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Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Обща информация
1.1. Възложител
Възложител на настоящата обществена поръчка е община Сливен.
Настоящата обществена поръчка, както и целия проект, се финансират със средства
предоставени по проект „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в
Общностен център за деца и семейства Сливен” на ОП „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
1.2. Предмет на обществената поръчка
Предмет на поръчката за услуга е „Избор на психолози, по проект: „Предоставяне на
интегрирани услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца и семейства
Сливен”, по две обособени позиции.
2.Цел и очаквани резултати
Целта на настоящата процедура е възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2
от ЗОП за „Избор на психолози, по проект: „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно
детско развитие в Общностен център за деца и семейства Сливен”, по две обособени
позиции:
Обособена позиция 1 - Психолог по услуга за „Ранна интервенция на уврежданията, пряка
работа с деца с увреждания и техните семейства”
Обособена позиция 2 - Психолог по услуга за „Формиране и развитие на родителски
умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”
Очакваните резултати: избор на 2 – ма психолози, както следва:
- Психолог по услуга за „Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с деца с увреждания
и техните семейства”
- Психолог по услуга за „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно
консултиране и подкрепа”
3. Изисквания на Възложителя
3.1. Психолог – 2 лица, в т.ч.:
3.1.1. Психолог по услуга за „Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с деца с
увреждания и техните семейства”
3.1.2. Психолог по услуга за „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно
консултиране и подкрепа”
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3.2. Психолози следва да:
3.2.1.притежават
висше
образование
с
образователно-квалификационна
бакалавър/магистър с професионално направление „Психолог”.

степен

3.2.2. притежават най-малко 1 година опит като психолог.
3.2.3. познаване на нормативната уредба в областта на здравната грижа за деца, закрилата на
детето, социалните услуги и предучилищната подготовка;
3.2.4. не са лица по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси
3.2.5. не са служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Забележка:В случай, че участникът е юридическо лице или обединение – трябва да разполага с
приложни специалисти - психолози – физически лица, които да отговарят на изискванията по т.
3.2.1, т. 3.2.2, т. 3.2.3, т. 3.2.4. и т.3.2.5.
3.3. Начин на плащане
Възложителят заплаща на Изпълнителя възнаграждението, съгласно ценовото му предложение
по банкова сметка, приложена от Изпълнителя. Плащането се извършва в срок до 15 работни дни
след приемане на работата.
Единичната цена за извършване на услугата е фиксирана и не подлежи на завишаване за срока на
действие на договора. Единичната цена следва да бъде определена на почасова ставка, която не
надвишава 8.00 лева, без ДДС (обща сума, невключваща лични осигурителни вноски и дължим
данък за договор за услуга), изчислена на база предвиденото в бюджета на проекта
възнаграждение и съгласно методологията за регламентиране на възнагражденията по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, и да включва всички разходи по
предоставяне на услугата.

3.4.Брой часове:
3.4.1. Психолог по услуга за „Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с деца с
увреждания и техните семейства” – максимален брой отработени часове до 2 320 ч.
3.4.2. Психолог по услуга за „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно
консултиране и подкрепа” – максимален брой отработени часове до 2 320 ч.
Забележка: Забележка: Посочените часове по обособена позиция 1 и обособена позиция 2 са
максималните. Реално отработените часове от изпънителят по обособена позиция 1 и обособена
позиция 2 може да са по – малко. Възложителя ще заплати реално отработени часове по
предложените цени за 1 час от Изпълнителя по обособена позиция 1 и обособена позиция 2.
3.5. Задължения на всяко лице:
3.5.1. Предотвратяване на изоставянето и/или институционализирането на деца с увреждания до
3 годишна възраст и формиране на умения за отглеждане на децата с увреждания у техните
родители;
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3.5.2. Предоставяне на своевременна подкрепа на майката в стресова ситуация, непосредствено
след получаване на информация за необходимост ще се организира посещение на екип от
Центъра при майката и детето с увреждане, възможно най-скоро след раждането;
3.5.3. Организация на групи за родители и бъдещи родители, пространство за споделяне на опит
в грижата за децата и участие с децата в дейности за и с децата;
3.5.4. Семейно консултиране и подкрепа, включваща работа с родителите и децата, дейности за
семейно планиране, индивидуална работа, в т.ч. и индивидуална и групова работа с деца и
родители, включително с деца и родители, които не са от уязвимите групи, с цел посещаване на
детска градина. Подкрепа в грижата за деца, създаване и развитие на умения за социално
включване;
3.5.5. Организация на групи за консултация и подкрепа на родители на деца от 3 до 7 г.
Повишаване капацитета на семействата по отношение грижи за деца, мотивация за записване в
детска градина/училище и насърчаване способностите на детето. Индивидуална работа с деца,
които живеят в рискови условия;
3.5.6. Да удовлетворява специфични потребности в процеса на предоставяне на услугата;
3.5.7. Да участва в екипните обсъждания;
3.5.8. Да познава и прилага в работата си нормите на законодателството в сферата на дейността
си.
3.6. Информиране и публичност
При всички дейности, за които е приложимо, Изпълнителят следва да осигурява публичност и
информираност на финансирането по настоящата обществена поръчка.
Изпълнителят следва да спазва изискванията на Ръководството за изпълнение на дейности за
информиране и публичност по ОП РЧР, в сила от 22.07.2011г., което може да бъде намерено
на официалната интернет страница на ОП РЧР - http://ophrd.government.bg, раздел
„Документи”/”Наръчници”.
Изпълнителят следва да използва емблемата на ЕС, позоваване на Европейския съюз, позоваване
на ЕСФ: „Европейски социален фонд” и да използва посланието на ОПРЧР: „Инвестира във
вашето бъдеще”.
Във всички обяви или публикации, свързани с договора и проекта, както и на конференции,
семинари, обучения и други събития, и във всички информационни и учебни материали
(включително покани, програми и др.), Изпълнителят е длъжен да оповести, че проектът се
съфинансира от Европейския социален фонд /ЕСФ/ чрез Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” /ОПРЧР/, като се използват логото на ЕС, логото на ОПРЧР.
Всички печатни информационни материали (брошури, листовки, информационни бюлетини,
дипломи и сертификати от проведени обучения и др.) следва да съдържат:
•
•

Логото на ЕС и ОП РЧР;
Наименованието на проекта, който се изпълнява, както и други идентификационни знаци,
предоставени от Възложителя;
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•
•

Пълно изписване на оперативната програма – Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”;
Изречението „Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на
Европейския съюз”.

Описаните правила се прилагат по същия начин и за информацията, разпространявана по
електронен път (интернет страници, електронни съобщения и т.н.) или чрез аудио-визуални
материали.
Всяка публикация от Изпълнителя в каквато и да било форма или медия, включително интернет,
трябва да съдържа следното: “Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на
Европейския социален фонд. <Името на Изпълнителя>
носи цялата отговорност за
съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.”.

Изготвил:
Василена Тодорова /п./*
Експерт „Обществени поръчки”

Съгласувал:
Пепа Димитрова – Чиликова /п./*
Заместник-кмет ХД и
Ръководител проект
*Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД
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