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 Публична обява по чл. 11, ал. 1  

от ПМС №118/20.05.2014 г. 

 

ПУБЛИЧНА ОБЯВА  

№ 01/19.03.2019 
 

Наименование: „Избор на експерти по 22 обособени позиции за предоставяне на 

експертна помощ при осъществяване дейностите, предвидени по график за водещия 

партньор Сдружение за прогресивна и отворена комуникация /СПОК/ по проект 

„L.I.K.E. – Life Investment is the Key to Employment“, договор № 2017-1-086, финансиран 

от Фонда Оператор за ЕИП и Норвежкия Фонд за субсидии за младежка заетост“. 

 
РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА 

 

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт 

 

Официално наименование: „Сдружение за прогресивна и отворена комуникация“ 

Пълен адрес: бул. Витоша №25, ет.3, ап. 6, район Средец 

Град: София Пощенски код: 1000 

Лице/а за контакт: Албена Дробачка Телефон: +359 2 931 93 99 

Електронна поща: office@spoc-s.com  Факс: +359 2 988 64 11 

Интернет адрес/и (когато е приложимо) http://spoc-s.com/  

 

Допълнителна информация може да бъде получена на: 

 Съгласно І.1) 

 Друго: моля, попълнете Приложение А.I 

Публичната обява и документация за участие (спецификации и допълнителни документи) 

могат да бъдат получени на: 

 Съгласно І.1) 

 Друго: моля, попълнете Приложение А.ІІ 

Офертите трябва да бъдат изпратени на: 

 Съгласно І.1) 

 Друго: моля, попълнете Приложение А.ІІІ 

mailto:office@spoc-s.com
http://spoc-s.com/
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РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 
ІІ.1) Описание 

 

ІІ.1.1) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката или 

услугата(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на 

конкретния предмет на вашата процедура) 

Строителство (СМР)  Доставки  Услуги   

Място на изпълнение на 

строителството (СМР): 
Място на изпълнение на 

доставка:  

Място на изпълнение на 

услугата: гр. София/ 

България, Ирландия. 

 

ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата: 

 

„Избор на експерти по 22 обособени позиции за предоставяне на експертна помощ при 

осъществяване дейностите, предвидени по график за водещия партньор Сдружение за 

прогресивна и отворена комуникация /СПОК/ по проект „L.I.K.E. – Life Investment is the Key 

to Employment“, договор № 2017-1-086, финансиран от Фонда Оператор за ЕИП и Норвежкия 

Фонд за субсидии за младежка заетост“. 

 

Процедурата включва избор на външни експерти за осъществяване на дейностите, 

предвидени по график за водещия партньор – Сдружение за прогресивна и отворена 

комуникация /СПОК/, със седалище гр. София, бул. Витоша №25 по проект „L.I.K.E. – Life 

Investment is the Key to Employment“, договор № 2017-1-086, финансиран от Фонда Оператор 

за ЕИП и Норвежкия Фонд за субсидии за младежка заетост, представляван от ЕКОРИС 

(ECORYS) Полша ООД, регистрирано под №0000016606 и адрес на управление Solec Street 

38/105.00-394 Варшава, Полша. 

Проектът L.I.K.E. разглежда нарастващия процент на млади хора във възрастова група 15-29 

години с психични проблеми в Европа и неспособността на конвенционалните методи в 

сферата на заетостта да отговорят на специфичните нужди на тази целева група. Проектът 

има за цел да засили социалното приобщаване и заетостта на целевата група, като изследва 

статуса на младите хора, като разработи, тества и приложи иновативна методология, която 

да отговаря на нуждите им и като ангажира цялата общност - роднини, работодатели и 

институции - в процеса. Освен това широкото партньорство в консорциума работи в 

международен план, търсейки общи европейски решения за социално приобщаване и 

качествена и устойчива заетост за младежи с психични проблеми. Експертите в някои от най-

добре функциониращите държавни социални системи като Норвегия и Исландия, ще се 

стремят да намалят социалните и икономически различия в Европа и да изградят двустранно 

сътрудничество в тази област. Проведените международни проучвания ще представят 

необходимите данни за създаване на иновативен многостранен подход за включване на 

целевата група - младежи с психични проблеми във възрастовата група 15-29 години, със 

специален фокус върху ромското население. Чрез създаването на къщите "Скрити лайкове" - 

центрове за подкрепа, комуникация и обучение, проектът ще постигне синергия в 

изграждането на по-здравословен начин на живот и устойчива заетост сред целевата група в 

цяла Европа. 

 

Предметът на услугите по отделните обособени позиции включва: 
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- Обособена позиция 1: Писмен и устен превод (1 експерт) – Изпълнителят следва да 

осъществи писмен и устен превод по проекта от български на английски език, и от 

английски на български език. Обхватът на дейността включва превод на създадената по 

проекта документация – формуляр и приложенията към него; бюджет на проекта; 

документацията към проекта, необходима за комуникация с партньорите; процедури за 

избор на външни изпълнители; отчетни документи и доклади. Целта на дейността е 

постигне на максимална достъпност и проследимост на процедурите и изпълнението на 

дейностите, включени в проекта. Планирана заетост – 810 часа. Място на изпълнение – 

България; 

 

- Обособена позиция 2: Превод на изготвените в рамките на проекта материали (1 

експерт)  – Изпълнителят следва да предостави услуги по превод на създадените в 

рамките на проекта филм, презентации, рекламни материали: брошури, листовки, 

справочник. Преводът ще се осъществи от английски на български език. Планирана 

заетост – 73 часа. Място на изпълнение – България; 

 

- Обособена позиция 3: Разработване на аудио-визуални материали (1 експерт) – 

Изпълнителят следва да предостави услуги по създаване на филм за напредъка и 

резултатите от проекта (40 минутен филм), презентации (12 бр.), брошури, листовки, 

наръчник. Разработените аудио-визуални материали трябва да са на английски език. 

Планирана заетост – 120 часа. Място на изпълнение – България; 

 

- Обособена позиция 4: Разработване на методология за национално проучване и 

дизайн за въпросници за дълбочинни интервюта и фокус групи (1 експерт) – 
Изпълнителят участва в планирането и разработката на дизайн, методология и въпросник 

за провеждане на Национално проучване в България на групата NEET – младежи, които 

нито учат, нито работят, вкл. инструментариум за набиране, обработване и анализ на 

информацията. Изпълнителят участва в реализацията на проучването. Изследването има 

за цел да проучи включването на целевата група на пазара на труда, възможностите, които 

имат и предизвикателствата, пред които са изправени; да адаптира работещ механизъм за 

ангажиране на целевата група и да предостави повече информация на работодателите 

относно специалните нужди и уникалните качества на тези хора. Провеждането на 

проучването е с цел създаване на основа за: 1) разработване на новаторска 

мултидименсионална методология за подобряване ефективността на целевата група на 

пазара на труда; и 2) провеждане на информационни кампании сред работодателите 

относно спецификата на целевата група и популяризирането на темата като цяло. Данните 

трябва да способстват създаване на анализ на данни и доклад от пет стъпки от 

проучването: интереси, желания / очаквания, тревоги, нагласи и ползи на целевата група 

NEET – младежи с психични проблеми и разстройства. Изпълнителят ще трябва да 

разработи въпросници и методология за провеждане на фокус-групи и дълбочинни 

интервюта за изследване на подкрепата и  взаимоотношенията между NEET и техните 

близки; създавани в тясно сътрудничество с партньорите, с особен акцент върху опита на 

партньорите от Норвегия и Исландия. Планирана заетост – 60 часа. Място на изпълнение 

– България; 

 

- Обособена позиция 5: Разработване на въпросници и методология за провеждане на 

фокус-групи и дълбочинни интервюта за изследване на подкрепата и  

взаимоотношенията между NEET и техните близки (1 експерт) – Изпълнителят 

участва в планирането и разработката на въпросници и методология за провеждане на 
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фокус-групи и дълбочинни интервюта за изследване на подкрепата и  взаимоотношенията 

между NEET Изследването има за цел да проучи включването на целевата група на пазара 

на труда, възможностите, които имат и предизвикателствата, пред които са изправени; да 

адаптира работещ механизъм за ангажиране на целевата група и да предостави повече 

информация на работодателите относно специалните нужди и уникалните качества на 

тези хора. Провеждането на проучването е с цел създаване на основа за: 1) разработване 

на новаторска мултидименсионална методология за подобряване ефективността на 

целевата група на пазара на труда; и 2) провеждане на информационни кампании сред 

работодателите относно спецификата на целевата група и популяризирането на темата 

като цяло. Данните трябва да способстват създаване на анализ на данни и доклад от пет 

стъпки от проучването: интереси, желания / очаквания, тревоги, нагласи и ползи на 

целевата група NEET – младежи с психични проблеми и разстройства. Изпълнителят ще 

трябва да разработи въпросници и методология за провеждане на фокус-групи и 

дълбочинни интервюта за изследване на подкрепата и  взаимоотношенията между NEET 

и техните близки; създавани в тясно сътрудничество с партньорите, с особен акцент върху 

опита на партньорите от Норвегия и Исландия. Планирана заетост – 140 часа. Място на 

изпълнение – България; 

 

- Обособена позиция 6: Подготовка на доклад от пет стъпки: интереси, 

желания/очаквания, опасения / нагласи, ползи чрез анализиране на събраните данни 

в България (1 експерт)  – Изпълнителят участва в изготвянето на петстепенен доклад – 

интереси, желания/очаквания, тревоги, нагласи и ползи на целевата група NEET – 

младежи с психични проблеми и разстройства от 15 до 29 години, със засилена извадка 

между 24 и 29 години. Петстепенният сравнителен доклад – с анализирани данни от 

България, Ирландия, Латвия и Унгария ще бъде основа за разработване на комплексна 

