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„Среда и сигурност за деца от уязвими социални групи” 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

Този документ  e създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд.Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ОУ „Антон Страшимиров”и при никакви обстоятелства не 

може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

 
Инвестира във вашето бъдеще! 

 

  

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

за услуга 

 
      „Избор на експерти за целите на проект BG051PO001-4.1.04-0068 „Среда и 

сигурност за деца от уязвими социални групи” на ОП РЧР” 

 

 

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

         Проект „Среда и сигурност за деца от уязвими социални групи” е по схема за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подпомагане обучението на деца и 

ученици със специални образователни потребности” към ОП „Развитие на човешките 

ресурси”. Продължителността на проекта е 23 месеца и 19 дни и е на стойност 372 960.64 

лева. Бенефициент е община Бургас. Партньори на община Бургас по проекта са Обединено 

детско заведение № 9 „Делфин”, ЦДГ № 1 „Звездица”, ОДЗ № 4 „Калина Малина” в кв. 

Ветрен, ОУ „Пейо Яворов”, ОУ „Найден Геров”, ОУ „Антон Страшимиров” и НБУ. 

           Целевата група на проекта са 53 деца и ученици със специални образователни 

потребности, 33 психолози и педагози и 100 родители на деца със специални образователни 

потребности.  

          Седем основни дейности са предвидени в проекта на община Бургас за подпомагане на 

деца със специални образователни потребности.  

  

ІІ. Данни за възложителя 

Основно училище „Антон Страшимиров”, гр. Бургас 

 

ІІІ. Основни изисквания при реализиране на дейностите – обект на обществена 

поръчка  
       Дейностите – обект на обществена поръчка, се изпълняват при спазване на изискванията 

на действащото общностно и национално законодателство и с особено внимание към 

актовете в областта на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС и по-конкретно с 

Регламент на Комисията (EC) No1828/2006 за определяне на правилата за изпълнение на 

Регламент на Съвета (EC) No 1083/2006. 

 

         Поръчката е разделена на 8 (осем) ЛОТА по смисъл на ЗОП. Участниците имат право 

да подадат оферта за един от Лотовете или за няколко Лота, както следва: 

        ЛОТ 1 – Експерт по дейност 3А – диагностика на деца със СОП; 

        ЛОТ 2 – Експерт по дейност 3А – обработване на резултатите от диагностиката; 

        ЛОТ 3 – Експерт по дейност 3Б – подготовка на програми за работа с деца със СОП и 

актуализация; 

        ЛОТ 4 – Експерт по дейност 3Б – индивидуална и групова работа с деца; 

        ЛОТ 5 – Експерт по дейност В за работа със всеки партньор;  

        ЛОТ 6 – Експерт по дейност 3Г – ръководители на клубове; 
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        ЛОТ 7 – Експерт по дейност 3Г – специализирали в арттерапия и спорт за работа с 

клубове; 

        ЛОТ 8 – Експерт по дейност 5А – работа с деца със СОП и техни връстници; 

         

         Прогнозна стойност на поръчката: 46 809,07 лв.  

         При изготвянето на ценовите предложения, участниците следва да оферират цена за 

конкретния ЛОТ или за няколко ЛОТА, за които участват, като сумата не следва да 

надвишава прогнозните стойности по проекта, а именно: 

         Прогнозна стойност по лотове, както следва: 

         За ЛОТ 1 – 607.91 лв.   

         За ЛОТ 2 – 160.58 лв.   

         За ЛОТ 3 – 458.80 лв.   

         За ЛОТ 4 – 27 547,09 лв.  

         За ЛОТ 5 – 2 905.76 лв.  

         За ЛОТ 6 – 8 946.60 лв.  

         За ЛОТ 7 – 3 119.84 лв.     

         За ЛОТ 8 – 3 062.49 лв. 

           Място на изпълнение на поръчката: ОУ „Антон Страшимиров“ гр. Бургас,  ж.к. 

„Славейков“ до бл. 28 

              Критерии за извършване на избора на изпълнител: 

1. Оценката и класирането на офертата се извършва по методика, разработена от 

Възложителя. 

1.1. Показатели: 

– техническо предложение – Р1, с максимален брой точки 60 

- професионален опит – Р2, с максимален брой точки 20 

– предложена цена – Р3, с максимален брой точки 20 

 

2.3. Относителна тежест на показателите за определяне на комплексната оценка на 

офертата  

Комплексната оценка е с максималния брой точки 100.  

За първия показател – P1  

По този показател ще се извършва оценка на съответствието на Техническото предложение 

на участника; 

Максималният брой точки за Р1 е 60. 

Критерии:  Максимален 

брой точки 

С предложената концепция за изпълнение на поръчката ще се постигне 

висок резултат за децата със специални образователни потребности. 

 

60 

С предложената концепция за изпълнение на поръчката ще се постигне 
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достатъчен резултат за децата със специални образователни потребности. 40 

С предложената концепция за изпълнение на поръчката ще се постигне 

известен, но недостатъчен резултат за капацитета на децата със специални 

образователни потребности. 

 

 

10 

 

При оценяването ще бъде използвана тристепенна скала, по която: 

 

 

 

 

        * Участник, чието техническо предложение не съответства на изискванията на 

Възложителя по някой от изброените критерии, се отстранява от участие. 

 

За втория показател – Р2 

По този показател ще се извърши оценяване на професионалния опит. Максимален брой 

точки за Р2 е 20. 

- за професионален опит над 5 г. -  20 т. 

