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Относно: Сключване на Партньорско споразумение между Община Русе, като принципал на 

„Комплексен онкологичен центьр - Русе" ЕООД и Министерство на 

здравеопазването, във връзка с подготовка и изпълнение на проектно предложение 

по процедура BGI6RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията", 

приоритетна ос 9 ,,Подкрепа за здравната система за справяне с кризи" по 

Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Министерството на здравеопазването е определено за конкретен бенефициент по 

процедура BGI6RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията", която се реализира в 

рамките на приоритетна ос 9 Подкрепа за здравната система за справяне с кризи" на ОПРР 

2014-2020. 

Процедурата цели осигуряване на възможност за подпомагане въвеждането на 

специфични мерки за мобилизация на инвестициите в системата на здравеопазването в отговор 

на разпространението на COVID-19. Допустимите дейности по процедурата са насочени към 

осигуряване на подкрепа за болничната мрежа, чрез реконструкция, проектиране и ремонтни 

дейности за обособяване на изолирани структури за лечение на пациенти с COVID-19 към 

болници, осигуряване на медицинско и немедицинско оборудване за структурите, създадени за 

лечение и грижи за пациенти с COVID-19, повишаване капацитета на центровете за 



трансфузионна хематология за диагностика на COVID-19 и внедряване на телемедицина с оглед 

редуциране на контактите на инфектираните с коронавирус пациенти при получаване на 

медицински грижи. 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 129 271 258,60 

лева, като допустими партньори са общини и/или общински лечебни заведения. 

Във връзка с подготовката на проектно предложение от страна на Министерството на 

здравеопазването и изпълнение на изискванията за допустимост, посочени в Насоките за 

кандидатстване от страна на УО на ОПРР, бяха разработени критерии за включване на лечебни 

заведения за болнична помощ, които бяха публикувани на интернет страницата на 

Министерство на здравеопазването. Въз основа на тези критерии са определени 133 лечебни 

заведения с държавно и общинско участие в капитала, които са разпределени в три групи. 

Като лечебно заведение, част от група 3, попада и ,,Комплексен онкологичен центьр - 

Русе" ЕООД. През месец юни 2021 г. в отговор на писмо от Министерството на 

здравеопазването, „Комплексен онкологичен центьр - Русе" ЕООД е представил проектно 

предложение „Строително-монтажни работи за създаване и оборудване на изолирани 

помещения за пациенти с COVID-19 в ,,КОц  - Русе ЕООД". 

В резултат на изпълнението на проекта, болничното заведение ще извърши 

преустройство на собствена изолирана сграда за лечението на пациенти при епидемично 

разпространение на инфекциозни заболявания, в това число с коронавирусна инфекция, на 

стойност 197 147.13 лв. с ДДС. 

С писмо от 07.10.2021 г. Министерството на здравеопазването уведоми Община Русе, че 

в качеството й на лринципал на „Комплексен онкологичен център - Русе" ЕООД е необходимо 

да вземе решение на Общински съвет - Русе за включването й като партньор на Министерството 

в подготовката и изпълнението на проектното предложение. На базата на това решение ще бъде 

сключено споразумение за партньорство по образец, което урежда правата и задълженията на 

страните, във връзка с проектното предложение. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.63, ал.2 от Правилника за организацията и 

дейностга на Общински съвет - Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, предлагам Общинският съвет да вземе следното 



РЕШЕНИЕ: 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и 

изискванията за кандидатстване по процедура „Мерки за справяне с пандемията" на Оперативна 

програма „Региони в растеж" 2014-2020, Общинският съвет реши: 

1. Дава съгласие Община Русе да участва като партньор на Министерството на 

здравеопазването за кандидатстване с проект по процедура BGI6RFOP001-9.001 „Мерки за 

справяне с пандемията", приоритетна ос 9 ,,Подкрепа за здравната система за справяне с кризи" 

по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020. 

2. Упълномощава Кмета на Община Русе да подпише Споразумение за партньорство с 

Министерството на здравеопазването за участие в проекта, да подготви и внесе необкодимата 

документация и да подпише съответните документи, във връзка с кандидатстване и изпълнение 

на проекта. 