новаторска многостранна и интегрирана система за подкрепа и заетост на младите хора с 

психични проблеми. Докладът има за цел да осигури перспектива за включването на 

целевата група на пазара на труда, възможностите, които имат и предизвикателствата, 

пред които са изправени; да адаптира работещ механизъм за ангажиране на целевата група 

и да предостави повече информация на работодателите относно специалните нужди и 

уникалните качества на тези хора. Планирана заетост – 200 часа. Място на изпълнение – 

България; 

 

- Обособена позиция 7: Подготовка на доклад от пет стъпки: интереси, 

желания/очаквания, опасения / нагласи, ползи чрез анализиране на събраните данни 

от Ирландия (1 експерт) – Изпълнителят участва в изготвянето на петстепенен доклад – 

интереси, желания/очаквания, тревоги, нагласи и ползи на целевата група NEET – 

младежи с психични проблеми и разстройства от 15 до 29 години, със засилена извадка 

между 24 и 29 години. Петстепенният сравнителен доклад – с анализирани данни от 

България, Ирландия, Латвия и Унгария ще бъде основа за разработване на комплексна 

новаторска многостранна и интегрирана система за подкрепа и заетост на младите хора с 

психични проблеми. Докладът има за цел да осигури перспектива за включването на 

целевата група на пазара на труда, възможностите, които имат и предизвикателствата, 

пред които са изправени; да адаптира работещ механизъм за ангажиране на целевата група 

и да предостави повече информация на работодателите относно специалните нужди и 

уникалните качества на тези хора. Планирана заетост – 372 часа. Място на изпълнение – 

България; 
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- Обособена позиция 8: Разработване на иновативна комплексна 

мултидименсионална  интегрирана система за подкрепа и заетост на младите хора с 

психични проблеми в България (1 експерт) – Изпълнителят участва в изготвянето 

комплексна мултидименсионална  интегрирана система за подкрепа и заетост, включваща 

модел и механизъм за интегриране на NEET на пазара на труда и в обществото като цяло. 

Целта на системата е да представи  подходи и решения на проблема „Безработица сред 

младите хора с психични проблеми“. Мултидименсионалната система трябва да 

предвижда компонентите: Премахване на изолацията: мотивация и положително 

акцентиране върху индивидуалните качества на всеки, чрез цифровите технологии и 

социалните мрежи; Осигуряване на психологическа и социална подкрепа, чрез 

комуникация, доброволчество, здравословен начин на живот, постигане на емоционална 

стабилност, работа със семействата;  Осигуряване на подкрепа при търсене на стажове 

или работа, чрез обучение на работодатели, осъществяване на контакти и мониторинг 

през първата година на новото работно място. Планирана заетост – 420 часа. Място на 

изпълнение – България; 

 

- Обособена позиция 9: Разработване на иновативна комплексна 

мултидименсионална  интегрирана система за подкрепа и заетост на младите хора с 

психични проблеми в Ирландия (1 експерт)  – Изпълнителят участва в изготвянето 

комплексна мултидименсионална  интегрирана система за подкрепа и заетост, включваща 

модел и механизъм за интегриране на NEET на пазара на труда и в обществото като цяло. 

Целта на системата е да представи  подходи и решения на проблема „Безработица сред 

младите хора с психични проблеми“. Мултидименсионалната система трябва да 

предвижда компонентите: Премахване на изолацията: мотивация и положително 

акцентиране върху индивидуалните качества на всеки, чрез цифровите технологии и 

социалните мрежи; Осигуряване на психологическа и социална подкрепа, чрез 

комуникация, доброволчество, здравословен начин на живот, постигане на емоционална 

стабилност, работа със семействата;  Осигуряване на подкрепа при търсене на стажове 

или работа, чрез обучение на работодатели, осъществяване на контакти и мониторинг 

през първата година на новото работно място. Планирана заетост – 100 часа. Място на 

изпълнение – Ирландия; 

 

- Обособена позиция 10: Обучения и тренинги за работодатели и предоставяне на 

информация за специфичните качества и нужди на целевата група за разширяване 

на перспективите на пазара на труда в България (1 експерт) – Изпълнителят работи с 

бъдещите за целевата група работодатели, като им предоставя информация за 

специфичните качества и нужди на младежите с психични проблеми за разширяване на 

перспективите на пазара на труда в България. Работодателите трябва да бъдат обучени и 

подготвени за създаване на подходяща работна атмосфера, осигуряване на възможности 

за получаване на положителна обратна връзка и емоционална подкрепа, добра 

комуникация с целевата група младежи. Тренингите трябва да включват подходи за 

намиране на съответните решения от страна на работодателите при управление на 

служители – млади хора с психични проблеми. Планирана заетост – 360 часа. Място на 

изпълнение – България; 

 

- Обособена позиция 11: Работа с бъдещи работодатели и предоставяне на 

информация за специфичните качества и нужди на целевата група за разширяване 

на перспективите на пазара на труда в Ирландия (1 експерт) – Изпълнителят работи 

с бъдещите за целевата група работодатели, като им предоставя информация за 
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специфичните качества и нужди на младежите с психични проблеми за разширяване на 

перспективите на пазара на труда в България. Работодателите трябва да бъдат подготвени 

за създаване на подходяща работна атмосфера, осигуряване на възможности за 

получаване на положителна обратна връзка и емоционална подкрепа, добра комуникация 

с целевата група младежи. Планирана заетост – 30 часа. Място на изпълнение – Ирландия; 

 

- Обособена позиция 12: Работа с бъдещи работодатели и предоставяне на 

информация за специфичните качества и нужди на целевата група за разширяване 

на перспективите на пазара на труда в Ирландия (1 експерт) – Изпълнителят работи 

с бъдещите за целевата група работодатели, като им предоставя информация за 

специфичните качества и нужди на младежите с психични проблеми за разширяване на 

перспективите на пазара на труда в България. Работодателите трябва да бъдат подготвени 

за създаване на подходяща работна атмосфера, осигуряване на възможности за 

получаване на положителна обратна връзка и емоционална подкрепа, добра комуникация 

с целевата група младежи. Планирана заетост – 30 часа. Място на изпълнение – Ирландия; 

 

- Обособена позиция 13: Работа с NEET за развитие на социални и трудови  умения – 

работа сред природата, с животни, чрез творчество и занимания с изкуство в 

България (1 експерт)  – Изпълнителят работи с NEET в създадената младежка къща 

„Скритите лайкове“. Предвидените за провеждане занимания с целевата група трябва да 

осигуряват безопасно пространство за комуникация, психическа подкрепа, обучение и 

личностно развитие. Целта е чрез предвидените занимания да се постигнат социални и 

трудови умения - работа сред природата, работа с животни, чрез креативни техники. 

Дейността включва личностното усъвършенстване, обмен на практики; творчески и 

спортни задачи; насърчаване на по-здравословен начин на живот; работа сред природата 

- градинарство и работа с животни; участие в творчески семинари; работа с приятели и 

семейство; срещи с работодатели на целевата група. Планирана заетост – 200 часа. Място 

на изпълнение – България; 

 

- Обособена позиция 14: Работа с бивши NEET за развитие на социални и трудови  

умения в Ирландия (2 експерти) – Изпълнителите работят с бивши NEETs. 

Предвидените за провеждане занимания с целевата група трябва да осигуряват безопасно 

пространство за комуникация, психическа подкрепа, обучение и личностно развитие. 

Целта е чрез предвидените занимания да се постигнат социални и трудови умения чрез 

креативни техники. Дейността включва личностното усъвършенстване, обмен на 

практики; насърчаване на по-здравословен начин на живот; участие в творчески 

семинари; работа с приятели и семейство; срещи с работодатели на целевата група. 

Планирана заетост – 90 часа (Експерт 1 – 30 часа, Експерт 2 – 60 часа). Място на 

изпълнение – Ирландия; 

 

- Обособена позиция 15: Промотиране на проекта и достигане до младите хора чрез 

личностни интервюта и комуникация в социални медии в България (1 експерт) – 

Изпълнителят работи в младежката къща „Скрити лайкове“ – безопасно пространство за 

комуникация, психологическа подкрепа, обучение и личностно развитие в България. 

Работните задачи включват привличане на NEET с психични проблеми, провеждане на 

личностни интервюта за участие в подкрепеното пространство, популяризиране на 

проекта сред членовете на целевата група, с цел същите да се присъединят към 

програмата. Планирана заетост – 154 часа. Място на изпълнение – България; 
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- Обособена позиция 16: Промоция на проекта и достигане до младите хора чрез 

лични интервюта и социални медии в Ирландия (2 експерта) – Изпълнителят работи 

за привличане на NEET с психични проблеми, хранителни разстройства и провеждане на 

личностни интервюта за участие в срещи за консултиране и подкрепа. Изпълнителят е  

отговорен за реализиране на комуникация, психологическа подкрепа, обучение и 

личностно развитие в Ирландия – за привличане на NEET с психични проблеми, 

хранителни разстройства и провеждане на личностни интервюта за участие в срещи за 

консултиране и подкрепа. Планирана заетост 136 часа (Експерт 1 – 40 часа, Експерт 2 – 

96 часа). Място на изпълнение – Ирландия; 

 

- Обособена позиция 17: Създаване на Младежка къща „Скрити лайкове"- безопасно 

пространство за комуникация, психологическа подкрепа, обучение и личностно 

развитие в България (3 експерта) – Изпълнителите, които ще бъдат ангажирани са: 

Старши психолог; Старши обучител;  Старши ментор. Ангажираните експерти ще са 

ангажирани със създаването на къщите "Скрити лайкове" – центрове за подкрепа, 

комуникация и обучение, проектът ще постигне синергия в изграждането на по-

здравословен начин на живот и устойчива заетост сред целевата група. Къщите "Скрити 

лайкове" ще са място, където младежите да получават подкрепа, наставничество и 

разбиране, чрез ангажиране в многобройни дейности заедно с техните приятели и 

семейства, като стремежът е те да се активизират на пазара на труда. Планирана заетост – 

900 часа (300 часа на експерт). Място на изпълнение – България; 

 

- Обособена позиция 18: Комуникация, психологическа подкрепа, обучение и 

личностно развитие на NEETs в Ирландия (3 експерта) – Изпълнителите, които ще 

бъдат ангажирани са: Старши психолог; Старши обучител;  Старши ментор. Експертите 

ще са ангажирани с работа в центрове за подкрепа, комуникация и обучение, проектът ще 

постигне синергия в изграждането на по-здравословен начин на живот и устойчива 

заетост сред целевата група. Младежите да получават подкрепа, наставничество и 

разбиране, чрез ангажиране в многобройни дейности заедно с техните приятели и 

семейства, като стремежът е те да се активизират на пазара на труда. Планирана заетост – 

720 часа (Старши психолог – 150 ч.; Старши обучител – 420 ч.;  Старши ментор – 150 ч.). 