- за професионален опит от 1 г. до 5 г. - 10 т. 

 

За втория показател – P3  

По този показател ще се извършва оценка на предложената обща/крайна цена от Ценовото 

предложение на участника в съответствие с най-ниската предложена цена в процедурата. 

Максималният брой точки за P3 е 20; 

• Максималният брой точки (20 т.) получава офертата с най-ниска цена. 

Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена 

цена по следната формула: 

 

                            

                     Min предложена обща/крайна цена             

Р3 = --------------------------------------------------------------- х 40 

       Предложена крайна/обща цена от съответен участник  

 

Показател Р3 ще се изчислява от комисията в последната фаза на оценяване на офертите 

на участниците. 

Крайната оценка на всеки Участник се изчислява по формулата: 

КО = Р1 + Р2 + Р3 

 

Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. 

60 т. Отлично 

40 т. Добро 

10 т. Задоволително 
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          V. ПРЕДМЕТ НА ЗАДАНИЕТО ЗА ЕКСПЕРТИТЕ 

 

            1. Експерт по дейност 3А – диагностика на деца със СОП; 

1.1. Задължения: 

       1.1.1. Извършва диагностика в началото на проекта на деца и ученици със СОП от 

целевата група за определяне на базовото равнище. 

       1.1.2. Диагностицира състоянието на деца и ученици със СОП в средата на проекта с 

цел проследяване на напредъка. 

       1.1.3. Докладва на Директора на ОУ «Антон Страшимиров» - партньор №6 и  

Ръководителя на проекта писмено за извършената работа, като подготвя месечни отчети. 

        1.1.4.При възникнали проблеми свързани с изпълнение на дейността, докладва на 

Ръководителя на проекта 

        

1.2. Изисквания 

Образование 

 Висше образование:Специална педагогика, психология 

Специализации: психология, работа с деца със СОП  

Опит 

 Поне 5 години професионален опит 

 Поне 3 години специфичен професионален опит 

 Опит в работа с деца със СОП;  

Умения 

 Компютърна грамотност ( Excel, Word, PowerPoint ) 

 Отлични писмени и устни комуникационни умения, убедителност и изразителност 

 Аналитични умения и умения за структуриране и водене на процеси 

 

Лични качества 

 Организираност и отговорност 

 Гъвкавост 

 Лоялност 
 

Общата продължителност на дейността е 53 часа.  

 

2. Експерт по дейност 3А – обработване на резултатите от диагностиката; 

2.1. Задължения: 

       2.1.1. Извършва диагностика в края на проекта на деца и ученици със СОП от целевата 

група за оценка на резултатите. 

       2.1.2. Обработва резултатите от извършената психодиагностика на деца и ученици със 

СОП от целевата група. 

       2.1.3. Работи по предварително определени програми с деца от целевата група, за да се 

подпомогне тяхната социализация и интеграция. 

       2.1.4. Докладва на Директора на ОУ «Антон Страшимиров» - партньор №6 и  

Ръководителя на проекта писмено за извършената работа, като подготвя месечни отчети. 
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При възникнали проблеми свързани с изпълнение на дейността,  докладва на 

Ръководителя на проекта 

 

2.2. Изисквания 

 

Образование 

 Висше образование:Специална педагогика, психология 

Специализации: психология, работа с деца със СОП  

Опит 

 Поне 5 години професионален опит 

 Поне 3 години специфичен професионален опит 

 Опит в работа с деца със СОП;  

Умения 

 Компютърна грамотност (Excel, Word, PowerPoint ) 

 Отлични писмени и устни комуникационни умения, убедителност и изразителност 

 Аналитични умения и умения за структуриране и водене на процеси 

 

Лични качества 

 Организираност и отговорност 

 Гъвкавост 

 Лоялност 
 

Общата продължителност на дейността на експерта е 14 часа.  

 

             3. Експерт по дейност 3Б – подготовка на програми за работа с деца със СОП и 

актуализация; 

3.1. Задължения: 

       3.1.1. Участва в разработване на индивидуалнен план за работа на деца и ученици със 

СОП от целевата група; 

       3.1.2. Извършва индивидуална работа с учениците от ОУ „Антон Страшимиров“ по 

учебен предмет; 

             3.1.3. Докладва на Директора на ОУ «Антон Страшивиров» - партньор №6 и  

Ръководителя на проекта писмено за извършената работа, като подготвя месечни отчети; 

            3.1.4. При възникнали проблеми свързани с изпълнение на дейността, докладва на 

Ръководителя на проекта; 

 

3.2. Изисквания 

Образование 

 Висше образование: Начална/предучилищна/ педагогика, специална педагогика 

Специализации: психология, работа с деца със СОП  

Опит 

 Поне 5 години професионален опит 

 Поне 3 години специфичен професионален опит 

 Опит в работа с деца със СОП;  
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Умения 

 Компютърна грамотност (Excel, Word, PowerPoint ) 

 Отлични писмени и устни комуникационни умения, убедителност и изразителност 

 Аналитични умения и умения за структуриране и водене на процеси 

 

Лични качества 

 Организираност и отговорност 

 Гъвкавост 

 Лоялност 
 

         Общата продължителност на дейността е 40 часа.  

