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Създаване на ВКБООН 
• 14 Декември 1950 Генералната асамблея на ООН 

• Цели : 

– Предоставяне на закрила за бежанците 

– Предоставяне на помощ за бежанците  

– Търсене на устойчиви решения за проблемите им 

• Също така, подпомагане на други групи, вътрешно 

преместените хора, когато това се изисква от 

Генералният секретар. 

  

 

 

 

Подписване на 

бежанската 

конвенция - 28 юли 

1951 г. 



Брой хора в мандата на ВКБООН – 2013 г. 

Регион на убежище Бежанци 

Африка 3 364 524 

Азия 5 799 765 

Европа 1 095 366 

Америка 807 992 

Океания 40 995 

ОБЩО 11 108 642 

Бежански лагер в Дарфур, Судан. 

Към средата на 2013 г. 

общият брой хора, 

попадащи в мерките на 

ВКБООН е 38,7 милиона. 

Важни операции:  

Сирия, Либия, Тунис, Бряг 

на слоновата кост, 

Афганистан, Грузия, Ирак, 

Пакистан, Шри Ланка, 

Сомалия, Судан, Чад и др. 



Хуманитарна организация с огромно 

значение 
• Приблизително 7,600 служители 

• 85% персонала работи в мисии по света 

• Организция, представена в 125 страни. 

• Около 400 офиса по света 

• Бюджет за 2013: 5,3 милиарда долара 

• Централен офис в Женева, а от 2008 г. и 

регионален в Будапеща. 

 

 



Отдел за спешни операции, 

сигурност и снабдяване 

• С цел подпомагане на бежанците, функциите 

по подготовка на спешни операции и 

снабдяване, се намират функционално в 

една дирекция: DESS 

• Отдел „Управление на снабдяването“ (SMS) 

бива ситуиран в различни дестинации, с 

основни офиси в Женева и Будапеща. 

 

 

 

 



Сектор „Инфраструктурно 

снабдяване“ 



Ключови дейности на инфраструктурното 

снабдяване 

• Предвиждане и планиране 

• Пазарно проучване 

• Намиране на доставчици и 

договаряне 

• Управление и Рамкови 

договори (FA) 

• Развитие на продукта и 

контрол на качеството 

• Управление на 

собствеността, вкл. наеми 

на сгради 

• Логистично управление, 

вкл. превозни средства 



Цели на договорния процес 
Да осигури: 

• Правилните стоки и услуги 

• На правилните места 

• Всичко необходимо да бъде доставено на 

правилното място в правилното време. 

ВКБООН развива политика на устойчивост, 

насочена към околната среда, обществото и 

развитието на икономиката. 



Стоки и услуги, които 

ВКБООН договаря 

Стоки: 

• Превозни средства, Камиони 

• Генератори, Помпи 

• Земеделски инструменти 

• Пластмасови изделия за 
настаняване – палатки и др. 

• Одеала, постелки 

• Туби, кофи, лампи 

• Кухненски пособия, печки 

• Медицински и санитарни 
материали 

• IT оборудване 

• Офис оборудване 

 

Услуги: 

• IT, Телеком 

• Пътувания 

• Медицински услуги, евакуации 

• Наем на сгради и строителство 

• Сигурност 

• Пощенски услуги 

• Застраховки 

• Организиране на срещи 

• Обучение 

• Електро-услуги 

• Печат 

• Инспекции 

 



Стратегия за доставки 

1. Директно договаряне с доставчици чрез 

международна тръжна процедура 

2. Договаряне чрез сключване на рамкови 

споразумения (дългосрочни споразумения) 

3. За стоки: Доставка от склада / 

Преразпределение на стоки от други 

операции. 



Тръжна политика 
• ВКБООН използва състезателен метод при избора 

на доставчици на стоки и услуги 

• Изключения от това правило се правят само в 
следните случаи: 

– Цените са фиксирани от националното 
законодателство или от регулаторен орган 

– Стандартизацията прави състезателната процедура 
ненужна. 

– Неотложна нужда от бърза доставка 

– Наличие на единствен източник на доставка 

– Търгът няма да даде задоволителни резултати, или 
би застрашил интересите на ВКБООН.  

– Когато се иска отказ от правилото за състезателна 
процедура: трябва да е в писмен вид, напълно 
мотивирано и подкрепено документално. 



Тръжни процедури и нормативни 

изисквания 
• За да стане регистриран доставчик за ВКБООН, всеки 

такъв трябва да премине през процедура. 

• Попълването на Формуляр за регистрация на 
доставчик, заедно с прилагане на придружителни 
документи, е задължително.   

• Регистрационен документ на компания/завод/др. доставчик  

•  Данъчна регистрация 

•  Годишен финансов отчет 

•  Одитен доклад 

•  Брошури за предлагани продукти/услуги 

•  Политика по отношение на околната среда  

•  Сертификати за управление на качеството 

• Нови договорни условия на ВКБООН 

• Финансови правила на ООН и ВКБООН 
• Изпращане на договора за одобрение към Комитета по 

договорите, ако е със стойност над 150 000 USD. 















Методи на търг 

• Отворен международен търг 

• Ограничен международен търг 

• Местна състезателна процедура 



Рамкови споразумения 
• Отворен международен търг 

• Представлява 60% of стоките/услугите, с които 

ВКБООН работи. 

• Примери: консултантски услуги, обучения, 

преместване, компютри, леки коли. 

• Кризисни стоки: палатки, кухненско оборудване, офис- 

и медицинско оборудване. 

• Предимства: 
– По – кратко време за преговори 

– По – добър контрол на качеството/ гарантирани доставки 

– Без минимални и максимални количества 

– Не е ограничен до само един доставчик за съответните услуги/стоки 

– Обвързва доставчиците с доставки за запълване на складовете на ВКБООН. 

– Конкурентни цени 



Условия за договориране 

• Приоритет се дава на източници в съответното място 
на операция (когато цените са конкурентни) 

• ВКБООН не купува от компании, ангажирани в 
продажбите или производството, директно или 
индиректно, на противопехотни мини или всякакви 
компоненти, произведени предимно за самата 
военна операция.  

• ВКБООН не купува от компании, ангажирани във 
всякакви практики, несъвместими с Конвенцията за 
правата на детето. 

• Търговете на ВКБООН са базирани на честност, 
почтеност и прозрачност, чрез състезателни 
процедури и спазване на правилото за най-добро 
качество срещу пари. 



ВКБООН условия за плащане 

• При наличие на пълен комплект документи, 

изпратени в Женева плащането на 

фактурите се извършва в 30 дневен срок.  

• ВКБООН обикновено не извършва авансови 

плащания. 



Благодаря за вниманието Ви! 

 

 

 

 

 
www.unhcr.org 


