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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

КЪМ ПУБЛИЧНА ОБЯВА 

„Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“ 

 

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) е неправителствена организация, която 

оказва финансова подкрепа, за да се намали бедността и за да се преодолеят пропуските в 

образованието и пазарната активност на хората от икономически уязвимите групи. 

През 2017 г. консорциум, състоящ се от Институт Отворено общество – София, съвместно с 

Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Фондация „Тръст за социална алтернатива“, 

беше избран за Оператор на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) за България, в 

рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Фонд 

Активни граждани България е на обща стойност  15 500 000 евро, предоставени изцяло от страните 

донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Програмата ще функционира до 2024 г. и ще допринася 

за постигане на общите цели на ФМ на ЕИП и Норвежкия ФМ за намаляване на икономическите и 

социалните различия и за укрепване двустранните отношения между страните-бенефициенти и 

страните-донори. Целта на Фонд Активни граждани е „Укрепнало гражданско общество, активни 

граждани и овластени уязвими групи“. Фондът ще подкрепя дългосрочната устойчивост и 

капацитета на гражданския сектор, укрепвайки неговата роля в насърчаване на демократичното 

участие, активното гражданство и човешките права. 

Проект „Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни 

специалности“, изпълняван от фондация „Тръст за социална алтернатива“, в рамките на Фонд 

Активни граждани България, с продължителност  до 30. 04. 2024 г., и с бюджет на обща стойност 444 

500 евро. Проектът има за цел да предостави на стипендиантите по Програма „Стипендии за 

студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“ ценна подкрепа чрез консултации 

и професионална помощ, важни за постигането на висок академичен успех и кариерна реализация 

в сферата на здравеопазването.   

През август 2019 г. ТСА проведе процедура  по реда ПМС № 118 от 20 май 2014 г. за условията 

и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на БФП от Финансовия механизъм 

за ЕИП, Норвежкия финансов механизъм, Фонд “Убежище, миграция и интеграция” и Фонд 

“Вътрешна сигурност"  за избор на ментори за студенти от ромски произход, изучаващи здравни 

специалности. В рамките на проведената процедура бяха избрани за изпълнители 54 лица, с които 

са подписани договори за предоставяне на наставнически услуги в градовете София, Плевен, Враца, 

Варна, Пловдив и Стара Загора. В хода на изпълнение на проекта се установи необходимост от 
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набиране на допълнителни ментори за някои от първоначално избраните градове – Варна, Пловдив 

и Стара Загора, както и включване на ментори от нови градове, в които има студенти, нуждаещи се 

от менторска подкрепа – Бургас и Благоевград. Това доведе до необходимост от провеждане на 

допълнителна процедура от ТСА с цел допълване на списъците с наставници за предоставяне на 

услугите и изпълнението на дейностите по проекта. Именно с тази цел ТСА обявява отново 

процедура  по реда ПМС № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител 

от страна на бенефициенти на БФП от Финансовия механизъм за ЕИП, Норвежкия финансов 

механизъм, Фонд “Убежище, миграция и интеграция” и Фонд “Вътрешна сигурност"  за избор на 

ментори за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности, за градовете Варна, 

Стара Загора, Бургас, Пловдив и Благоевград. 

2. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА 

Предметът на настоящата обява е „Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, 

изучаващи здравни специалности“. 

3. ЦЕЛИ  

Общата цел на проект „Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи 

здравни специалности“ е предоставяне на менторска подкрепа за студенти от ромски произход, 

изучаващи здравни специалности, която допълва компонента за предоставяне на стипендии на 

младежи от ромски произход (Стипендиантска програма) в рамките на Фонд Активни граждани 

България (Active Citizens Fund) по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо 

пространство 2014-2021 г. Проектът е основан на общите ценности за уважение на човешкото 

достойнство, свобода, демокрация, равенство и върховенство на закона, и уважение на човешките 

права, включително правата на лица, принадлежащи към малцинства. 