Приложенне: Споразумение за партньорство между Община Русе и Министерството на 

здравеопазването 

ВНОСИТЕ 

ПЕИЧ МИЛКОВ 
Кмет rt[Община Русе 



ЕВРОПЕлСКИ СЬЮЗ 
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• РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТИЬОРСТВО 

.№ 

Днес,  2021 г., в гр. София, между: 

Министерството на здравеопазването, с адрес: гр. София, пл. „Св. Неделя" № 5, БУЛСТАТ: 

000695317, представлявано от д-р Стойчо Кацаров - министьр на здравеопазването и Мария 

Беломорова - директор на дирекция "Бюджет и финанси", в качеството си на директен 

бенефициент по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BGI6RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията" по приоритетна ос 9 ,,Подкрепа за 

здравната система за справяне с кризи" на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014 - 

2020, от една страна, наричана по-нататьк, за краткост: „Бенефициент" 

и 

  с адрес   представлявана от 7 

в качеството си на допустим партньор по същата процедура, от друга страна, наричана по- 

нататьк, за краткост: „Партньор", 

се сключи настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО, наричано по-долу за 

краткост СПОРАЗУМЕНИЕТО, за следното: 

РАЗДЕЛ I 

ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕИИЕТО 

Чл. 1. (1) Настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ урежда правата и задълженията на страните 

във връзка с подготовката и изпълнението на проектно предложение, с което Бенефициента 

кандидатства по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BGI6RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията" по приоритетна ос 9 ,,Подкрепа за 

здравната система за справяне с кризи" на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014- 

2020. 

(2) Проектното предложение включва допустими за финансиране дейности по 

изпълнение на строително-монтажни дейности (СМР), както и проектиране, изпълнение на 



строителен надзор и авторски надзор по време на СМР за обектите, за които това е 

необходимо. 

(3) Конкретните дейности, които ще бъдат извършени и са предмет на настоящото 

Споразумение, са определени и съгласувани съвместно от страните и са посочени в 

Приложение № 1 Таблица. 

(4) Страните се съгласяват, че при наличие на необходимост от извършване на 

допълнителни дейности, извън посочените в Приложение № 1, финансирането се осигурява 

със собствени средства на Партньора, като новите дейности се съгласуват предварително 

писмено с „Бенефициента". 

Чл. 2. (1) Страните изразяват волята си да обединят своите усилия, да подготвят 

проектното предложение и изпълнят проекта в партньорство, при спазване на разпоредбите 

на СПОРАЗУМЕНИЕТО, приложимото национално и европейско законодателство. 

(2) При подготовката на проектното предложение, страните са обвързани от утвърдените 

насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BGI6RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията" по приоритетна ос 9 ,,Подкрепа за 

здравната система за справяне с кризи" на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-

2020, публикувани в Информационната система за управление и наблюдение на средствата 

от Европейските структурни и инвестиционни фондове, наричана по-долу система ИСУН 

2020. 

Чл. З. (1) Страните определят свои представители, които да участват в работни срещи 

и консултации по между си, както и със служители на Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството, в качеството му на Управляващ орган на ОПРР 2014-2020 г., 

в 3(три) дневен срок от подписване на СПОРАЗУМЕНИЕТО. 

(2) Всяка от страните, съобразно своята компетентност и задължения, описани в 

настоящото Споразумение, се задължава да осигури изисканите от Управляващия орган на 

ОПРР 2014-2020 г. необходими допълнителни данни, документи и разяснения в определените 

от УО на ОПРР срокове, по време на процедурата по оценка на проектното предложение. 

(3) Всяка от страните, съобразно своята компетентност, се задължава да осигури 

документите, необходими за сключването на административния договор за безвъзмездна 

финансова помощ, в определените от УО на ОПРР срокове, в случай че проектното 

предложение бъде одобрено за финансиране. 

Чл. 4. С оглед пълно и точно изпълнение на СПОРАЗУМЕНИЕТО, страните се 

съгласяват да предприемат всички необходими действия, свързани с изпълнението на 

проектното предложение, в случай, че същото бъде одобрено за финансиране по ос 9 



„Подкрепа за здравната система за справяне с кризи” на Оперативна програма „Региони в 

растеж" 2014-2020. 

