
ПРОГРАМА BG 07 “ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”  

 

ПРОЕКТ: РАЗВИТИЕ НА КОМУНИКАТИВНИТЕ И ТВОРЧЕСКИ 

УМЕНИЯ НА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА КАТО НАЧИН ЗА 

СТИМУЛИРАНЕ НА КРЕАТИВНИЯ ИМ ПОТЕНЦИАЛ ЗА 

ПЪЛНОЦЕННА СОЦИАЛНА РЕАДАПТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ 

 

ДЕЙНОСТ 2: ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  СТРОИТЕЛНО-

РЕМОНТНИ РАБОТИ В ЗАЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ 

ЗА СОЦИАЛНО-РЕХАБИЛИТАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ И                     

САНИТАРНИТЕ ВЪЗЛИ КЪМ ТЯХ 

 

 

„ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ПЛОВДИВ” ЕООД  

 



ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА е в размер на 219 586,74 EUR  

Безвъзмездна финансова помощ от ФМ на ЕИП  и 

Норвежкият финансов механизъм. От тях, за Дейност 2 са 

предназначи средства в размер на 109 070,80 EUR. 

„Център за психично здраве - Пловдив” ЕООД  



Подготовката на Дейност 2 стартира още през м. 

Октомври 2015 г., както е заложено в плана за действие 

при осъществяването на проекта, с изготвянето на 

документация за провеждане на публична покана по 

реда на глада Осма „а“ от ЗОП с цел избор на 

изпълнител, съгласно утвърден график за провеждане 

на обществени поръчки.  



Публична покана за избор на изпълнител с предмет: „Извършване 

на строително ремонтни дейности в Център по психично здраве – 

Пловдив във връзка с изпълнението на проект: Развитие на 

комуникативните и творчески умения на лица с психични 

разстройства като начин за стимулиране на креативния им 

потенциал за пълноценна социална реадаптация и интеграция”, 

договор БФП № РД 13-133/14.09.2015 г.” беше стартирана на 

07.12.2015 г. с публикуването на пълната документация на сайта на 

АОП с ID 9048644 и на сайта на „ЦПЗ – Пловдив“ ЕООД. 



Срока за подаване на оферти беше 17.12.2015 г. Бяха 

регистрирани оферти на пет участника, които бяха регистрирани 

в Регистър на подали оферти за участие в процедурата.  

На 18.12.2015 г. със заповед № НФМ-З-15/18.12.2015 г. 

управителя на „ЦПЗ – Пловдив“ ЕООД определи комисия за 

разглеждане и оценка на офертите със срок на изпълнение 30 

работни дни.  

Бяха подадени оферти от пет участника, които бяха 

регистрирани в регистър на подали оферти участници. 

 



На 25.01.2016 г. комисията представи протокола от своята 

работа, придружен с оценителни листове от всеки един от 

членовете на комисията.  

Протоколът беше одобрен от управителя на същата дата, на 

която бяха изпратени уведомления на подалите оферти 

участници за резултатите от работата на комисията, придружени 

с копие от протокола и уведомление до спечелилия участник 

относно сключване на Договор. 

 



Беше поето задължение преди сключване на договор, съгласно 

Одитна пътека НФМ-9, утвърдена от управителя на „ЦПЗ – 

Пловдив“ ЕООД. 

На 05.02.2016 г. в указания от нас срок, спечелилия участник – 

„КАВРЪКА“ ЕООД представи набора от документи, необходим за 

сключването на договора съгласно изискванията, поставени в 

документацията на публичната покана. След проверката и 

приемането на представените документи се сключи договор № 

НФМ-Д-19/05.02.2016 г.  за изпълнение на Дейност 2 на обща 

стойност 207 045,40 лева с ДДС или 105 860,64 EUR, съгласно 

ценовото предложение на участника.  

 



Йордан 

Кавръков  

управител  

на 

„КАВРЪКА“ 

ЕООД 

 

Д-р Мариана 

Господинова 

управител  

на „ЦПЗ - 

Пловдив“ 

ЕООД 

 



На 08.02.2016 г. беше открита строителна площадка във връзка с 

изпълнението на Договор № НФМ-Д.19/05.02.2016 г. за 

изпълнение на Дейност 2 по Проект РД-13-133, по Програма 

BG07“Инициатива за обществено здраве“, финансирана от ФМ на 

ЕИП и НФМ 2009-2014, за което беше съставен протокол, обр. 2 и 

2а към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време 

на строителство при спазване на чл. 7 от същата наредба.  

 



От момента на стартирането на строителната площадка започна 

фактическото изпълнение на дейност 2 от Проекта, което съгласно 

плана за действие бе планирано да започне още в края на декември 

2015  и началото на януари 2016 г., но забавянето в провеждането 

на публичната покана доведе до по-късно стартиране.  