 

            4. Експерт по дейност 3Б – индивидуална и групова работа с деца; 

4.1. Задължения: 

      4.1.1. На база първоначалната диагностика разработва специална програма за 

занимания на деца и ученици със СОП; 

      4.1.2. Да работи индивидуално /групово/ с децата и учениците от целевата група, за да 

им помогне да се адаптират към нормална учебна среда 

     4.1.3. Провежда занимания по учебен предмет с деца и ученици със СОП в ОУ „Антон 

Страшимиров“ ежеседмично; 

           4.1.4. Докладва на Директора на ОУ «Антон Страшимиров» - партньор №6 и  

Ръководителя на проекта писмено за извършената работа, като подготвя месечни отчети; 

           4.1.5. При възникнали проблеми свързани с изпълнение на дейността, докладва на 

Ръководителя на проекта 

 

4.2. Изисквания 

 

Образование 

 Висше образование: Начална/предучилищна/ педагогика, специална педагогика 

Специализации: психология, работа с деца със СОП  

Опит 

 Поне 5 години професионален опит 

 Поне 3 години специфичен професионален опит 

 Опит в работа с деца със СОП;  

Умения 

 Компютърна грамотност ( Excel, Word, PowerPoint ) 

 Отлични писмени и устни комуникационни умения, убедителност и изразителност 

 Аналитични умения и умения за структуриране и водене на процеси 

 

Лични качества 

 Организираност и отговорност 

 Гъвкавост 

 Лоялност 
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          Общата продължителност на дейността за индивидуална и групова работа е 

2401 часа.  
 

            5. Експерт по дейност 3В за работа със всеки партньор; 

5.1. Задължения: 

 

5.1.1. Участва в изготвяне на специална програма за работа на деца и ученици със СОП 

от целевата група; 

5.1.2. Прилага специални техники и изработва рамка за справяне с нежелано поведение;  

5.1.3 Провежда терапия индивидуално или групово веднъж седмично по два часа с 

децата и учениците от ОУ „Антон Страшимиров“; 

5.1.4.   Докладва на Директора на ОУ «Антон Страшимиров» - партньор №6 и  

Ръководителя на проекта писмено за извършената работа, като подготвя месечни отчети; 

5.1.5. При възникнали проблеми свързани с изпълнение на дейността,  докладва на 

Ръководителя на проекта 

 

5.2. Изисквания 

Образование 

 Висше образование: Начална/предучилищна/ педагогика, специална педагогика 

Специализации:  работа с деца със СОП  

Опит 

 Поне 5 години професионален опит 

 Поне 3 години специфичен професионален опит 

 Опит в работа с деца със СОП;  

Умения 

 Компютърна грамотност ( Excel, Word, PowerPoint ) 

 Отлични писмени и устни комуникационни умения, убедителност и изразителност 

 Аналитични умения и умения за структуриране и водене на процеси 

 

Лични качества 

 Организираност и отговорност 

 Гъвкавост 

 Лоялност 
 

Общата продължителност на дейността е 254 часа.  

 

            6. Експерт по дейност 3Г – ръководители на клубове; 

6.1. Задължения: 

6.1.1.На база разработената специална програма за занимания на деца и ученици със СОП 

ръководи Клуб  в съответното учебно/детско заведение; 

6.1.2.Наблюдава, ръководи и участва в занимания с деца и ученици със СОП в клуб към ОУ 

„Антон Страшимиров“ веднъж седмично; 

6.1.3.   Докладва на Директора на ОУ «Антон Страшимиров» - партньор №6 и  

Ръководителя на проекта писмено за извършената работа, като подготвя месечни отчети; 
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6.1.4. При възникнали проблеми свързани с изпълнение на дейността,  докладва на 

Ръководителя на проекта 

 

6.2. Изисквания 

 

Образование 

 Висше образование: Начална/предучилищна/ педагогика, специална педагогика 

Опит 

 Поне 5 години професионален опит 

 Поне 3 години специфичен професионален опит 

 Опит в работа с деца със СОП;  

Умения 

 Компютърна грамотност ( Excel, Word, PowerPoint ) 

 Отлични писмени и устни комуникационни умения, убедителност и изразителност 

 Умения за работа с деца 

 

Лични качества 

 Организираност и отговорност 

 Гъвкавост 

 Лоялност 
 

Общата продължителност на дейността е 780 часа.  

 

            7. ЛОТ 7 – Експерт по дейност 3Г, специализирали в арт терапия и спорт за 

работа в клубове;  

            7.1. Задължения: 

             7.1.1. На база разработената специална програма за занимания на деца и ученици със 

СОП ръководи Клуб в съответното учебно/детско заведение; 

      7.1.2. Наблюдава, ръководи и участва в занимания с деца и ученици със СОП в клуб 

към ОУ „Антон Страшимирон“ веднъж седмично; 

     7.1.3. На база първоначалната диагностика разработва специална програма за 

занимания на деца и ученици със СОП в свободното време; 

           7.1.4. Докладва на Директора на ОУ «Антон Страшимиров» - партньор №6 и  

Ръководителя на проекта писмено за извършената работа, като подготвя месечни отчети; 

          7.1.5. При възникнали проблеми свързани с изпълнение на дейността,  докладва на 

Ръководителя на проекта 

 

7.2. Изисквания 

 

Образование 

 Висше образование: Начална/предучилищна/ педагогика, специална педагогика 

Специализации: работа с деца със СОП  

Опит 

 Поне 5 години професионален опит 
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 Поне 3 години специфичен професионален опит 

 Опит в работа с деца със СОП;  

Умения 

 Компютърна грамотност ( Excel, Word, PowerPoint ) 

 Отлични писмени и устни комуникационни умения, убедителност и изразителност 

 

Лични качества 

 Организираност и отговорност 

 Гъвкавост 

 Лоялност 
 

Общата продължителност на дейността е 272 часа.  