Специфични цели 

• Предоставяне на качествена и високо квалифицирана експертиза от страна на менторите; 

• Повишаване на  академичните резултати на студентите от ромски произход, изучаващи 

здравни специалности; 

• Организиране на учебния процес по ефективен и ефикасен начин, така че да постигне 

целите на програмата; 

• Осигуряване на специфична компетентност с практическа насоченост за студенти от ромски 

произход, изучаващи здравни специалности; 

• Осигуряване на възможности за участие в научни конференции и форуми, които да 

допринесат за повишаване на академичните резултати и професионална насоченост на 

студентите. 
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Очаквани резултати 

• Създаденa база данни от наставници,  които да осъществяват менторска подкрепа за 

студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности 

• Предоставяне на менторска подкрепа на до 240 студента от ромски произход, изучаващи 

здравни специалности 

•  Повишаване качеството и практическата насоченост на обучението на студенти от ромски 

произход  по здравни специалности  

Място за изпълнение на услугата: Учебните и болнични заведения, които се ползват от студентите, 

изучаващи здравни специалности на територията на Република България в градовете Варна, Бургас, 

Благоевград, Пловдив и Стара Загора. 

Срок на договорите – възложителят (фондация „Тръст за социална алтернатива“) сключва договори 

с избраните за изпълнители наставници по настоящата обява за срок до 4 академични години, 

считано от 2020/2021 до 30 април 2024 г.. В рамките на всяка академична година възложителят ще 

възлага изпълнението на менторска услуга за определен студент с анекс към договора за до 9 

учебни месеца в рамките на конкретната академична година при условие, че за конкретната 

академична година за конкретния регион има заявен интерес от студент.  

 

4. ОБХВАТ НА УСЛУГАТА 

Възложителят на услугата – фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) е  бенефициент 

на безвъзмездна финансова помощ, който не е възложител по смисъла на Закона за обществените 

поръчки. ТСА прилага правната възможност да възложи дейностите по осигуряване на 

наставнически услуги на лица, избрани по реда на ПМС № 118 от 20 май 2014 г. за условията и реда 

за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на БФП от Финансовия механизъм за ЕИП, 

Норвежкия финансов механизъм, Фонд “Убежище, миграция и интеграция” и Фонд “Вътрешна 

сигурност". Чрез избора на този подход, ТСА  цели осигуряване на ефективност, ефикасност и 

икономичност при разходването на средствата по проекта, като определянето на избраните 

изпълнители ще се осъществява при спазването на принципите на равнопоставеност и недопускане 

на дискриминация,  пропорционалност,  публичност и прозрачност. Чрез провеждане на 

процедурата ТСА ще подпише договори с класираните кандидати  за предоставяне на менторски 

услуги за целия срок на проекта до 4 академични години, считано от 2020/2021 до 30 април 2024г. 

За всяка академична година възложителят ще възлага изпълнението на менторска услуга за 

определен студент, при условие, че за конкретната академична година за конкретния регион има 

заявен интерес от студент, с анекс към договора на наставника за до 9 учебни месеца в рамките на 

съответната академична година. Възлагането ще  се осъществя по низходящ ред на класираните 
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наставници за конкретния район от територията на страната, на която се намират студента и 

ментора, според специалността на студента и наличието на наставник от съотносима специалност.  

Подписването на договор не гарантира възлагане на конкретни услуги за осъществяване на 

наставничество. Възложителят може да не възлага услуги на определен наставник, с когото има 

подписан договор, ако за периода на договора за конкретния регион няма заявен интерес от студент 

от съотносима специалност. Плащането на изпълнените услуги ще се извършва след подписването 

на анекс към договора, съгласно условията на проекта на договора и анекса към договора.  

  Цялостният процес по подбора, координация на дейността на наставниците и студентите ще 

се осъществява от екипа на Възложителя.  

В рамките на проекта следва да бъде оказана менторска подкрепа на приблизително 240 

студента. В рамките на една академична година всеки наставник може да наставлява до 2-ма 

студенти. Средногодишният (за академична година) брой на ангажирани ментори се очаква да е 

минимум 20. 

Прогнозният брой наставници, които ще бъдат ангажирани при изпълнението на  проекта е 120 

(сто и двадесет) за целият период.  

Общата стойност на обявата е в размер на 494 996 лева, която се явява стойността на остатъчния 

бюджет за тази дейност по проект „Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи 

здравни специалности“. 

Предвижданото месечно възнаграждение на наставниците за предоставяне на наставнически 

услуги е съгласно фиксирана от Възложителя цена. 

Фиксираното месечно възнаграждение за осъществяване на менторска услуга от наставник за 

един студент е в размер на 326.95 лв (триста двадесет и шест лева и деветдесет и пет стотинки). 

Кандидатите за ментори следва да попадат в някоя от следните категории: 

 - „Хабилитирани медицински преподаватели“ 

- „Общопрактикуващи лекари“ 

-  „Медицински специалисти“ 

-  „Специалисти по здравни грижи“ и „Обществено здраве“. 