Място на изпълнение – Ирландия; 

 

- Обособена позиция 19: Провеждане на местна конференция в България за 

представяне и анализ на резултатите от проекта (2 експерта) – Изпълнителите 

разработват материали за конференциите и изготвят доклад за проведената конференция. 

Изпълнителите следва да спомогнат за разпространение на механизмите, методологията 

и резултатите от програмата на ниво държава. Изготвеният доклад трябва да включва 

информация за етапите на проекта, постигнатите ползи и спецификите при въвеждането 

на мултидименсионалната методика в България. Изпълнителите трябва да разработят 5 

презентационни материала и 5 резюмирани етапа на въвеждане на иновативната система. 

Планирана заетост – 384 часа. Място на изпълнение – България; 

 

- Обособена позиция 20: Провеждане на местна конференция в Ирландия за 

представяне и анализ на резултатите от проекта (1 експерт) – Изпълнителят 

разработва материали за конференцията и докладва резултати от проекта на 

конференцията. Изпълнителят следва да спомогне за разпространение на механизмите, 

методологията и резултатите от програмата на ниво държава. Изготвения доклад трябва 

да включва информация за етапите на проекта, постигнатите ползи и спецификите при 
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въвеждането на мултидименсионалната методика в България. Изпълнителят трябва да 

разработи 5 презентационни материала и 5 резюмирани етапа на въвеждане на 

иновативната система. Планирана заетост – 340 часа. Място на изпълнение – Ирландия; 

 

- Обособена позиция 21: Отчет и анализ от провеждане на местна конференция в 

Ирландия за представяне и анализ на резултатите от проекта (1 експерт) – 

Изпълнителят разработва материали за конференциите и изготвя доклад за проведената 

конференция. Изпълнителят следва да спомогне за разпространение на механизмите, 

методологията и резултатите от програмата на ниво държава. Изготвения доклад трябва 

да включва информация за етапите на проекта, постигнатите ползи и спецификите при 

въвеждането на мултидименсионалната методика в България. Изпълнителят трябва да 

разработи 5 презентационни материала и 5 резюмирани етапа на въвеждане на 

иновативната система. Планирана заетост – 72 часа. Място на изпълнение – България; 

 

- Обособена позиция 22: Осъществяване на контакти между бившите NEETs и 

работодатели в Ирландия (1 експерт) – Изпълнителят следва да предостави подкрепа в 

процеса на намиране на работа и стажове на младежи на възраст между 15 и 29 години, 

които имат проблеми с психичното здраве. Изпълнителят трябва да окаже подкрепа на 

представители на целевата група при общуване с потенциални работодатели и при 

развиване на професионални умения по време на работа. Изпълнителят осъществява 

посредничество на наставничество за първата година на работа. Планирана заетост – 340 

часа. Място на изпълнение – Ирландия; 

 

 

ІІ.1.3) Обособени позиции: да  не 
(за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на 

обособените позиции) 

Ако да, офертите трябва да бъдат подадени (отбележете само едно): 

само за една обособена позиция 

за една или повече обособени позиции

за всички обособени позиции
 

ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата 
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ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е приложимо)  

 

Обособена позиция 1: Писмен и устен превод (1 експерт) 

Прогнозна стойност в лева (ако е приложимо) (в цифри): 31 683.96 лева (810 ч. x 20 евро = 

16200 евро) (с ДДС или с включени всички данъци, такси и осигуровки ако изпълнителят е 

физическо лице) 

 

Обособена позиция 2: Превод на изготвените в рамките на проекта материали (1 експерт)   

Прогнозна стойност в лева (ако е приложимо) (в цифри):  2 855.47 лева (73 ч. х 20 евро = 1 
460 евро) (с ДДС или с включени всички данъци, такси и осигуровки ако изпълнителят е 
физическо лице) 

 

Обособена позиция 3: Разработване на аудио-визуални материали (1 експерт) 

Прогнозна стойност в лева (ако е приложимо) (в цифри): 7 040.99 лева (120 ч. х 30 евро = 
3600 (евро) (с ДДС или включени всички данъци, такси и осигуровки ако изпълнителят е 
физическо лице) 

 

Обособена позиция 4: Разработване на методология за национално проучване и дизайн за 
въпросници за дълбочинни интервюта и фокус групи (1 експерт) 

Прогнозна стойност в лева (ако е приложимо) (в цифри): 3 520.44 лева (60 ч. х 30 евро = 1 
800 евро) (с ДДС или с включени всички данъци, такси и осигуровки ако изпълнителят е 
физическо лице) 

 

Обособена позиция 5: Разработване на въпросници и методология за провеждане на фокус-

групи и дълбочинни интервюта за изследване на подкрепата и  взаимоотношенията между 

NEET и техните близки (1 експерт) 

Прогнозна стойност в лева (ако е приложимо) (в цифри): 5 476.24 лева (140 ч. х 20 евро = 2 800 
евро (с ДДС или с включени всички данъци, такси и осигуровки ако изпълнителят е 
физическо лице) 

 

Обособена позиция 6: Подготовка на доклад от пет стъпки: интереси, желания/очаквания, 

опасения / нагласи, ползи чрез анализиране на събраните данни в България (1 експерт)   

Прогнозна стойност в лева (ако е приложимо) (в цифри): 11 734.80 лева (200 ч. x 30 евро = 6 

000 евро) (с ДДС или с включени всички данъци, такси и осигуровки ако изпълнителят е 

физическо лице) 

 

Обособена позиция 7: Подготовка на доклад от пет стъпки: интереси, желания/очаквания, 

опасения / нагласи, ползи чрез анализиране на събраните данни от Ирландия (1 експерт) 

Прогнозна стойност в лева (ако е приложимо) (в цифри): 21 826.73 лева (372 ч. x 30 евро = 11 

160 евро) (с ДДС или с включени всички данъци, такси и осигуровки ако изпълнителят е 

физическо лице) 
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Обособена позиция 8: Разработване на иновативна комплексна мултидименсионална  

интегрирана система за подкрепа и заетост на младите хора с психични проблеми в 

България (1 експерт) 

Прогнозна стойност в лева (ако е приложимо) (в цифри): 24 643.08 лева (420 ч. x 30 евро = 12 

600 евро) (с ДДС или с включени всички данъци, такси и осигуровки ако изпълнителят е 

физическо лице) 

 

Обособена позиция 9: Разработване на иновативна комплексна мултидименсионална  

интегрирана система за подкрепа и заетост на младите хора с психични проблеми в 

Ирландия (1 експерт) 

Прогнозна стойност в лева (ако е приложимо) (в цифри): 5 867.40 лева (100 ч. x 30 евро = 3 000 

евро) (с ДДС или с включени всички данъци, такси и осигуровки ако изпълнителят е 

физическо лице) 

 

Обособена позиция 10: Обучения и тренинги за работодатели и предоставяне на 

информация за специфичните качества и нужди на целевата група за разширяване на 

перспективите на пазара на труда в България (1 експерт) 

Прогнозна стойност в лева (ако е приложимо) (в цифри): 21 122.64 лева (360 ч. x 30 евро = 10 

800 евро) (с ДДС или с включени всички данъци, такси и осигуровки ако изпълнителят е 

физическо лице) 

 

Обособена позиция 11: Работа с бъдещи работодатели и предоставяне на информация за 

специфичните качества и нужди на целевата група за разширяване на перспективите на 

пазара на труда в Ирландия (1 експерт) 

Прогнозна стойност в лева (ако е приложимо) (в цифри): 1 760.22 лева (30 ч. x 30 евро =  900 

евро) (с ДДС или с включени всички данъци, такси и осигуровки ако изпълнителят е 

физическо лице) 

 

Обособена позиция 12: Работа с бъдещи работодатели и предоставяне на информация за 

специфичните качества и нужди на целевата група за разширяване на перспективите на 

пазара на труда в Ирландия (1 експерт) 

Прогнозна стойност в лева (ако е приложимо) (в цифри): 1 760.22 лева (30 ч. x 30 евро =  900 

евро) (с ДДС или с включени всички данъци, такси и осигуровки ако изпълнителят е 

физическо лице) 

 

Обособена позиция 13: Работа с NEET за развитие на социални и трудови  умения – работа 

сред природата, с животни, чрез творчество и занимания с изкуство в България (1 експерт) 

Прогнозна стойност в лева (ако е приложимо) (в цифри): 11 734.80 лева (200 ч. x 30 евро = 6 

000 евро) (с ДДС или с включени всички данъци, такси и осигуровки ако изпълнителят е 