Това не създаде риск за изпълнението на Дейност 2 от Проекта, 

защото в плана за действие бяха предвидени 7 месеца за 

изпълнение на тази дейност, а съгласно офертата на спечелилия 

участник срока за изпълнение на ремонтните дейности е 43 

календарни дни 



Изпълнителят представи фактура за аванс в размер на 20%, съгл. чл. 15, ал. 1 

от Договор № НФМ-Д-19 от 05.02.2016 г. във връзка с изпълнението на Проект 

РД-13-133 по Програма BG 07 „Инициатива за обществено здраве“, 

финансирана от ФМ на ЕИП и НФМ 2009-2014. Сумата по нея в размер на           

41 409,08 лева или 21 172,13 EUR беше фактически изплатена на 12.02.2016 г., 

след преминаване на процедурите по предварителен контрол. 

Разходооправдателните и платежни документи се оформят съгласно 

изискванията, посочени в Общите условия към Договор № РД-13-

133/14.09.2015 г. и се осчетоводяват съгласно счетоводната политика на „ЦПЗ – 

Пловдив“ ЕООД и съгласно правилата за счетоводно отчитане на средствата по 

Проекта по индивидуални аналитични сметки. 

 



Преди стартирането на Дейност 2 

 



В процес на изпълнение на дейност 2 





На 07.03.2016 г. с вх. № НФМ-В-87 „КАВРЪКА“ ЕООД представи акт 

образец 19 и доклад за извършена проверка на изпълнени и актувани 

СМР, с което приключи първия етап от изпълнението на Дейност 2. В 

тази връзка беше представена фактура за първо междинно плащане, 

съгл. чл. 15, т. 2 от Договор № НФМ-Д-19/05.02.2016 г във връзка с 

изпълнение на Проект РД-13-133, по Програма BG 07 „Инициатива за 

обществено здраве“, финансирана ФМ на ЕИП и НФМ, която след 

преминаването на процедурите за предварителен контрол беше платена 

на 28.03.2016 г. Сумата е в размер на 62 391,70 лева или 31 900,37 EUR. 

 



В края на първия етап: 





На 14.03.2016 г. „КАВРЪКА“ ЕООД представи акт образец 19 и 

доклад за извършена проверка на изпълнени и актувани СМР за втория 

етап от строително-ремонтните дейности. В тази връзка беше 

представена фактура за второ междинно плащане, съгл. чл. 15, т. 2 от 

Договор № НФМ-Д-19/05.02.2016 г във връзка с изпълнение на Проект 

РД-13-133, по Програма BG 07 „Инициатива за обществено здраве“, 

финансирана ФМ на ЕИП и НФМ. Сумата за второто междинно 

плащане е в размер на 62 791,41 лева или 32 104,74 EUR и след 

преминаването на процедурите за предварителен контрол беше платена 

на 13.04.2016 г.  

 



Преди стартирането на втория и третия етапи 

 



По време на ремонтните дейности – етап 2: 



След края на междинните етапи: 



По време на последния етап от Дейност 2: 





Цялостното изпълнение на Дейност 2 приключи на 21.03.2016 г. когато 

изпълнителя – „КАВРЪКА“ ЕООД представи окончателната 

документация за приключването на строително-ремонтните дейности 

във връзка с Проект РД-13-133, по Програма BG 07 „Инициатива за 

обществено здраве“, финансирана от ФМ на ЕИП и НФМ 2009-2014. Тя 

включва акт обр. 19; доклад за извършена проверка на изпълнени и 

актувани СМР и анализи на изразходваните средства при изпълнението. 

На базата на тази документация беше представена фактура за 

окончателно плащане за сума в размер на 40 452,41 лева или 20 682,99 

EUR.  Така изпълнителя отчете окончателното изпълнение по договор 

№ НФМ-Д-19/05.02.2016 г. 



Документацията беше проверена и одобрена от управителя на „ЦПЗ – 

Пловдив“ и ръководител на Проекта и след преминаване на вътрешните 

процедури за предварителен контрол, окончателното плащане беше 

направено на 21.04.2016 г.  

Общата усвоена сума по договор НФМ-Д-19/05.02.2016 г. за 

изпълнение на Дейност 2 от Проект РД-13-133, по Програма BG 07 

„Инициатива за обществено здраве“, финансирана от ФМ на ЕИП и 

НФМ 2009-2014 е в размер на 207 044,60 лева или 105 860,23 EUR и 

съответства на утвърдения бюджет за тази дейност към Договор № РД-

13-133/14.09.2016 г.  



Благодарим Ви за 

отделеното време и 

внимание! 