Основните задължения на наставниците са следните: 

• изготвяне на индивидуален план за работа със студента при определяне на студент, 

чийто ментор ще бъде; индивидуалният план се изготвя в срок от 7 работни дни след 
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подписването на анекс към договора за възлагане на конкретна наставническа 

услуга; 

• провеждането на редовни срещи между тях и студента, не по малко от 4 срещи лице-

в-лице, и не по малко от 2 виртуални срещи, чрез скайп или друга онлайн платформа, 

включително по телефон, в рамките на един учебен семестър от академичната 

година, или не по-малко от 8 срещи лице-в-лице и 4 виртуални срещи в рамките на 

академичната година; 

• насърчаване на участието на студентите в най-малко 2 проекта на здравна тематика, 

в рамките на академичната година; 

• предоставяне на не по-малко от 6 консултации при подготовката за изпити, в рамките 

на академичната година; 

• съдействие за участия в конференции и при разработката на научни публикации, и 

др.  

• при предоставяне на наставническата услуга да подхожда с необходимия 

професионализъм, безкористно и безпристрастно; 

• в случай на настъпила промяна в обстоятелства в попълнената от него Декларация – 

приложение към офертата е длъжен в срок до 7 работни дни да уведоми 

възложителя; 

• наставникът е длъжен да третира всякаква информация, станала му известна при или 

по повод предоставяне на наставническата услуга като конфиденциална. 

 Освен това, проектът насърчава стипендиантите да организират или участват в малки 

проекти на здравна тематика, насочени към подобряването на информираността в ромските 

общности, превенция на заболявания, предоставяне на безплатни здравни консултации. 

Наставниците ще имат възможността да посещават обучения за подобряване на менторските си 

умения и обмен на опит със свои колеги.  

Като резултат от изпълнението на подписаните договори се очаква да бъде предоставена 

висококвалифицирана менторска подкрепа за ромски студенти, изучаващи здравни специалности. 

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО  

5.1. Ред и условия за подбор на наставници 

Възложителят назначава комисия, която извършва: 

На първи етап: проверка за съответствие на подадените от кандидатите документи спрямо 

изискванията на документацията на възложителя. В случай че за някой от кандидатите се установят 
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пропуски в подадените документи спрямо изискванията на възложителя, на кандидата се дава 

седемдневен срок за отстраняване на несъответствието (чрез изпращане на електронно писмо, 

съдържащо описание на несъответствието). Ако кандидатът не представи в допълнително дадения 

срок изисканите документи, както и ако се установи несъответствие на допълнително подадените 

документи спрямо изискванията на възложителя, кандидатът се дисквалифицира и неговата 

кандидатура не се разглежда на втори етап: оценка на кандидатите. 

На втори етап: оценка на кандидатите, преминали успешно първи етап и ги класира по 

низходящ ред в отделни списъци за всеки конкретен район (София, Варна, Плевен, Враца, Пловдив 

и Стара Загора) прилагайки публикуваната методика  за оценка на предложенията. 

След обявяване на класирането на кандидатите за всеки отделен район Възложителят подписва 

договори с тях по реда на тяхното класиране, както следва: 

-  За Варна – с първите 15 класирани кандидата; 

- За Пловдив – с първите 15 класирани кандидата; 

- За Бургас – с първите 15 класирани кандидата; 

- За Благоевград – с първите 15 класирани кандидата; 

- За Стара Загора – с първите 15 класирани кандидата. 

В случай че има и други класирани кандидати, те остават в резервен списък, като 

Възложителят в рамките на срока за изпълнение на проекта  може да подпише договори и с тях, в 

случай на  необходимост или при прекратяване на договор с определен за изпълнител кандидат.  

Възложителят ще информира кандидатите за резултатите от процедурата по подбор в 

седемдневен срок от провеждането й индивидуално чрез електронно писмо, както и  чрез 

публикуване на списък с избраните кандидати и списък с резерви на сайта на възложителя. 

В началото на всяка конкретна академична година до края на изпълнение на проекта, 

Възложителят идентифицира естеството на необходимите менторски услуги, които следва да бъдат 

предоставени на база наличието на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности.  

Възлагането на   изпълнението на менторска услуга за конкретен студент става с 

подписването на анекс към договора на наставника за до 9 учебни месеца, в рамките на съответната 

академична година. Възлагането ще  се осъществя по низходящ ред от списъците на класираните 

наставници за конкретния район от територията на страната, на която се намират студента и 

ментора, според специалността на студента и наличието на наставник от съотносима специалност.  