 

            8. ЛОТ 8 – Експерт по дейност 5А – работа с деца със СОП и техни връстници;  

            8.1. Задължения: 

8.1.1. Да провежда групова работа в детска градина ЦДГ  № 1 „Звездица“ с деца със СОП и 

техни връстници. 

8.1.2. Изготвя план за работа с групите деца, като се съобразява със специфичните 

изисквания и програми 

8.1.3. Да провежда специални интерактивни занимания по програма с цел приемане на 

различията и интегриране на децата със СОП в нормална учебна среда. 

8.1.4. Докладва на Директора на ОУ «Антон Страшимиров» - партньор № 6 и  Ръководителя 

на проекта писмено за извършената работа, като подготвя месечни отчети. 

8.1.5. При възникнали проблеми свързани с изпълнение на дейността,  докладва на 

Ръководителя на проекта. 

 

8.2. Изисквания 

Образование 

 Висше образование: Начална/предучилищна/ педагогика, специална педагогика 

Специализации: логопедия, работа с деца със СОП  

Опит 

 Поне 5 години професионален опит 

 Поне 3 години специфичен професионален опит 

 Опит в работа с деца със СОП;  

Умения 

 Компютърна грамотност ( Excel, Word, PowerPoint ) 

 Отлични писмени и устни комуникационни умения, убедителност и изразителност 

 

 

Лични качества 

 Организираност и отговорност 

 Гъвкавост 

 Лоялност 
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Общата продължителност на дейността е 267 часа.  

 

VI. СРОКОВЕ 

      Срокът за изпълнение на поръчката е до 31.12.2013 г. 

    Заданията се считат за изпълнени след предоставяне от страна на всеки експерт на 

подробен Отчет и Продукт от извършената работа и след одобряване на отчетената работа с 

Протокол от страна на Възложителя. 

 

VІІ. ПЛАЩАНИЯ  
 

Плащанията ще се извършат след приемане на извършената работа по техническото задание. 

Възнаграждението на експертите ще се определи при сключване на договор с избраните 

кандидати в зависимост от предоставените документи за опит и квалификация при спазване 

изискванията на Методология за регламентиране на възнагражденията по ОПРЧР. 

 

 

VІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

 Офертата по чл.101а, ал.2 на всеки участник задължително трябва да съдържа:  

1.Списък на документите; 

2. Оферта; 

3. Административни сведения; 

           4. Документи за регистрация на участника: Заверено копие на удостоверение от 

Търговския регистър; Когато участникът е физическо лице – копие на документ за 

самоличност; Когато участникът е обединение или дружество по ЗЗД – се представя 

заверено копие на договора за създаването му. 

           5. Копия от дипломи за завършено висше образование (бакалавър, магистър, доктор 

на науките и др.) или документи, удостоверяващи завършената образователна степен; 

           6. Минимум една препоръки за изпълнен договор с предмет аналогичен на предмета 

на поръчката; 

           7. Автобиография в европейски формат (приложен образец на формуляр);  

           8. Предложение за изпълнение на изискванията на чл.101б, ал.1, т.3 от ЗОП; 

9.Ценова оферта; 

10. Декларации; 

       Участниците следва да представят оферта за обществената поръчка в запечатан 

непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично, по куриер 

или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, на адрес: ОУ „Антон 

Страшимиров“ гр. Бургас,  ж.к. „Славейков“ до бл. 28.  Върху плика участникът посочва 

адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както и 

наименованието на обществената поръчка. 
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ІX. ИЗИКСВАНИЯ ЗА ОТЧЕТНОСТ  

        Изисквания за изготвяне на докладите 

         Изпълнителят представя следните доклади:  

1. Дневник за работа 

2. Отчетен доклад 
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Приложение №1 

 
 

УЧАСТНИК: ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

Седалище и адрес на управление: 

………………………......тел…………/факс………......./ e-mail ……………….. 

……………………………………………………………………………………… 

ЕИК/Булстат ………………………....................................................................... 

Адрес за кореспонденция 

 

 

О Ф Е Р Т А 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

   

              С настоящото Ви представяме нашата оферта съгласно публична покана по Глава Осма „а“ 

от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на експерти за целите на проект 

BG051PO001-4.1.04-0068 „Среда и сигурност за деца от уязвими социални групи” на ОП РЧР”, по 

обособени позиции: 

         ЛОТ 1 – Експерт по дейност 3А – диагностика на деца със СОП; 

        ЛОТ 2 – Експерт по дейност 3А – обработване на резултатите от диагностиката; 

        ЛОТ 3 – Експерт по дейност 3Б – подготовка на програми за работа с деца със СОП и актуализация; 

        ЛОТ 4 – Експерт по дейност 3Б – индивидуална и групова работа с деца; 

        ЛОТ 5 – Експерт по дейност В  за работа със всеки партньор;  

        ЛОТ 6 – Експерт по дейност 3Г – ръководителите на клубове; 

        ЛОТ 7 – Експерт по дейност 3Г – специализирали в арттерапия и спорт за работа с клубове; 

        ЛОТ 8 – Експерт по дейност 5А – работа с деца със СОП и техни връстници; 

         

            Запознати сме с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията 

на ЗОП и ППЗОП, приемам и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в 

законоустановения срок. 

 

Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 60 дни от датата, която е 

посочена в поканата за дата на получаване на офертата. 

