоки и 

инструкции и осъществяване на текущ мониторинг върху трудовото изпълнение и 

постиганите резултати.  
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3. Да се стимулира бързата адаптация на новите работници и тяхната интеграция в 

съществуващия трудов колектив на фирмата чрез: ефективен мениджмънт, създаване на 

благоприятен социално-психологически климат, ясно дефиниране на правата, 

отговорностите и др. 

 

Чрез настоящата публична покана ще бъде избран  външен изпълнител /физическо или 

юридическо лице/, който да осъществява функциите на координатор на проект №: 

BG05M9OP001-1.003-0287: „Стимулиране на интеграцията на едни от най-уязвимите групи 

на пазара на труда чрез създаване на 18 нови работни места за безработни и неактивни лица 

във фирма „Зенит 357“ ЕООД, минимум половината от които да бъдат безработни младежи 

под 29 години или  безработни лица на  възраст над 54 години“, финансиран по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-

1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”.   

Предмет на услугата:  

Предметът на договора с външния изпълнител ще включва:  изготвяне на вътрешни 

правила за управление и отчитане на дейностите по проекта; отчитане на проекта в 

информационната система ИСУН; подготовка на необходимите справки, отчети, документи 

и информация, необходими за отчитане на проекта в информационната система ИСУН, 

консултиране на място при бенефициента относно организацията и изпълнението на 

дейностите и счетоводното отчитане на дейностите и стопанските операции по проекта в 

съответствие с изискванията на Управляващия орган по програмата, изготвяне на искания за 

плащане, доклади и отчети по проекта в съответствие с изискванията на Управляващия орган 

по програмата; изготвяне на тръжни документи във връзка с провеждането на публична 

покана по ПМС 160/2016 за избор на външен доставчик на оборудване по проекта; 

подпомагане на бенефициента при провеждането на публична покана по ПМС 160/2016 за 

избор на външен доставчик на оборудване по проекта, подпомагане на бенефициента при 

изготвянето на писма и водене на кореспонденция с Управляващия орган и други контролни 

органи във връзка с проекта, следене за спазване на приложимото законодателство при 

изпълнението и отчитането на дейностите по проекта, извършване на консултации на място 

на Ръководителя на проекта, участие в работни срещи, съдействие на бенефициента при 
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извършване на проверки от Управляващия орган и други контролни органи по проекта, 

изготвяне на становища и др.. 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: 

 Участникът трябва да е реализирал оборот от икономическа дейност през последните 

три финансово приключени години (2013, 2014 и 2015) общо в размер не по-малък от 

36000 лв. За доказване на изискването участникът трябва да представи копия на 

счетоводните баланси и отчетите за приходите и разходите за 2013, 2014 и 2015 г. (за 

физически лица – копия на годишни данъчни декларации за облагане на доходите на 

физическите лица за 2013, 2014 и 2015 г. или еквивалентен официален документ, 

удостоверяващ получения доход за 2013, 2014 и 2015 г.) или друг еквивалентен 

документ, доказващ реализирания оборот от икономическа дейност. 

 Участникът трябва да предложи експерт Координатор, който да отговаря на следните 

изисквания: степен на образование – минимум бакалавър; трудов опит – 5 години; 3 

години опит в управление и/или контрол на проекти; опит като член на екип по 

управление на проект в поне един проект или еквивалентно. За доказване на 

изискването участникът трябва да представи автобиография, трудова книжка, трудови 

или граждански договори, или друг еквивалентен документ, който да докаже 

изискуемия опит на експерта Координатор. 

 Участникът трябва да представи програма за изпълнение на настоящата услуга, която 

да включва следните елементи: организацията на работата по реализиране предмета 

на настоящата услуга, координацията на дейностите и взаимодействието с различните 

участници в процеса; методи, инструментариум и концепция за изпълнението на 

предмета на настоящата поръчка; описание на процесите, дейностите и поддейностите 

за постигането на целите и очакваните резултати от настоящата услуга, които да са 

съобразени с изискванията и насоките на Управляващия орган за отчитане на 

проектите по процедура BG05M9OP001-1.003 – „Ново работно място 2015“. 

Участникът трябва да опише приложимата правна рамка, системата за управление и 

контрол по програмата, изискванията на Управляващия орган по програмата към 

бенефициентите при управлението и отчитането на проектите; начините на отчитане 
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на проекта, да представи своята концепция за отчитане на проекта в съответствие с 

изискванията на Управляващия орган за отчитане на проектите по процедура 

BG05M9OP001-1.003 – „Ново работно място 2015“. Участникът трябва да представи 

концепция за оказване на консултации на Възложителя при управление и изпълнение 

на проекта, която да отчита основните рискове пред постигане на целите на проекта.   

 

2. Прогнозна стойност: 18000 (осемнадесет хиляди) лева без ДДС. 

3. Планирана дата на обявяване на ценовото предложение: 21.09.2016 г. 

4. Краен срок за приемане на ценови предложения: 26.09.2016 г., 17.30 часа 

5. Начин на кандидатстване: Кандидатите за изпълнение на услугата следва да 

представят своите ценови предложения чрез ИСУН. 

Oфертите следва да бъдат подписани и подпечатани от оферента. Всеки кандидат има 

право да представи само една оферта. Ценовите предложения се изготвят на български език в 

български лева. 

                                                     