Възложителят може да прави и извънредни подбори на ментори в рамките на академичната 

година, прилагайки горепосочените условия.  
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5.2. Изисквания към наставниците 

Кандидатите за ментори следва да отговарят на следните минимални изисквания: 

За категория „Хабилитирани медицински преподаватели“:   

- да са хабилитирани преподаватели в някое от професионалните направления от област на 

висше образование  7. Здравеопазване и спорт, а именно: 7.1. Медицина, 7.2. 

Стоматология, 7.3. Фармация, 7.4.Обществено здраве или 7.5. Здравни грижи  

За категория „Общопрактикуващи лекари“:  

- да имат завършено висше образование на образователно-квалификационна степен 

„Магистър” и правоспособност „Лекар” с право на обща медицинска практика. 

За категория „Медицински специалисти“ 

- да имат завършено висше образование в професионално направление  от област на висше 

образование  7. Здравеопазване и спорт, 7.1. Медицина, 7.4.Обществено здраве или 7.5. 

Здравни грижи 

- да имат завършена специализация в конкретна област от медицината 

За категория „Специалисти по здравни грижи“ и „Обществено здраве“: 

- Да имат завършено завършено висше образование в образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“ в някоя от специалностите „Акушерка“, „Медицинска сестра“ или „Кинезитерапевт“  

 Наставниците трябва: 

- Да са пълнолетни физически лица според законодателството на държавата, от която 

произхождат; 

- Да не са поставени под запрещение; 

- Да не са осъждани за престъпление по служба с влязла в сила присъда; или за измама, 

корупция, участие в престъпна организация, изпиране на пари или всякаква друга незаконна 

дейност, накърняваща финансовите интереси на страната и/или ЕС;  

- Да не са лишени от правото да упражняват професията или дейността си в професионална 

област здравеопазване;  

- Да бъдат на разположение за изпълнение на услугата. 

Относно горните обстоятелства наставниците следва да подписват декларации. 

5.1. Необходими документи, които трябва да представят кандидатите: 
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1. Кандидатите следва да представят подписана и датирана актуална автобиография (СV) във 

формат https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/curriculum-vitae/templates-

instructions%20   

2. Оферта, съдържаща техническо предложение 

3. Декларация (приложение към офертата), че е пълнолетно физическо лице според 

законодателството на държавата, от която произхожда, не е поставено под запрещение, че 

ще бъде на разположение за изпълнение на функциите си като наставник за целия период 

на договора; 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ (по образец) за съгласие за събиране, съхранение и обработка на лични данни 

при спазване разпоредбите на Общ регламент за защита на личните данни 

(Регламент(ЕС)2016/679),  

5. Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 от ПМС № 118/20.04.2014 г. (по образец) 

6.  Копие от документ за самоличност 

7. Копия от документи, доказващи професионалната компетентност на кандидата 

 Всички документи се предоставят на хартиен носител на български език и/или и в превод на  

български език, в оригинал (задължително за декларациите) и/или копие, заверено на всяка 

страница с думите „Вярно с оригинала” и подпис на кандидата.  

 Всички декларации се представят в оригинал, надлежно датирани и подписани от 

кандидата. 

 Работният език за изпълнение на наставническите услуги е български, а услугите се 

предоставят  в учебните и болнични заведения, които се ползват от студентите, изучаващи здравни 

специалности на територията на Република България, за което Възложителят  не дължи на 

наставниците пътни, дневни, квартирни или каквото и да било друго възнаграждение, извън 

определеното в договорите. 

  

5.2. Прекратяване на договора с наставник: 

1. при смърт; 

2. при невъзможност да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна 

неработоспособност; 

3. ако бъде осъден на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер; 

4. ако бъде лишен от право да упражнява професията си или настъпи основание, което би 

довели до несъответствие с минималните изисквания за изпълнение на договора 

5. при условията в проекта на договора. 

https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
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5.3. Комуникация с Възложителя 

От страна на Възложителя ще бъде създаден екип за управление, който ще бъде отговорен за 

организацията и управлението на всички договори, както и за връзките със студентите, изучаващи  

ромски специалности.  

За контакт с екипа на Възложителя: 

Айлин Джафер 

Мениджър проекти 

Ел.адрес: adzhafer@tsa-bulgaria.org 

Мобилен телефон: 0882 381 359 

mailto:mmetodieva@tsa-bulgaria.org