 

            Приложения: съгласно приложения списък на документите към офертата, представляващи 

неразделна част от нея.  

  

          

ПОДПИС и ПЕЧАТ: 

__________________________ (име и фамилия) 

__________________________ (длъжност на представляващия участника) 
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Приложение №2 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

 

1. Наименование на участника: 

…………………………………………………………………………………… 

2. Седалище и адрес на управление: 

…………………………………………………………………………………… 

/пощенски код, град/ село, община, квартал, улица No/ бл., ап./ 

ЕИК: ................................................... 

телефон No: ……………...… факсNo:…....……………… e-mail :…......……………… 

3. Лице за контакти................................................. 

Длъжност: ........................................................... 

телефон/ факс  ........................................... 

4. Банкова сметка 

IBAN:       BIC: 

Банка: 

Дата..........................................   подпис и печат:.......................  

 (име, фамилия и длъжност на представляващия участника) 
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Приложение №3 

АВТОБИОГРАФИЯ 
Предвидена функция по проекта:  

 

1. Фамилно име: 

2. Собствено и бащино име:  

3. Дата на раждане:  

4. Гражданство: 

5. Образование:  

Учебно заведение 

[ от дата – до дата ] 

Придобити образователни степени и дипломи: 

  

  

  

  

6.  Езикови умения:  Оценка от 1 до 5 за степен на владеене на езика  

(1 - отлично; 5 - основно) 

Език четене говоримо писане 

    

    

    

    

7. Други умения:   

8. Основни квалификации:  (свързани с предмета на проекта) 

9.  Конкретен опит от работа, свързана с предмета на проекта: 

Дейност от дата . до дата 

  

  

  

10. Професионален опит 

от дата – до 

дата 

място работодател длъжност описание 
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11. Друга информация (напр. публикации) 

 

 

Приложение №4 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА  

на чл. 101б , ал. 1, т. 3 от ЗОП  
 

   за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с 

обособени позиции с предмет 
 

“Избор на експерти” 

 

ДО 

 
 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 
 С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на поръчката  

съгласно документацията за участие.  

 Приемаме да извършим посочените дейности и представим съответните резултати, 

съгласно Описание на предмета на поръчката и изискванията на възложителя. 

В нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с 

качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват. 

 Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно 

съответствие с Вашите изисквания. 

 Предложените от нас услуги по предмета на поръчката са подробно описани в 

следните приложения: 

 

Приложение № 4А  Цялостна концепция за изпълнение на поръчката; 

 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

      ___________________________________________ 

        (име и фамилия) 

      ___________________________________________ 

       (длъжност на представляващия участника) 
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Приложение №5 

ЦЕНОВА ОФЕРТА 

за изпълнение на обществена поръчка по публична покана 

                  

ОТ:___________________________________________________________ 

(наименование на кандидата) 

 адрес: гр. _________________ ул.                                                                          № ______________,  

тел.:__________________ , моб.тел.:                                               , e-mail: _______________________ 

 

Уважаеми Дами и Господа, 

 

         След запознаване с публичната покана относно „Избор на експерти за целите на проект 

BG051PO001-4.1.04-0068 „Среда и сигурност за деца от уязвими социални групи” на ОП РЧР”, по 

обособени позиции: 

         ЛОТ 1 – Експерт по дейност 3А – диагностика на деца със СОП; 

        ЛОТ 2 – Експерт по дейност 3А – обработване на резултатите от диагностиката; 

        ЛОТ 3 – Експерт по дейност 3Б – подготовка на програми за работа с деца със СОП и актуализация; 

        ЛОТ 4 – Експерт по дейност 3Б – индивидуална и групова работа с деца; 

        ЛОТ 5 – Експерт по дейност В  за работа със всеки партньор;  

        ЛОТ 6 – Експерт по дейност 3Г – ръководителите на клубове; 

        ЛОТ 7 – Експерт по дейност 3Г – специализирали в арттерапия и спорт за работа с клубове; 

        ЛОТ 8 – Експерт по дейност 5А – работа с деца със СОП и техни връстници; 

         

 

            подробно описани в техническата спецификация, предлагам да изпълня поръчката в 

съответствие с указанията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка чрез 

публична покана, при следните финансови условия: 

           

Изпълнението на услугата  ще извърша при следната цена: 

 

За 1 час:........................................ 

 

За целия период на договора (……… часа):........................................ 
  

Запознат съм и приемам условията на проекта на договор. Ако бъда определен за 

изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок. 

        

Тази оферта е валидна за срок от 60 дни. 

 

 
ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС :______________________ 

 

      ___________________________________________ 
        (име и фамилия) 
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Приложение № 6 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 

по чл. 47, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки 

 

Долуподписаният /-ната/          в качеството ми на

 _______________________ (посочете длъжността)                 на  

      
(посочете фирмата на участника) ЕИК __________________, със седалище и адрес на управление 

________________________________ – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Избор на експерти за целите на проект BG051PO001-4.1.04-0068 „Среда и сигурност за деца от 

уязвими социални групи” на ОП РЧР”, по обособени позиции: 

        ЛОТ 1 – Експерт по дейност 3А – диагностика на деца със СОП; 

        ЛОТ 2 – Експерт по дейност 3А – обработване на резултатите от диагностиката; 

        ЛОТ 3 – Експерт по дейност 3Б – подготовка на програми за работа с деца със СОП и актуализация; 

        ЛОТ 4 – Експерт по дейност 3Б – индивидуална и групова работа с деца; 