физическо лице) 

 

Обособена позиция 14: Работа с бивши NEET за развитие на социални и трудови умения в 
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Ирландия (2 експерта) 

Прогнозна стойност в лева за Експерт 1 (ако е приложимо) (в цифри): 1 760.22 лева (30 ч. x 30 

евро = 900 евро) (с ДДС или с включени всички данъци, такси и осигуровки ако 

изпълнителят е физическо лице) 

 

Прогнозна стойност в лева за Експерт 2 (ако е приложимо) (в цифри): 3 520.44 лева (60 ч. x 30 

евро = 1 800 евро) (с ДДС или с включени всички данъци, такси и осигуровки ако 

изпълнителят е физическо лице) 

 

Обособена позиция 15: Промотиране на проекта и достигане до младите хора чрез 

личностни интервюта и комуникация в социални медии в България (1 експерт) 

Прогнозна стойност в лева (ако е приложимо) (в цифри): 9 035.80 лева (154 ч x 30 евро = 4 620 

евро) (с ДДС или с включени всички данъци, такси и осигуровки ако изпълнителят е 

физическо лице) 

 

Обособена позиция 16: Промоция на проекта и достигане до младите хора чрез лични 

интервюта и социални медии в Ирландия (2 експерта) 

Прогнозна стойност в лева за Експерт 1 (ако е приложимо) (в цифри): 2 346.96 лева (40 ч. x 30 

евро = 1 200 евро) (с ДДС с включени всички данъци, такси и осигуровки ако изпълнителят 

е физическо лице) 

Прогнозна стойност в лева за Експерт 2 (ако е приложимо) (в цифри): 5 632.70 лева (96 ч. x 

30 евро = 2 880 евро) (с ДДС с включени всички данъци, такси и осигуровки ако 

изпълнителят е физическо лице) 

 

Обособена позиция 17: Създаване на Младежка къща „Скрити лайкове"- безопасно 

пространство за комуникация, психологическа подкрепа, обучение и личностно развитие в 

България (3 експерта) 

Прогнозна стойност в лева Експерт 1 (ако е приложимо) (в цифри): 17 602.20 лева (300 ч. x 30 

евро = 9 000 евро) (с ДДС с включени всички данъци, такси и осигуровки ако изпълнителят 

е физическо лице) 

Прогнозна стойност в лева Експерт 2 (ако е приложимо) (в цифри): 17 602.20 лева (300 ч. x 30 

евро = 9 000 евро) (с ДДС с включени всички данъци, такси и осигуровки ако изпълнителят 

е физическо лице) 

Прогнозна стойност в лева Експерт 3 (ако е приложимо) (в цифри): 17 602.20 лева (300 ч. x 30 

евро = 9 000 евро) (с ДДС с включени всички данъци, такси и осигуровки ако изпълнителят 

е физическо лице) 

 

Обособена позиция 18: Комуникация, психологическа подкрепа, обучение и личностно 

развитие на NEETs в Ирландия (3 експерта) 

Прогнозна стойност в лева Експерт 1 (ако е приложимо) (в цифри): 8 801.10 лева (150 ч. x 30 

евро = 4 500 евро)  (с ДДС с включени всички данъци, такси и осигуровки ако изпълнителят 

е физическо лице) 
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Прогнозна стойност в лева Експерт 2 (ако е приложимо) (в цифри): 24 643.08 лева (420 ч. x 30 

евро = 12 600 евро) (с ДДС с включени всички данъци, такси и осигуровки ако изпълнителят 

е физическо лице) 

Прогнозна стойност в лева Експерт 3 (ако е приложимо) (в цифри): 8 801.10 лева (150 ч. x 30 

евро = 4 500 евро) (с ДДС с включени всички данъци, такси и осигуровки ако изпълнителят 

е физическо лице) 

 

Обособена позиция 19: Провеждане на местна конференция в България за представяне и 

анализ на резултатите от проекта (2 експерта) 

Прогнозна стойност в лева Експерт 1 (ако е приложимо) (в цифри): 11 734.80 лева (200 ч. x 30 

евро = 6 000 евро) (с ДДС с включени всички данъци, такси и осигуровки ако изпълнителят 

е физическо лице) 

Прогнозна стойност в лева Експерт 2 (ако е приложимо) (в цифри): 10 796.02 лева (184 ч. x 30 

евро = 5 520 евро) (с ДДС с включени всички данъци, такси и осигуровки ако изпълнителят 

е физическо лице) 

 

Обособена позиция 20: Провеждане на местна конференция в Ирландия за представяне и 

анализ на резултатите от проекта (1 експерт) 

Прогнозна стойност в лева (ако е приложимо) (в цифри): 4 224.53 лева (72 ч. x 30 евро = 2 160 

евро) (с ДДС с включени всички данъци, такси и осигуровки ако изпълнителят е физическо 

лице) 

 

Обособена позиция 21: Отчет и анализ от провеждане на местна конференция в Ирландия за 

представяне и анализ на резултатите от проекта (1 експерт) 

Прогнозна стойност в лева (ако е приложимо) (в цифри): 4 224.53 лева (72 ч. x 30 евро = 2 160 

евро) (с ДДС с включени всички данъци, такси и осигуровки ако изпълнителят е физическо 

лице) 

 

Обособена позиция 22: Осъществяване на контакти между бившите NEETs и работодатели в 

Ирландия (1 експерт) 

Прогнозна стойност в лева (ако е приложимо) (в цифри): 19 949.16 лева (340 ч. x 30 евро = 10 

200 евро) (с ДДС с включени всички данъци, такси и осигуровки ако изпълнителят е 

физическо лице) 
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ІІ.3)  Срок на договора 

 
ІІ.3.1) Срок за изпълнение  

Период на изпълнение на всички обособени позиции: Съгласно одобрен времеви график на 

проекта, не по-късно от датата на приключване на договора за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ – 14.02.2023 г. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнението на обекта на процедурата 

 

ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо) 

1.1.а Гаранция за участие: Не е приложимо 
1.1.б Гаранция за добро изпълнение: Не е приложимо 

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните 

разпоредби, които ги уреждат: 

Плащанията по договора за изпълнение на поръчката ще бъдат извършени след представяне 

на следните документи:  

 Подробен доклад за отчитане на извършената работа; 

 Двустранно подписан  констативен протокол за приемането на извършените дейности 
без забележки. 

 Фактура/сметка за изплатени суми 

Плащанията се извършват в лева или евро по банков път в срок до 30 дни след представяне 

на горепосочените документи. В случай, че има сключени договори за подизпълнение, 

плащанията по договора ще се извършват след като Бенефициентът получи от Изпълнителя 

доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи.  

ІІІ.1.3) Други особени условия (когато е приложимо) да  не  
Ако да, опишете ги: 
Всички плащания трябва да бъдат направени, не по-късно от датата на приключване на 
договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – 14.02.2023 г. 
 

 

ІІІ.2) Условия за участие 

 

ІІІ.2.1) Правен статус 

Изискуеми документи: 

1.1. Кандидат юридическо лице, регистрирано по Търговския закон представя/посочва в 
декларация единен идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от Закона за търговския регистър 
и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, БУЛСТАТ; 

1.2. Кандидат неперсонифицирано обединение представя оригинал или нотариално заверено 
копие на документ за създаване на обединение, подписан от лицата в обединението, в който 
е посочен представляващият обединението. Когато в договора не е посочено лицето, което 
представлява участниците в обединението, се представя документ, подписан от лицата в 
обединението, в който се посочва представляващият (Бенефициентът не поставя изискване 
за регистрация на обединението като самостоятелно юридическо лице при подаване на 
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оферта за участие в процедурата); 

1.3. Кандидат, който не е регистриран по Търговския закон, представя удостоверение за 
актуално състояние (заверено копие). Документът следва да бъде издаден не по-рано от 3 
(три) месеца преди датата на представяне на офертата за участие в процедурата 
(Обединенията представят такива удостоверения за всички лица, включени в обединението); 

1.4. Кандидат, физическо лице представя/посочва в декларация с лични данни;  

1.5. Подизпълнител (когато се предвижда участие на подизпълнител/и) представя документ 
за регистрация (за всеки от подизпълнителите); 

1.6. Чуждестранно лице представя съответен еквивалентен документ или декларация, ако е 
физическо лице, или извлечение от съдебен регистър или съответен еквивалентен документ, 
издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която е установен, 
придружени с превод на български език, извършен от преводач. 

2. Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 и ал.6 от ПМС № 118/20.05.2014 г.– по образец; 

3. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на 
процедурата и дела на тяхното участие (когато кандидатът предвижда да ползва 
подизпълнители) 

Допълнителни пояснения, когато кандидатът предвижда да ползва подизпълнители: 

 Когато кандидадтът предвижда участието на подизпълнители, към тях се 
прилагат изискванията на чл. 22, ал. 1, т.1 от ПМС 118/20.05.2014г. 

 Когато кандидатът предвижда участие на подизпълнители, в офертата се 
посочват видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на 
подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от 
стойността на поръчката и предвидените подизпълнители.   

 Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в 
офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя 
от отговорността му за изпълнение на договора. 

 Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 
които са включени в предмета на договора за подизпълнение. 

Допълнителни пояснения, когато кандидатът е обединение: 

 Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като 
подизпълнител в офертата на друг кандидат, не може да представя самостоятелна 
оферта. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно 
обединение. 

 Когато кандидатът е обединение на физически и/или юридически лица, 
Бенефициентът не поставя изискване за регистрация на обединението като 
самостоятелно юридическо лице при подаване на оферта за участие в процедурата. 
Когато кандидатът, определен за Изпълнител, е обединение на физически и/или 
юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва след като 
Изпълнителят представи пред Бенефициента заверено копие от удостоверение за 
данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение.  

 Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. 
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ІІІ.2.2) Договор не може да се сключва с кандидат който е (чл. 22, ал. 1 и ал.6): 

1. осъждан, освен ако е реабилитиран, за някое от следните престъпления: 

а) престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари; 

б) подкуп; 

в) участие в организирана престъпна група; 

г) престъпления против собствеността; 

д) престъпления против стопанството; 

2. обявен в несъстоятелност; 

3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 

законодателството на страната, в която лицето е установено или регистрирано. 

4. свързано лице по смисъла на § 1, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон с 

бенефициента или с член на управителен или контролен орган на бенефициента. 

ІІІ.2.3) Икономически и финансови възможности (по чл. 14) 

Изискуеми документи и информация 

 

Не приложимо 

Минимални изисквания (когато е приложимо):  

 

Не приложимо 

ІІІ.2.4) Технически възможности и квалификация (по чл. 14) 

Изискуеми документи и информация 

 

За Обособена позиция 1: Писмен и устен 

превод (1 експерт): 
1. Дипломи и/или сертификати или 
еквивалентни документи на предложения 
експерт, доказващи владеенето на английски 
език – заверено копие; 
2. Автобиография на предложения експерт, в 
която следва да бъде описан опита в 
изпълнението на дейности и/или услуги 
еднакви или сходни с предмета на поръчката – 
оригинал. 
 
 
 
 
 
Обособена позиция 2: Превод на изготвените в 

рамките на проекта материали (1 експерт): 
1. Дипломи и/или сертификати или 
еквивалентни документи на предложения 
експерт, доказващи владеенето на английски 
език – заверено копие; 
2. Автобиография на предложения експерт, в 
която следва да бъде описан опита в 
изпълнението на дейности и/или услуги 
еднакви или сходни с предмета на поръчката – 
оригинал 
 

Минимални изисквания (когато е приложимо): 

 

За Обособена позиция 1: Писмен и устен превод (1 

експерт): 

1. Кандидатът следва да разполага с 1 /един/ 

експерт, който владее отлично английски език. 

2. Предложеният експерт следва да е участвал в 

най-малко 1 /една/ дейност и/или услуга еднаква 

или сходна с предмета на поръчката.  

*Под  услуги  еднакви  или  сходни  с  предмет  на 

настоящата поръчка следва да се разбира 

дейности / услуги по осъществяване на писмен 

и/или симултанен и/или консекутивен превод от 

български на английски език или от английски на 

български език. 

 

 

Обособена позиция 2: Превод на изготвените в 

рамките на проекта материали (1 експерт)   

1. Кандидатът следва да разполага с 1 /един/ 

експерт, който владее отлично английски език. 

2. Предложеният експерт следва да е участвал в 

най-малко 1 /една/ дейност и/или услуга еднаква 

или сходна с предмета на поръчката.  

*Под  услуги  еднакви  или  сходни  с  предмет  на 

настоящата поръчка следва да се разбира 

дейности / услуги по осъществяване на писмен 

и/или симултанен и/или консекутивен превод от 
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Обособена позиция 3: Разработване на аудио-

визуални материали (1 експерт) 
1. Дипломи и/или сертификати или 
еквивалентни документи на предложения 
експерт, доказващи изискваното минимално 
ниво на владеене на английски език – заверено 
копие; 
2. Автобиография на предложения експерт, в 
която следва да бъде описан опита в 
изпълнението на дейности и/или услуги 
еднакви или сходни с предмета на поръчката – 
оригинал. 
 
 
 
 
Обособена позиция 4: Разработване на 

методология за национално проучване и 

дизайн за въпросници за дълбочинни 

интервюта и фокус групи (1 експерт) 
1. Дипломи или еквивалентни документи на 
предложения експерт, доказващи 
съответствие с изискваното минимално ниво 
на образование – заверено копие; 
2. Дипломи и/или сертификати доказващи 
наличие на компютърна грамотност; 
3. Автобиография на предложения експерт, в 
която следва да бъде описан професионални 
опит, доказващ съответствие с поставените 
минимални изисквания – оригинал. 
 
 

 

 

Обособена позиция 5: Разработване на 

въпросници и методология за провеждане на 

фокус-групи и дълбочинни интервюта за 

изследване на подкрепата и  

взаимоотношенията между NEET и техните 

близки (1 експерт) 
1. Дипломи или еквивалентни документи на 
предложения експерт, доказващи 
съответствие с изискваното минимално ниво 
на образование – заверено копие; 
2. Дипломи и/или сертификати доказващи 
наличие на компютърна грамотност; 
3. Автобиография на предложения експерт, в 
която следва да бъде описан професионални 

български на английски език или от английски на 

български език 

 

 

Обособена позиция 3: Разработване на аудио-

визуални материали (1 експерт) 

1. Кандидатът следва да разполага с 1 /един/ 

експерт, който има опит в разработване на 

информационни и образователни материали, и 

владее отлично английски език. 

2. Предложеният експерт следва да е участвал в 

най-малко 1 /една/ дейност и/или услуга еднаква 

или сходна с предмета на поръчката.  

*Под  услуги  еднакви  или  сходни  с  предмет  на 

настоящата поръчка следва да се разбира 

дейности / услуги по разработване аудио-визуални 

материали с рекламен характер. 

 

 

Обособена позиция 4: Разработване на 

методология за национално проучване и дизайн за 

въпросници за дълбочинни интервюта и фокус 

групи (1 експерт) 

1. Кандидатът следва да разполага с 1 /един/ 

експерт, който притежава висше образование в 

областта на социологията или психологията или 

еквивалент. 

2. Предложеният експерт следва да има отлична 

компютърна грамотност – MS Office. Internet, 

програми за обработка на данни (SPSS). 

3. Предложеният експерт следва да притежава 

минимум 10 години професионален опит, в които  

участва в екипи или проекти за социологически 

изследвания, включващи събиране и обработване 

на данни. 

 

 

Обособена позиция 5: Разработване на въпросници 

и методология за провеждане на фокус-групи и 

дълбочинни интервюта за изследване на 

подкрепата и  взаимоотношенията между NEET и 

техните близки (1 експерт) 

1. Кандидатът следва да разполага с 1 /един/ 

експерт, който притежава висше образование в 

областта на социални, стопански и правни науки. 

2. Предложеният експерт следва да има отлична 

компютърна грамотност – MS Office. Internet, 

програми за обработка на данни (SPSS). 

3. Предложеният експерт следва да притежава 
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опит, доказващ съответствие с поставените 
минимални изисквания – оригинал. 
 

 

 

 

Обособена позиция 6: Подготовка на доклад от 

пет стъпки: интереси, желания/очаквания, 

опасения / нагласи, ползи чрез анализиране на 

събраните данни в България (1 експерт)   
1. Дипломи или еквивалентни документи на 
предложения експерт, доказващи 
съответствие с изискваното минимално ниво 
на образование – заверено копие; 
2. Автобиография на предложения експерт, в 
която следва да бъде описан професионални 
опит, доказващ съответствие с поставените 
минимални изисквания – оригинал. 
 

 

 

 

 

 

Обособена позиция 7: Подготовка на доклад от 

пет стъпки: интереси, желания/очаквания, 

опасения / нагласи, ползи чрез анализиране на 

събраните данни от Ирландия (1 експерт) 
1. Дипломи или еквивалентни документи на 
предложения експерт, доказващи 
съответствие с изискваното минимално ниво 
на образование – заверено копие; 
2. Автобиография на предложения експерт, в 
която следва да бъде описан професионални 
опит, доказващ съответствие с поставените 
минимални изисквания – оригинал. 
 

 

 

 

 

Обособена позиция 8: Разработване на 

иновативна комплексна мултидименсионална  

интегрирана система за подкрепа и заетост на 

младите хора с психични проблеми в България 

(1 експерт) 
1. Дипломи или еквивалентни документи на 
предложения експерт, доказващи 
съответствие с изискваното минимално ниво 
на образование – заверено копие; 
2. Автобиография на предложения експерт, в 

минимум 3 години професионален опит, в които  

участва в екипи или проекти за социологически 

изследвания, включващи събиране и обработване 

на данни. 

 

Обособена позиция 6: Подготовка на доклад от пет 

стъпки: интереси, желания/очаквания, опасения/ 

нагласи, ползи чрез анализиране на събраните 

данни в България (1 експерт)   

1. Кандидатът следва да разполага с 1 /един/ 

експерт, който притежава висше образование 

областта на хуманитарни или педагогически 

науки. 

2. Предложеният експерт следва да е участвал в 

най-малко 3 /три/ дейности и/или услуга еднаква 

или сходна с предмета на поръчката,  през  

последните  6  (шест)  години.  

*Под  услуги  еднакви  или  сходни  с  предмет  на 

настоящата поръчка следва да се разбира 

дейности / услуги по изготвяне на доклади и/или 

методики в областта на психичното здраве. 

 

Обособена позиция 7: Подготовка на доклад от пет 

стъпки: интереси, желания /очаквания, опасения / 

нагласи, ползи чрез анализиране на събраните 

данни от Ирландия (1 експерт) 

1. Кандидатът следва да разполага с 1 /един/ 

експерт, който притежава висше образование 

областта на социологията или психологията или 

еквивалент. 

2. Предложеният експерт следва да е участвал в 

най-малко 1 /една/ дейност и/или услуга еднаква 

или сходна с предмета на поръчката.  

*Под  услуги  еднакви  или  сходни  с  предмет  на 

настоящата поръчка следва да се разбира 

дейности / услуги по изготвяне на доклади и/или 

методики в областта психичното здраве. 