Чл. 5. Страните се задължават: 

1. да изпълняват стриктно задълженията, предвидени в СПОРАЗУМЕНИЕТО; 

2. да си сътрудничат при подготовката на проектното предложение, при спазване на 

изискванията на насокитеза кандидатстване по процедураза предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BGI6RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията"; 

З. да изпълняват и отчитат съвместно препоръките на проверяващи, контролни и 

одитни органи и институции, свързани с изпълнението на проектното предложение, в 

рамките на своята компетентност; 

4. да си сътрудничат при изпълнението на дейностите, попадащи в обхвата на проекта; 

5. да поемат изцяло за своя сметка всички влезли в сила финансови корекции, 

произтичащи от личните им действия и/или бездействия във връзка с изпълнението на 

проектното предложение, при условията на това споразумение; 

б. да изпълняват дейностите по проекта, разпределени съобразно предвиденото в 

настоящото Споразумение, точно, пълно, качествено, в срок и на своя собствена 

отговорност, в съответствие с одобреното проектно предложение и приложенията към него, 

при спазване на приложимото право на Съюза и българското законодателство, както и в 

съответствие с настоящото споразумение. 

РАЗДЕЛ II 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕИИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. б. Страните се съгласяват дейностите, необходими за подготовката на проектното 

предложение, да бъдат разпределени между тях, както следва: 

1. Партньорът: 

а) да предостави на Бенефициента всички необходими данни, разяснения, включително 

следните документи: 

аа) акт за собственост; 

66) обща ситуация на проекта (схема, чертеж) с об. записка, заверени от правоспособен 

проектант; 

вв) обобщена КСС по окрупнени показатели (по проектни части); 

гг) схема на разпределение на помещенията, предмет на интервенция; 

дд) мин. 2 ценови оферти, доказващи прогнозни разходи; 

ее) описание в свободен текст на предложените инвестиции и дейности, както и обща 

стойност на заявените разходи; 



жж) декларация за финансова стабилност съгласно Приложение № 2 (приложима в 

случай, че партньор е лечебно заведение). 

б) да съдейства и предоставя в указаните от УО на ОПРР срокове допълнителни данни, 

документи и разяснения, в рамките на своята компетенция, по време на подготовката и 

оценката на проектното предложение, във връзка с всякакви въпроси, поставени от 

оценителната комисия, както и след одобрение на проектното предложение да предоставя 

информация за изпълнението на дейностите по Приложение № 1 при поискване от 

Бенефициента; 

в) в случай, че осъществява едновременно икономическа и неикономическа дейност, 

Партньорът да разграничава ясно двата вида дейности по отношение на приходите, 

разкодите, активите и пасивите, свързани с тях, вкл. чрез система за водене на аналитична 

счетоводна отчетност, чрез която се отделя икономическата от неикономическата дейност по 

отношение на приходите, разходите, активите и пасивите, свързани с тях; 

г) да организира дейностите, свързани с прилагане на мерки за информация и 

комуникация (публичност) по всички дейности, включени в приложението. 

д) да съдейства на екипа на Бенефициента за подготовката на формуляра за 

кандидатстване и неговото подаване в срока, определен в Насоките за кандидатстване по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BGI6RFOP001-9.001 „Мерки 

за справяне с пандемията". 

2. Бенефициентьт: 

а) да подаде проектното предложение в указания от УО на ОПРР срок за 

кандидатстване; 

б) да информира Партньора за подаването на проектното предложение, както и в най- 

краrьк срок при постьпване на въпроси и/или искане за разяснение от УО на ОПРР, касаещи 

дейности, предмет на Приложение № 1, по време на процедурата по оценка на проектното 

предложение. 

Чл. 7. Страните се съгласяват дейностите, необходими за изпълнението на проекта, да 

бъдат разпределени между тях, както следва: 

1. Бенефициентьт: 

а) да следи за изпълнението на дейностите по проекта, като по всяко време от 

изпълнението на сключените договори има право да извършва проверки на място и да 

получава информация за изпълнението на проектното предложение; 

б) да превежда на Партньора авансови средства в размер на 35 % от общата стойност на 

дейностите, описани и остойностени в Приложение № 1, след сключването на договора за 



безвъзмездна финансова помощ и получаване на аванс от УО на ОПРР по сметката на 

Бенефициента; 

в) да възстановява на Партньора получените от УО средства за междинни и 

окончателни плащания, в размера на получените верифицирани и възстановени от УО 

средства; 

г) да приема и заллаща за своя сметка наложените финансови корекции, когато същите 

произтичат от действия и/или бездействия, допуснати от Бенефициента; 

д) да отLп3та своевременно дейностите по проекта към УО; 

е) да организира дейностите, свързани с прилагане на мерки за информация и 

комуникация (публичност) по всички дейности на проекта, с изключение на дейностите, 

включени в Приложение № 1; 

ж) да предоставя на Партньора достьп до системата ИСУН 2020 с права за преглед на 

всички данни, свързани с проекта, чрез функционалността за „Вход с код за достьп". 