        ЛОТ 5 – Експерт по дейност В  за работа със всеки партньор;  

        ЛОТ 6 – Експерт по дейност 3Г – ръководителите на клубове; 

        ЛОТ 7 – Експерт по дейност 3Г – специализирали в арттерапия и спорт за работа с клубове; 

        ЛОТ 8 – Експерт по дейност 5А – работа с деца със СОП и техни връстници; 

         

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

не съм осъден/а с влязла в сила присъда /съм реабилитиран/а , за: 

  (зачертайте невярното) 

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 

Известно ми е, че за посочване на неверни данни  в настоящата декларация подлежа на 

наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

    г.                                            Декларатор:  ______   

(дата на подписване)                                                                   (подпис)         
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Приложение № 7 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 

по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за обществените поръчки 

 

Долуподписаният /-ната/          в качеството ми на

 _______________________ (посочете длъжността)                 на  

     
(посочете фирмата на участника) ЕИК _______________________, със седалище и адрес на 

управление ____________________ – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Избор на експерти за целите на проект BG051PO001-4.1.04-0068 „Среда и сигурност за деца от 

уязвими социални групи” на ОП РЧР”, по обособени позиции: 

         ЛОТ 1 – Експерт по дейност 3А – диагностика на деца със СОП; 

        ЛОТ 2 – Експерт по дейност 3А – обработване на резултатите от диагностиката; 

        ЛОТ 3 – Експерт по дейност 3Б – подготовка на програми за работа с деца със СОП и актуализация; 

        ЛОТ 4 – Експерт по дейност 3Б – индивидуална и групова работа с деца; 

        ЛОТ 5 – Експерт по дейност В  за работа със всеки партньор;  

        ЛОТ 6 – Експерт по дейност 3Г – ръководителите на клубове; 

        ЛОТ 7 – Експерт по дейност 3Г – специализирали в арттерапия и спорт за работа с клубове; 

        ЛОТ 8 – Експерт по дейност 5А – работа с деца със СОП и техни връстници; 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

Представляваният от мен участник        (посочете 

фирмата на участника) : 

- не е обявен в несъстоятелност; 

- не е в производство по ликвидация или не се намира в подобна процедура съгласно националните 

закони и подзаконови актове. 

Известно ми е, че за посочване на неверни данни  в настоящата декларация подлежа на 

наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

    г.                                       Декларатор:  ____________  

(дата на подписване)                                                               (подпис)         

                                                                

 
Забележка: Когато участникът е юридическо лице декларацията се попълва от лицата в съответствие с 

чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки и чл. 23, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки (За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3  и ал. 2, т. 1 и  3 ЗОП, когато кандидатът или 

участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат 

самостоятелно да го представляват).  
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Приложение № 8 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 

по чл. 47, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки 

  

        Долуподписаният   , в качеството ми 

на _________________________________ (посочете длъжността) в     

  (посочете фирмата на участника), със седалище и адрес на управление   

 ЕИК __________ – участник в процедура за възлагане 

на обществена поръчка с предмет: „Избор на експерти за целите на проект BG051PO001-4.1.04-0068 

„Среда и сигурност за деца от уязвими социални групи” на ОП РЧР”, по обособени позиции: 

        ЛОТ 1 – Експерт по дейност 3А – диагностика на деца със СОП; 

        ЛОТ 2 – Експерт по дейност 3А – обработване на резултатите от диагностиката; 

        ЛОТ 3 – Експерт по дейност 3Б – подготовка на програми за работа с деца със СОП и актуализация; 

        ЛОТ 4 – Експерт по дейност 3Б – индивидуална и групова работа с деца; 

        ЛОТ 5 – Експерт по дейност В  за работа със всеки партньор;  

        ЛОТ 6 – Експерт по дейност 3Г – ръководителите на клубове; 

        ЛОТ 7 – Експерт по дейност 3Г – специализирали в арттерапия и спорт за работа с клубове; 

        ЛОТ 8 – Експерт по дейност 5А – работа с деца със СОП и техни връстници; 

         

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с Възложителя или със служители на 

ръководна длъжност в неговата организация. 

Известно ми е, че за посочване на неверни данни  в настоящата декларация подлежа на 

наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

    г.                     Декларатор:      

(дата на подписване)                                                                              (подпис) 

 

 

 

 

Забележка: Когато участникът е юридическо лице декларацията се попълва от лицата в 

съответствие с чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки.  
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Европейския социален фонд.Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ОУ „Антон Страшимиров”и при никакви обстоятелства не 

може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

 
Инвестира във вашето бъдеще! 

 

Приложение № 9 

 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 

по чл. 47, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки 

  

 Долуподписаният    , в качеството ми на 

__________________________________________   

(посочете длъжността) в      (посочете 

фирмата на участника), със седалище и адрес на управление  ЕИК 

______________  - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на 

експерти за целите на проект BG051PO001-4.1.04-0068 „Среда и сигурност за деца от уязвими социални 

групи” на ОП РЧР”, по обособени позиции: 

        ЛОТ 1 – Експерт по дейност 3А – диагностика на деца със СОП; 

        ЛОТ 2 – Експерт по дейност 3А – обработване на резултатите от диагностиката; 

        ЛОТ 3 – Експерт по дейност 3Б – подготовка на програми за работа с деца със СОП и актуализация; 

        ЛОТ 4 – Експерт по дейност 3Б – индивидуална и групова работа с деца; 