 

 

Обособена позиция 8: Разработване на иновативна 

комплексна мултидименсионална  интегрирана 

система за подкрепа и заетост на младите хора с 

психични проблеми в България (1 експерт) 

1. Кандидатът следва да разполага с 1 /един/ 

експерт, който притежава висше образование 

областта на хуманитарни или педагогически 

науки. 

2. Предложеният експерт следва да е участвал в 

най-малко 3 /три/ дейности и/или услуга еднаква 
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която следва да бъде описан професионални 
опит, доказващ съответствие с поставените 
минимални изисквания – оригинал. 
 

 

 

 

 

Обособена позиция 9: Разработване на 

иновативна комплексна мултидименсионална  

интегрирана система за подкрепа и заетост на 

младите хора с психични проблеми в 

Ирландия (1 експерт) 
1. Дипломи или еквивалентни документи на 
предложения експерт, доказващи 
съответствие с изискваното минимално ниво 
на образование – заверено копие; 
2. Автобиография на предложения експерт, в 
която следва да бъде описан професионални 
опит, доказващ съответствие с поставените 
минимални изисквания – оригинал. 
 

 

 

Обособена позиция 10: Обучения и тренинги 

за работодатели и предоставяне на 

информация за специфичните качества и 

нужди на целевата група за разширяване на 

перспективите на пазара на труда в България (1 

експерт) 
1. Дипломи или еквивалентни документи на 
предложения експерт, доказващи 
съответствие с изискваното минимално ниво 
на образование – заверено копие. 
2. Автобиография на предложения експерт, в 
която следва да бъде описан професионални 
опит, доказващ съответствие с поставените 
минимални изисквания – оригинал. 
 

 

 

 

 

 

Обособена позиция 11: Работа с бъдещи 

работодатели и предоставяне на информация 

за специфичните качества и нужди на целевата 

група за разширяване на перспективите на 

пазара на труда в Ирландия (1 експерт) 
1. Дипломи или еквивалентни документи на 
предложения експерт, доказващи 

или сходна с предмета на поръчката.  

*Под  услуги  еднакви  или  сходни  с  предмет  на 

настоящата поръчка следва да се разбира 

дейности / услуги по изготвяне на доклади и/или 

методики в областта на психичното здраве. 

 

 

Обособена позиция 9: Разработване на иновативна 

комплексна мултидименсионална  интегрирана 

система за подкрепа и заетост на младите хора с 

психични проблеми в Ирландия (1 експерт) 

1. Кандидатът следва да разполага с 1 /един/ 

експерт, който притежава висше образование 

областта на хуманитарни, социални или 

педагогически науки. 

2. Предложеният експерт следва да е участвал в 

най-малко 3 /три/ дейности и/или услуга еднаква 

или сходна с предмета на поръчката.  

3. Предложеният експерт следва да притежава 

минимум 10 години професионален опит в сферата 

на психичното здраве. 

*Под  услуги  еднакви  или  сходни  с  предмет  на 

настоящата поръчка следва да се разбира 

дейности / услуги по изготвяне на доклади и/или 

методики в областта на психичното здраве. 

 

Обособена позиция 10: Обучения и тренинги за 

работодатели и предоставяне на информация за 

специфичните качества и нужди на целевата група 

за разширяване на перспективите на пазара на 

труда в България (1 експерт) 

1. Кандидатът следва да разполага с 1 /един/ 

експерт, който притежава висше образование 

областта на педагогическите науки. 

2. Предложеният експерт следва да е участвал в 

най-малко 3 /три/ дейност и/или услуга еднаква 

или сходна с предмета на поръчката.  

*Под  услуги  еднакви  или  сходни  с  предмет  на 

настоящата поръчка следва да се разбира 

дейности / услуги по провеждане на 

специализирани обучения на хора с психични 

проблеми. 

 

Обособена позиция 11: Работа с бъдещи 

работодатели и предоставяне на информация за 

специфичните качества и нужди на целевата група 

за разширяване на перспективите на пазара на 

труда в Ирландия (1 експерт) 

1. Кандидатът следва да разполага с 1 /един/ 
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съответствие с изискваното минимално ниво 
на образование – заверено копие; 
2. Автобиография на предложения експерт, в 
която следва да бъде описан професионални 
опит, доказващ съответствие с поставените 
минимални изисквания – оригинал. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обособена позиция 12: Работа с бъдещи 

работодатели и предоставяне на информация 

за специфичните качества и нужди на целевата 

група за разширяване на перспективите на 

пазара на труда в Ирландия (1 експерт) 
1. Дипломи или еквивалентни документи на 
предложения експерт, доказващи 
съответствие с изискваното минимално ниво 
на образование – заверено копие; 
2. Автобиография на предложения експерт, в 
която следва да бъде описан професионални 
опит, доказващ съответствие с поставените 
минимални изисквания – оригинал. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обособена позиция 13: Работа с NEET за 

развитие на социални и трудови  умения – 

работа сред природата, с животни, чрез 

творчество и занимания с изкуство в България 

(1 експерт) 
1. Дипломи или еквивалентни документи на 
предложения експерт, доказващи 
съответствие с изискваното минимално ниво 
на образование – заверено копие; 
2. Автобиография на предложения експерт, в 
която следва да бъде описан професионални 
опит, доказващ съответствие с поставените 
минимални изисквания – оригинал. 
 

експерт, който притежава висше образование 

областта на хуманитарни, социални или 

педагогически науки. 

2. Предложеният експерт следва да е участвал в 

най-малко 1 /една/ дейност и/или услуга еднаква 

или сходна с предмета на поръчката.  

3. Предложеният екперт следва да има предходен 

опит в осъществяване на обучения и изготвяне на 

отчети по различни проекти на ЕС. 

*Под  услуги  еднакви  или  сходни  с  предмет  на 

настоящата поръчка следва да се разбира 

дейности / услуги по провеждане на 

специализирани обучения на хора с психични 

проблеми. 

 

Обособена позиция 12: Работа с бъдещи 

работодатели и предоставяне на информация за 

специфичните качества и нужди на целевата група 

за разширяване на перспективите на пазара на 

труда в Ирландия (1 експерт) 

1. Кандидатът следва да разполага с 1 /един/ 

експерт, който притежава висше образование 

областта на хуманитарни, социални, 

педагогически науки или еквивалент. 

2. Предложеният експерт следва да е участвал в 

най-малко 1 /една/ дейност и/или услуга еднаква 

или сходна с предмета на поръчката.  

3. Предложеният експерт следва да има над 10 

годишен опит в изготвяне на обучителни 

материали. 

*Под  услуги  еднакви  или  сходни  с  предмет  на 

настоящата поръчка следва да се разбира 

дейности / услуги по провеждане на 

специализирани обучения на хора с психични 

проблеми. 

 

Обособена позиция 13: Работа с NEET за развитие 

на социални и трудови  умения – работа сред 

природата, с животни, чрез творчество и 

занимания с изкуство в България (1 експерт) 

1. Кандидатът следва да разполага с 1 /един/ 

експерт, който притежава висше образование 

областта на педагогически или социални дейности. 

2. Предложеният експерт следва да е участвал в 

най-малко 3 /три/ дейности и/или услуги еднакви 

или сходни с предмета на поръчката.  

*Под  услуги  еднакви  или  сходни  с  предмет  на 

настоящата поръчка следва да се разбира 

социални дейности / услуги свързани с хора с 
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Обособена позиция 14: Работа с бивши NEET 

за развитие на социални и трудови  умения в 

Ирландия (2 експерт) 
1. Дипломи или еквивалентни документи на 
предложения експерт, доказващи 
съответствие с изискваното минимално ниво 
на образование – заверено копие; 
2. Автобиография на предложения експерт, в 
която следва да бъде описан професионални 
опит, доказващ съответствие с поставените 
минимални изисквания – оригинал. 
 

 

 

 

 

Обособена позиция 15: Промотиране на проекта 

и достигане до младите хора чрез личностни 

интервюта и комуникация в социални медии в 

България (1 експерт) 
1. Дипломи или еквивалентни документи на 
предложения експерт, доказващи 
съответствие с изискваното минимално ниво 
на образование – заверено копие; 
2. Автобиография на предложения експерт, в 
която следва да бъде описан професионални 
опит, доказващ съответствие с поставените 
минимални изисквания – оригинал. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Обособена позиция 16: Промоция на проекта и 

достигане до младите хора чрез лични 

интервюта и социални медии в Ирландия (2 

експерта) 
1. Дипломи или еквивалентни документи на 
предложения експерт, доказващи 
съответствие с изискваното минимално ниво 
на образование – заверено копие; 
2. Автобиография на предложения експерт, в 
която следва да бъде описан професионални 
опит, доказващ съответствие с поставените 
минимални изисквания – оригинал. 
 

увреждания. 

 

Обособена позиция 14: Работа с бивши NEET за 

развитие на социални и трудови  умения в 

Ирландия (2 експерта) 

1. Кандидатът следва да разполага с 2 /двама/ 

експерта, които притежават висше образование 

областта на хуманитарни, социални или 

педагогически науки или еквивалент. 

2. Предложените експерти следва да са участвали 

в най-малко 1 /една/ дейност и/или услуга еднаква 

или сходна с предмета на поръчката.  

*Под  услуги  еднакви  или  сходни  с  предмет  на 

настоящата поръчка следва да се разбира 

социални дейности / услуги свързани с хора с 

увреждания. 

 

Обособена позиция 15: Промотиране на проекта и 

достигане до младите хора чрез личностни 

интервюта и комуникация в социални медии в 

България (1 експерт) 

1. Кандидатът следва да разполага с 1 /един/ 

експерт, който притежава висше образование 

областта на психологията или еквивалент. 

2. Предложеният експерт следва да притежава 

минимум 7 години професионален опит, в които  

участва в екипи или проекти в областта на 

психологията. 