2. Партньорът: 

а) да планира и организира обществените поръчки в обхвата на Приложение № 1, които 

следва да проведе съгласно Закона за обществените поръчки; 

б) да провежда обществените поръчки по буква „а" и сключва договорите за 

обществени поръчки с избрания изпълнител; 

в) има право да получи всички разплатени към изпълнителите на обществени поръчки 

суми, след като същите са възстановени от УО на Бенефициента и надлежно дока.зани като 

дължими, до размера на верифицирания разход. Плащанията по настоящото споразумение се 

извършват по следната банкова сметка на Партньора: 

Банка: 

IBAN:  

BIC:  

Титуляр:  

г) да заллаща за своя сметка напожените УО финансови корекции по Проекта, когато 

същите произтичат от действия и/или бездействия, допуснати от Партньора; 

д) да предприеме всички необходими дейности, включително като предвиди 

съответните клаузи в договорите за възлагане на ОП или сключи нарочни договори за 

осигуряване на 5-годишен период на устойчивост на постигнатите резултати по проекта, 

съгласно изискванията УО на ОПРР 2014-2020 г. към Бенефициента; 

е) да планира и изпълнява всички дейности, необходими за изпълнение на Проекта, така 

както са заложени в проектното предложение и в подписания административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020 г.; 



ж) създава екип за управление и изпълнение на дейностите по Приложение № 1 по своя 

преценка и за своя сметка; 

з) да приспада получената сума на аванса по настоящото споразумение от 

окончателното плащане по дейностите по Приложение № 1. Ако договорът за финансиране 

на проекта бъде прекратен преди окончателното му изпълнение, неприспаднатият аванс се 

връща на Бенефициента; 

и) да извършва процедура по вътрешен мониторинг, спрямо изпълнителите по 

сключените договори за възлагане на обществени поръчки за строителство, както и 

строителен и авторски надзор, когато е приложимо, съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. Процедурата включва извършване 

от партньора на проверка на мястото на изпълнение на съответната дейност, за което следва 

да бъде подписан двустранен констативен протокол, удостоверяващ съответствието между 

заложени, актувани и реално изпълнени строително-монтажни работи (СМР). Констативният 

протокол следва да се базира на извадкова проверка на изпълнените СМР спрямо договора с 

изпълнител. Проверката се извършва преди съставяне и подписване на всеки протокол за 

приемане на извършени СМР; 

й) в случай, че осъществява едновременно икономическа и неикономическа дейност, да 

разграничава ясно двата вида дейности по отношение на приходите, разходите, активите и 

пасивите, свързани с тях, вкл. чрез система за водене на аналитична счетоводна отчетност, 

чрез която се отделя икономическата от неикономическата дейност по отношение на 

приходите, разходите, активите и пасивите, свързани с тях; 

к) в срок до 3 (три) месеца от датата на влизане в сила на Договора за безвъзмездна 

финансова помощ да обяви всички процедури за избор на изпълнители, съгласно Приложение 

№ 1 към настоящото споразумение. Партньорът е длъжен да сключи договори с избраните 

изпълнители за дейностите, съгласно Приложение № 1 към настоящото споразумение, в срок 

до 12 (дванадесет) месеца от влизане в сила на Договора за безвъзмездна финансова помощ; 

л) се задължава получените авансови средства да бъдат използвани от партньора 

единствено за финансиране на одобрените дейности от Приложение № 1; 

м) се задължава да води отделна счетоводна отчетност на разходите по проекта, която 

да позволява проследяване на разходите с цел осигуряване на адекватна одитна пътека; 

н) да взема участие в дейности, свързани с прилагане на мерки за информадия и 

комуникация (публичност), съобразно своята компетентност, както и да изпълнява за своя 

сметка мерки за информация и комуникация при реализирането на дейностите по 

Приложение № 1. 



Чл. 8. (1) Управлението на ПРОЕКТА ще се осъществява от екип за управление на 

проекта (ЕУП), включващ ръководител и членове, определени от ръководителя на 

Бенефициента. 

(2) ЕУП по ал. 1 ще води редовна комуникация, координира изпълнението на 

дейностите по проекта и при необходимост ще съдейства и/или получава съдействие от екипа 

на Партньора по чл. 7, т. 2, буква „ж". 