        ЛОТ 5 – Експерт по дейност В  за работа със всеки партньор;  

        ЛОТ 6 – Експерт по дейност 3Г – ръководителите на клубове; 

        ЛОТ 7 – Експерт по дейност 3Г – специализирали в арттерапия и спорт за работа с клубове; 

        ЛОТ 8 – Експерт по дейност 5А – работа с деца със СОП и техни връстници; 

         

 

 

    Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

          представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

Известно ми е, че за посочване на неверни данни  в настоящата декларация подлежа на 

наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

    г.                     Декларатор:      

(дата на подписване)                                                                            (подпис) 

 

Забележка: Когато участникът е юридическо лице декларацията се попълва от лицата в 

съответствие с чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки.  
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Приложение № 10 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по чл. 47, ал. 2, т. 1 и 3 от Закона за обществените поръчки 

 

Долуподписаният /-ната/                        

в качеството ми на __________________ (посочете длъжността) на    

(посочете фирмата на участника), ЕИК...................... - участник в процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Избор на експерти за целите на проект BG051PO001-4.1.04-0068 

„Среда и сигурност за деца от уязвими социални групи” на ОП РЧР”, по обособени позиции: 

        ЛОТ 1 – Експерт по дейност 3А – диагностика на деца със СОП; 

        ЛОТ 2 – Експерт по дейност 3А – обработване на резултатите от диагностиката; 

        ЛОТ 3 – Експерт по дейност 3Б – подготовка на програми за работа с деца със СОП и актуализация; 

        ЛОТ 4 – Експерт по дейност 3Б – индивидуална и групова работа с деца; 

        ЛОТ 5 – Експерт по дейност В  за работа със всеки партньор;  

        ЛОТ 6 – Експерт по дейност 3Г – ръководителите на клубове; 

        ЛОТ 7 – Експерт по дейност 3Г – специализирали в арттерапия и спорт за работа с клубове; 

        ЛОТ 8 – Експерт по дейност 5А – работа с деца със СОП и техни връстници; 

         

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

1. Представляваният от мен участник        (посочете 

фирмата на участника): 

- не е в открито производство по несъстоятелност; 

- не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския 

закон;  

- не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове; 

- неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си. 

2. Представляваният от мен участник няма/има (невярното се зачертава) задължения по смисъла 

на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към общината, 

установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, за които не е допуснато/ е допуснато (невярното се 

зачертава) разсрочване или отсрочване на задълженията или няма/има (невярното се зачертава) 

задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в 

която участникът е установен. 

3. Представляваният от мен участник няма наложено административно наказание за наемане на 

работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години; 

 

Известно ми е, че за посочване на неверни данни  в настоящата декларация подлежа на 

наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

    г.                                 Декларатор:      

(дата на подписване)     
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Приложение № 11 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки 

 

Долуподписаният /-ната/                       в 

качеството ми на _______________________ (посочете длъжността) на    

(посочете фирмата на участника), ЕИК...................... - участник в процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Избор на експерти за целите на проект BG051PO001-4.1.04-0068 

„Среда и сигурност за деца от уязвими социални групи” на ОП РЧР”, по обособени позиции: 

         ЛОТ 1 – Експерт по дейност 3А – диагностика на деца със СОП; 

        ЛОТ 2 – Експерт по дейност 3А – обработване на резултатите от диагностиката; 

        ЛОТ 3 – Експерт по дейност 3Б – подготовка на програми за работа с деца със СОП и актуализация; 

        ЛОТ 4 – Експерт по дейност 3Б – индивидуална и групова работа с деца; 

        ЛОТ 5 – Експерт по дейност В  за работа със всеки партньор;  

        ЛОТ 6 – Експерт по дейност 3Г – ръководителите на клубове; 

        ЛОТ 7 – Експерт по дейност 3Г – специализирали в арттерапия и спорт за работа с клубове; 

        ЛОТ 8 – Експерт по дейност 5А – работа с деца със СОП и техни връстници; 

         

 
Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

Участникът                                                      (посочете фирмата на участника), 

който представлявам: 

1. при изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използвам/ ще 

използвам подизпълнители; 

2. подизпълнител/и ще бъде/бъдат (изписват се наименованията на фирмите на 

подизпълнителите), които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в 

процедурата; 

3. делът на участие на всеки подизпълнител при изпълнение на поръчката ще бъде 

.........% от общата стойност на поръчката. 

4.          видът на работите, които ще изпълни всеки подизпълнител е както следва:.......................... 

  

Приемам да нося отговорност за действията, бездействията и работата на посочените 

подизпълнители, като за свои действия, бездействия и работа. 

 

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни 

данни. 
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    г.                     Декларатор:  

(дата на подписване)                                                  
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Приложение № 11А 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

за съгласие за участие като подизпълнител 

 
Долуподписаният /-ната/      

                  в качеството ми на

 _______________________ (посочете длъжността) на    

(посочете фирмата на участника), ЕИК...................... - участник в процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Избор на експерти за целите на проект BG051PO001-4.1.04-0068 

„Среда и сигурност за деца от уязвими социални групи” на ОП РЧР”, по обособени позиции: 

         ЛОТ 1 – Експерт по дейност 3А – диагностика на деца със СОП; 

        ЛОТ 2 – Експерт по дейност 3А – обработване на резултатите от диагностиката; 

        ЛОТ 3 – Експерт по дейност 3Б – подготовка на програми за работа с деца със СОП и актуализация; 

        ЛОТ 4 – Експерт по дейност 3Б – индивидуална и групова работа с деца; 

        ЛОТ 5 – Експерт по дейност В  за работа със всеки партньор;  

        ЛОТ 6 – Експерт по дейност 3Г – ръководителите на клубове; 

        ЛОТ 7 – Експерт по дейност 3Г – специализирали в арттерапия и спорт за работа с клубове; 

        ЛОТ 8 – Експерт по дейност 5А – работа с деца със СОП и техни връстници; 

         

 
ДЕКЛАРИРАМ: 

1. Съгласие за участие, като подизпълнител при изпълнение на горепосочената поръчка на 

участника  _________________________________________   

   (посочете участника, на който сте подизпълнител) 

2. Запознат съм с предмета на горепосочената обществена поръчка и приемам условията на 

процедурата, одобрена от възложителя. 