3. Предложеният експерт следва да е участвал в 

най-малко 5 /пет/ дейности и/или услуги еднакви 

или сходни с предмета на поръчката.  

*Под  услуги  еднакви  или  сходни  с  предмет  на 

настоящата поръчка следва да се разбира 

дейности / услуги свързани с хора с психични 

проблеми. 

 

 

Обособена позиция 16: Промоция на проекта и 

достигане до младите хора чрез лични интервюта 

и социални медии в Ирландия (2 експерта) 

1. Кандидатът следва да разполага с 1 /един/ 

експерт, които притежава висше образование 

областта на психологията и 2ри /втори/ експерт с 

висше образование в областта на социални или 

педагогически науки или еквивалент. 

2. Предложеният експерт 2 следва да притежава 

минимум 25 години професионален опит, вкл. 

участие в екипи или проекти в областта на 

психологията. 
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Обособена позиция 17: Създаване на 

Младежка къща „Скрити лайкове"- безопасно 

пространство за комуникация, психологическа 

подкрепа, обучение и личностно развитие в 

България (3 експерта) 
1. Дипломи или еквивалентни документи на 
предложения експерт, доказващи 
съответствие с изискваното минимално ниво 
на образование – заверено копие; 
2. Автобиография на предложения експерт, в 
която следва да бъде описан професионални 
опит, доказващ съответствие с поставените 
минимални изисквания – оригинал. 
 

 

 

 

 

Обособена позиция 18: Комуникация, 

психологическа подкрепа, обучение и 

личностно развитие на NEETs в Ирландия (3 

експерта) 
1. Дипломи или еквивалентни документи на 
предложения експерт, доказващи 
съответствие с изискваното минимално ниво 
на образование – заверено копие; 
2. Автобиография на предложения експерт, в 
която следва да бъде описан професионални 
опит, доказващ съответствие с поставените 
минимални изисквания – оригинал. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Обособена позиция 19: Провеждане на местна 

конференция в България за представяне и 

анализ на резултатите от проекта (2 експерта) 
1. Дипломи или еквивалентни документи на 
предложения експерт, доказващи 

3. Предложените експерти следва да са участвали 

в най-малко 1 /една/ дейност и/или услуга еднаква 

или сходна с предмета на поръчката.  

*Под  услуги  еднакви  или  сходни  с  предмет  на 

настоящата поръчка следва да се разбира 

дейности / услуги свързани с хора с психични 

проблеми. 

 

Обособена позиция 17: Създаване на Младежка 

къща „Скрити лайкове"- безопасно пространство 

за комуникация, психологическа подкрепа, 

обучение и личностно развитие в България (3 

експерта) 

1. Кандидатът следва да разполага с 3 /трима/ 

експерти, които притежават висше образование 

областта на социални, хуманитарни или 

педагогически науки. 

2. Предложените експерти следва да са участвали 

в най-малко 5 /пет/ дейности и/или услуги еднакви 

или сходни с предмета на поръчката.  

*Под  услуги  еднакви  или  сходни  с  предмет  на 

настоящата поръчка следва да се разбира 

дейности / услуги свързани с хора с увреждания 

и/или психични проблеми. 

 

Обособена позиция 18: Комуникация, 

психологическа подкрепа, обучение и личностно 

развитие на NEETs в Ирландия (3 експерта) 

1. Кандидатът следва да разполага с 3 /трима/ 

експерти, от които Експерт 1 да притежава висше 

образование областта психологията, Експерт 2 да  

притежава висше образование в областта на 

социални, хуманитарни или педагогически науки и 

да има опит в подготовката на обучения над 10 

години. Екперт 3 да  притежава висше образование 

в областта на социални, хуманитарни или 

педагогически науки или еквивалент. 

2. Предложените експерти следва да са участвали 

в най-малко 1 /една/ дейност и/или услуга еднаква 

или сходна с предмета на поръчката.  

*Под  услуги  еднакви  или  сходни  с  предмет  на 

настоящата поръчка следва да се разбира 

дейности / услуги свързани със сферата на 

психичното здраве. 

 

Обособена позиция 19: Провеждане на местна 

конференция в България за представяне и анализ 

на резултатите от проекта (2 експерта) 

1. Кандидатът следва да разполага с 2 /двама/ 
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съответствие с изискваното минимално ниво 
на образование – заверено копие; 
2. Автобиография на предложения експерт, в 
която следва да бъде описан професионални 
опит, доказващ съответствие с поставените 
минимални изисквания – оригинал. 
 

 

 

 

 

 

 

Обособена позиция 20: Провеждане на местна 

конференция в Ирландия за представяне и 

анализ на резултатите от проекта (1 експерт) 
1. Дипломи или еквивалентни документи на 
предложения експерт, доказващи 
съответствие с изискваното минимално ниво 
на образование – заверено копие; 
2. Автобиография на предложения експерт, в 
която следва да бъде описан професионални 
опит, доказващ съответствие с поставените 
минимални изисквания – оригинал. 
 

 

 

 

 

 

 

Обособена позиция 21: Отчет и анализ от 

провеждане на местна конференция в 

Ирландия за представяне и анализ на 

резултатите от проекта (1 експерт) 
1. Дипломи или еквивалентни документи на 
предложения експерт, доказващи 
съответствие с изискваното минимално ниво 
на образование – заверено копие; 
2. Автобиография на предложения експерт, в 
която следва да бъде описан професионални 
опит, доказващ съответствие с поставените 
минимални изисквания – оригинал. 
 

 

 

 

 

 

 

 

експерта, които притежават висше образование в 

областта на социални, хуманитарни или 

педагогически науки. 

2. Предложените експерти следва да са участвали 

в най-малко 1 /една/ дейност и/или услуга еднаква 

или сходна с предмета на поръчката.  

*Под  услуги  еднакви  или  сходни  с  предмет  на 

настоящата поръчка следва да се разбира 

дейности / услуги свързани с докладване пред 

заинтересовани страни на теми, свързани с 

психичното здраве и стигмите по отношение на 

него. 

 

Обособена позиция 20: Провеждане на местна 

конференция в Ирландия за представяне и анализ 

на резултатите от проекта (1 експерт) 

1. Кандидатът следва да разполага с 1 /един/ 

експерт, който притежава висше образование 

областта на социални, хуманитарни или 

педагогически науки. 

2. Предложеният експерт следва да е участвал в 

най-малко 5 /пет/ дейности и/или услуги еднаква 

или сходна с предмета на поръчката.  

*Под  услуги  еднакви  или  сходни  с  предмет  на 

настоящата поръчка следва да се разбира 

дейности / услуги свързани с докладване пред 

заинтересовани страни на теми, свързани с 

психичното здраве и стигмите по отношение на 

него. 

 

 

Обособена позиция 21: Отчет и анализ от 

провеждане на местна конференция в Ирландия за 

представяне и анализ на резултатите от проекта (1 

експерт) 

1. Кандидатът следва да разполага с 1 /един/ 

експерт, който притежава минимум докторска 

степен в областта на педагогически, социални, 

стопански и правни науки или еквивалент. 

2. Предложеният експерт следва да е участвал в 

най-малко 3 /три/ дейности и/или услуги еднакви 

или сходни с предмета на поръчката.  

*Под  услуги  еднакви  или  сходни  с  предмет  на 

настоящата поръчка следва да се разбира 

дейности / услуги свързани с докладване пред 

заинтересовани страни на теми, свързани с 

психичното здраве и стигмите по отношение на 

него. 
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Обособена позиция 22: Осъществяване на 

контакти между бившите NEETs и 

работодатели в Ирландия (1 експерт) 
1. Дипломи или еквивалентни документи на 
предложения експерт, доказващи 
съответствие с изискваното минимално ниво 
на образование – заверено копие; 
2. Автобиография на предложения експерт, в 
която следва да бъде описан професионални 
опит, доказващ съответствие с поставените 
минимални изисквания – оригинал. 
 

Обособена позиция 22: Осъществяване на 

контакти между бившите NEETs и работодатели в 

Ирландия (1 експерт) 

1. Кандидатът следва да разполага с 1 /един/ 

експерт, който притежава минимум докторска 

степен или еквивалент в областта на  

педагогически, социални или хуманитарни науки. 

2. Предложеният експерт следва да е участвал в 

най-малко 5 /пет/ дейности и/или услуги еднакви 

или сходни с предмета на поръчката и да има опит 

над 10 години в обастта.  

*Под  услуги  еднакви  или  сходни  с  предмет  на 

настоящата поръчка следва да се разбира 

дейности / услуги свързани с хора с психични 

проблеми. 
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РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА 

 

ІV.1) Критерий за оценка на офертите 

 

Критерий за оценка на офертите(моля, отбележете приложимото) 

най-ниска предложена цена 

или 

икономически най-изгодна оферта 

 

показатели, посочени в документацията 







Показатели 
 
Не е приложимо 

Тежест 
 
Не е приложимо 

 
 

  

(Бенефициентът няма право да включва като показатели за оценка на офертата критерии за подбор, представляващи 

минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, професионална квалификация и технически възможности 
на кандидатите.) 