РАЗДЕЛ Ш 

СРОК НА ДЕЙСТВИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

Чл. 9(1) За осигуряване устойчивост на проектните дейности, Партньорът се задължава, 

при своите нормативно определени задължения, да не предприема действия, които биха 

довели до промяна на неикономическия характер на извършваните дейности, както и да 

прехвърля или преотстьпва собствеността върху недвижимата собственост, в която са 

извършени СМР по проекта, в срок от 5 пет години от приключване на проекта. 

(2) Партньорът се задължава да използва резултатите от изпълнените дейности по 

предназначение. 

(3) Бенефициентьт и Партньорът се задължават да извършват съвместни проверки на 

място в рамките на 5-годишния период на устойчивост, съгласно указания на УО на 

Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020. 

Чл. 10. (1) Настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ влиза в сила от датата на неговото 

подписване от страните. 

(2) Срокът на действие на СПОРАЗУМЕНИЕТО е до изтичането на 5 (пет) години от 

датата на одобряване от страна на УО на окончателното искане по административния договор 

за безвъзмездна финансова помощ за ПРОЕКТА. 

Чл. 11. Настоящото споразумение се прекратява: 

1, в случай че проектното предложение, предмет на СПОРАЗУМЕНИЕТО, не бъде 

одобрено за финансиране по приоритетна ос 9 ,,Подкрепа за здравната система за справяне с 

кризи" на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020; 

2. с изтичането на срока на СПОРАЗУМЕНИЕТО. 

РАЗДЕЛ IV 

ДРУГИ РА3ПОРЕДБИ 

Чл. 12. (1) Всички съобщения, уведомления и друга кореспонденция между страните се 

извършват в писмена форма. 

(2) Партньорът предоставя електронна поща, която да позволява изпращане на 

потвърждение към Бенефициента за получен имейл. 



(3) Страните определят следните лица за контакт и приемат кореспонденцията помежду 

им да бъде водена на следните адреси: 

(4) В случай, че някоя от страните промени адресите, електронната поща и/или 

телефоните си за кореспонденция, уведомяване и/или известяване, посочени по-горе, тя е 

длъжна да уведоми писмено другата страна най-късно до 3 (три) дни след промяната. 

(5) Изпратените на посочения адрес съобщения се считат за надлежно изпратени и 

приети по смисъла на споразумението, ако страната получател към момента на изпращането 

не е била уведомила насрещната страна за промяната на адреса си. 

Чл. 13. (1) Всяка от страните се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или 

разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод 

изпълнението на ПРОЕКТА (,,Конфиденциална информация"). Конфиденциална информация 

включва, без да се ограничава до: всякаква финансова, тьрговска, техническа или друга 

информация. 

(2) С изключение на случаите, посочени в ал. 3, Конфиденциална информация може да 

бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата страна, като това 

съгласие не може да бъде отказано безпричинно. 

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална 

информация, когато: 

1. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от 

страните; или 

2. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг 

компетентен орган и съответната страна е длъжна да изпълни такова изискване. 

В случаите по т. 1 или 2 страната, която следва да предостави информацията, уведомява 

незабавно писмено другата страна по споразумението. 

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната страна, всички нейни 

служители и наети от нея физически или юридически лица, като съответната страна отговаря 

за изпълнението на тези задължения от такива лица. Задълженията, свързани с неразкриване 

на Конфиденциалната информация, остават в сила до прекратяване на СПОРАЗУМЕНИЕТО. 

Чл. 14. Настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ може да бъде изменяно и/или допълвано само 

по взаимно съгласие на двете страни, изразено в писмена форма. 

Чл. 15. (1) Всички спорове между страните, възникнапи във връзка с влизането в сила, 

действието и изпълнението на настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ цjе се решават в дух на добра 

воля чрез преговори между страните. 



(2) В случай, че някоя от клаузите на СПОРАЗУМЕНИЕТО бъде обявена за нищожна 

по силата на съдебен акт, тази клауза няма да се прилага, без това да засяга приложимосrга 

на останалата част от СПОРАЗУМЕНИЕТО. 

Настоящото СПОРАЗУМЕНИЕ се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра 

- два за Бенефициента и два за Партньора. 

ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА: ЗА ПАРТНЬОРА: 

Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ 

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ 

„БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ": 

МАРИЯ БЕЛОМОРОВА 