3. Делът на участието ни като подизпълнител при изпълнение на горепосочената обществена 

поръчка ще бъде общо ..........% (с думи:…………………...……….) от общата стойност на поръчката. 

4. Видът на работите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са:  

            

(избройте видовете работи, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител).  

 

5. Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да се 

явим като участник в горепосочената процедура. 

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни 

данни. 

 

 

 

 

           г.                     Декларатор:  

(дата на подписване)                                                  
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Приложение № 12 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 56 ал. 1 т.12 ЗОП 

 
Долуподписаният /-ната/      

                  в качеството ми на

 _______________________ (посочете длъжността) на    

(посочете фирмата на участника), ЕИК...................... - участник в процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Избор на експерти за целите на проект BG051PO001-4.1.04-0068 

„Среда и сигурност за деца от уязвими социални групи” на ОП РЧР”, по обособени позиции: 

         

         ЛОТ 1 – Експерт по дейност 3А – диагностика на деца със СОП; 

        ЛОТ 2 – Експерт по дейност 3А – обработване на резултатите от диагностиката; 

        ЛОТ 3 – Експерт по дейност 3Б – подготовка на програми за работа с деца със СОП и актуализация; 

        ЛОТ 4 – Експерт по дейност 3Б – индивидуална и групова работа с деца; 

        ЛОТ 5 – Експерт по дейност В  за работа със всеки партньор;  

        ЛОТ 6 – Експерт по дейност 3Г – ръководителите на клубове; 

        ЛОТ 7 – Експерт по дейност 3Г – специализирали в арттерапия и спорт за работа с клубове; 

        ЛОТ 8 – Експерт по дейност 5А – работа с деца със СОП и техни връстници; 

         

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 
ДЕКЛАРИРАМ, че приемам условията в проекта на договора, както и че: 

1. Запознат съм с всички условия и предмета на настоящата поръчка и ги приемаме без 

възражения; 

2. Задължавам се да спазвам условията за участие в откритата  процедура за възлагане на 

обществената поръчка и всички действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до 

изпълнението на поръчката. 

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните за 

обществената поръчка; 

4. Предоставената от възложителя информация е достатъчна за подготовка и представяне на 

предложението ми. 

Известна ми е предвидената в НК отговорност за неверни данни. 
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_______________2012 г.                               ДЕКЛАРАТОР: 

 гр. _________________                                                                        _________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 13 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

за липсата на обстоятелствата по чл. 93, ал. 1 чл. 94 и чл. 96, буква "а" от Регламент (ЕО, 

Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските 

общности 

 

Долуподписаният /-ната/      

                  в качеството ми на

 _______________________ (посочете длъжността) на    

(посочете фирмата на участника), ЕИК...................... - участник в процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Избор на експерти за целите на проект BG051PO001-4.1.04-0068 

„Среда и сигурност за деца от уязвими социални групи” на ОП РЧР”, по обособени позиции: 

         ЛОТ 1 – Експерт по дейност 3А – диагностика на деца със СОП; 

        ЛОТ 2 – Експерт по дейност 3А – обработване на резултатите от диагностиката; 

        ЛОТ 3 – Експерт по дейност 3Б – подготовка на програми за работа с деца със СОП и актуализация; 

        ЛОТ 4 – Експерт по дейност 3Б – индивидуална и групова работа с деца; 

        ЛОТ 5 – Експерт по дейност В  за работа със всеки партньор;  

        ЛОТ 6 – Експерт по дейност 3Г – ръководителите на клубове; 

        ЛОТ 7 – Експерт по дейност 3Г – специализирали в арттерапия и спорт за работа с клубове; 

        ЛОТ 8 – Експерт по дейност 5А – работа с деца със СОП и техни връстници; 

         

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

1. По отношение на представляваното от мен дружество/аз лично не са налице обстоятелствата 

предвидени в чл. 93, ал. 1 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, 

приложим към общия бюджет на Европейските общности". 

2. По отношение на представляваното от мен дружество/аз лично не са налице обстоятелствата 

предвидени в чл. 94, ал. 1 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, 

приложим към общия бюджет на Европейските общности". 

3. На представляваното от мен дружество/на мен лично не са ми налагани санкции, по смисъла 

на чл. 96, б. „а" от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към 

общия бюджет на Европейските общности".
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ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.04-0068 

„Среда и сигурност за деца от уязвими социални групи” 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

Този документ  e създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд.Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ОУ „Антон Страшимиров”и при никакви обстоятелства не 

може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

 
Инвестира във вашето бъдеще! 

 

 

 

 

Дата:                                                                                  ДЕКЛАРАТОР:   

     

                                                                                    (подпис, печат) 

 

 