 

ІV.2) Административна информация 

 

ІV.2.1) Срок за подаване на офертите 
 
До дата: 26/03/ 2019 Час 17:00 
 
Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик, съгласно чл. 15, ал. 2 от ПМС № 118 на МС 
от 20.05.2014 г., на  адреса на Бенефициента. Върху плика Кандидатът изписва наименование 
на настоящата публична обява и обособената позиция, за която кандидатства; 

 

ІV.2.2) Интернет адреси, на които може да бъде намерена обявата и документацията 

към нея: 

1. Интернет страницата на програмния оператор на финансиращата програма- 
https://www.eeagrants.bg 

2. Интернет страницата на „Сдружение за прогресивна и отворена комуникация“– 

http://spoc-s.com/  

ІV.2.3) Срок на валидност на офертите 
 

До  / / (дд/мм/гггг) 

или 
в месеци: или дни: 60 (от крайния срок за получаване на оферти) 
 

https://www.eeagrants.bg/
http://spoc-s.com/
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РАЗДЕЛ V: СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖАТ 

ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ 

1. Оферта по Постановление № 118 от 20.05.2014 г. на Министерския съвет – по образец (за 

всяка обособена позиция); 

2. Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 и ал.6 от ПМС № 118/20.05.2014 г. – по образец. При 

подписване на договора за възлагане, липсата на обстоятелствата, посочени в 

декларацията се доказва с предоставяне на документи, издадени от компетентен орган, 

или със заверено от кандидата извлечение от електронен/публичен регистър, или 

еквивалентен документ от съдебен или административен орган от държавата, в която е 

установен; 

3. Документи, удостоверяващи правния статус на кандидата по т. ІІІ.2.1. от публичната 

обява: 

 4.1. Кандидат юридическо лице, регистрирано по Търговския закон представя/посочва в 

декларация единен идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от Закона за търговския 

регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, БУЛСТАТ; 

 4.2. Кандидат неперсонифицирано обединение представя оригинал или нотариално 

заверено копие на документ за създаване на обединение, подписан от лицата в 

обединението, в който е посочен представляващият обединението. Когато в договора не е 

посочено лицето, което представлява участниците в обединението, се представя документ, 

подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият (Бенефициентът 

не поставя изискване за регистрация на обединението като самостоятелно юридическо 

лице при подаване на оферта за участие в процедурата); 

 4.3. Кандидат, който не е регистриран по Търговския закон, представя удостоверение за 

актуално състояние (заверено копие). Документът следва да бъде издаден не по-рано от 3 

(три) месеца преди датата на представяне на офертата за участие в процедурата 

(Обединенията представят такива удостоверения за всички лица, включени в 

обединението); 

 4.4. Кандидат, физическо лице представя/посочва в декларация лични данни (свободен 

текст); 

 4.5. Подизпълнител (когато се предвижда участие на подизпълнител/и) представя 

документ за регистрация (за всеки от подизпълнителите); 

 4.6. Чуждестранно лице представя съответен еквивалентен документ или декларация, 

ако е физическо лице или извлечение от съдебен регистър или съответен еквивалентен 

документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която е установен, 

придружени с превод на български език, извършен от преводач. 

4. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на 

процедурата и дела на тяхното участие (когато кандидатът предвижда да ползва 

подизпълнители) – свободен текст. 
 

5. Други:  

 Офертата се представя на български език в 1 (един) оригинал. 

 Всички документи, съдържащи се в офертата, се подписват от лицето, което 

представлява кандидата или от надлежно упълномощено лице или лица, като в 

офертата се прилага пълномощно на упълномощеното лице – оригинал или заверено 

копие. 
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РАЗДЕЛ VI: ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НАСТОЯЩАТА ПУБЛИЧНА ОБЯВА: 

 

1. Оферта по ПМС № 118/20.05.2014 г - по образец; 

2. Образец на декларация по чл. 22, ал.2, т.1 от ПМС №118/20.05.2014 г.; 

3. Изисквания към офертите; 

4. Техническа спецификация; 

5. Проект на договор. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ 
(Различни от посочените в Раздел I точка 1 от Пояснителния документ) 

 

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация 

 
Официално наименование: „Сдружение за прогресивна и отворена комуникация“ 

Адрес: бул. Витоша №25, ет.3, ап. 6, район Средец 

Град: София Пощенски 
код:1000 

Държава: България 

За контакти:  

Лице/а за контакт: Албена Дробачка 

Телефон: +359 2 9319399 

Електронна поща: office@spoc-s.com  Факс: 

Интернет адрес (URL): http://spoc-s.com/ 

 

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат публичната обява и 

документацията за участие - спецификации и допълнителни документи 

 

Официално наименование: „Сдружение за прогресивна и отворена комуникация“ 

Адрес: бул. Витоша №25, ет.3, ап. 6, район Средец 

Град: София Пощенски 
код:1000 

Държава: България 

За контакти:  

Лице/а за контакт: Албена Дробачка 

Телефон: +359 2 9319399 

Електронна поща: office@spoc-s.com  Факс: 

Интернет адрес (URL): http://spoc-s.com/ 

 

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите за участие. 

 

Официално наименование: „Сдружение за прогресивна и отворена комуникация“ 

Адрес: бул. Витоша №25, ет.3, ап. 6, район Средец 

Град: София Пощенски 
код:1000 

Държава: България 

За контакти:  

Лице/а за контакт: Албена Дробачка 

Телефон: +359 2 9319399 

Електронна поща: office@spoc-s.com  Факс: 

Интернет адрес (URL): http://spoc-s.com/ 
 

mailto:office@spoc-s.com
http://spoc-s.com/
mailto:office@spoc-s.com
http://spoc-s.com/
mailto:office@spoc-s.com
http://spoc-s.com/
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

(Попълва се само в случай, че в раздел II точка 1.3 сте посочили наличие на обособени позиции) 

 
 

Обособена позиция № 1  

Наименование: Писмен и устен превод (1 експерт) 

 

1) Кратко описание 

Изпълнителят следва да осъществи писмен и устен превод по проекта от български на 

английски език, и от английски на български език. Обхватът на дейността включва превод на 

създадената по проекта документация – формуляр и приложенията към него; бюджет на 

проекта; документацията към проекта, необходима за комуникация с партньорите; процедури 

за избор на външни изпълнители; отчетни документи и доклади. Целта на дейността е 

постигне на максимална достъпност и проследимост на процедурите и изпълнението на 

дейностите, включени в проекта. Планирана заетост – 810 часа. Място на изпълнение – 

България; 

2) Количество или обем 

 

Прогнозна стойност в лева (ако е приложимо) (в цифри): 31 683.96 лева (810 ч. x 20 евро = 

16200 евро) (с ДДС или с включени всички данъци, такси и осигуровки ако изпълнителят е 

физическо лице) 

 

3) Допълнителна информация 

 

При изпълнение на дейностите по проекта и получаване на заложените резултати, избрания 

Изпълнител е длъжен да спазва всички изисквания на финансиращата програма. 

 
 

 

Обособена позиция № 2  

Наименование: Превод на изготвените в рамките на проекта материали (1 експерт)   

 

1) Кратко описание 

Изпълнителят следва да предостави услуги по превод на създадените в рамките на проекта 

филм, презентации, рекламни материали: брошури, листовки, справочник. Преводът ще се 

осъществи от английски на български език. Планирана заетост – 73 часа. Място на 

изпълнение – България; 

2) Количество или обем 

 

Прогнозна стойност в лева (ако е приложимо) (в цифри):  2 855.47 лева (73 ч. х 20 евро = 1460 

евро) (с ДДС или с включени всички данъци, такси и осигуровки ако изпълнителят е 

физическо лице) 

 

3) Допълнителна информация 

 

При изпълнение на дейностите по проекта и получаване на заложените резултати, избрания 

Изпълнител е длъжен да спазва всички изисквания на финансиращата програма. 
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Обособена позиция № 3  

Наименование: Разработване на аудио-визуални материали (1 експерт) 

 

1) Кратко описание 

Изпълнителят следва да предостави услуги по създаване на филм за напредъка и резултатите 

от проекта (40 минутен филм), презентации (12 бр.), брошури, листовки, наръчник. 

Разработените аудио-визуални материали трябва да са на английски език. Планирана заетост 

– 120 часа. Място на изпълнение – България; 

2) Количество или обем 

 

Прогнозна стойност в лева (ако е приложимо) (в цифри): 7 040.99 лева (120 ч. х 30 евро = 

3600 (евро) (с ДДС или с включени всички данъци, такси и осигуровки ако изпълнителят е 

физическо лице) 

 

3) Допълнителна информация 

 

При изпълнение на дейностите по проекта и получаване на заложените резултати, избрания 

Изпълнител е длъжен да спазва всички изисквания на финансиращата програма. 

 
 

 

Обособена позиция № 4  

Наименование: Разработване на методология за национално проучване и дизайн за 

въпросници за дълбочинни интервюта и фокус групи (1 експерт) 

 

1) Кратко описание 

Изпълнителят участва в планирането и разработката на дизайн, методология и въпросник за 

провеждане на Национално проучване в България на групата NEET – младежи, които нито 

учат, нито работят, вкл. инструментариум за набиране, обработване и анализ на 

информацията. Изпълнителят участва в реализацията на проучването. Изследването има за 

цел да проучи включването на целевата група на пазара на труда, възможностите, които имат 

и предизвикателствата, пред които са изправени; да адаптира работещ механизъм за 

ангажиране на целевата група и да предостави повече информация на работодателите 

относно специалните нужди и уникалните качества на тези хора. Провеждането на 

проучването е с цел създаване на основа за: 1) разработване на новаторска 

мултидименсионална методология за подобряване ефективността на целевата група на пазара 

на труда; и 2) провеждане на информационни кампании сред работодателите относно 

спецификата на целевата група и популяризирането на темата като цяло. Данните трябва да 

способстват създаване на анализ на данни и доклад от пет стъпки от проучването: интереси, 

желания / очаквания, тревоги, нагласи и ползи на целевата група NEET– младежи с психични 

проблеми и разстройства. Изпълнителят ще трябва да разработи въпросници и методология 

за провеждане на фокус-групи и дълбочинни интервюта за изследване на подкрепата и  

взаимоотношенията между NEET и техните близки; създавани в тясно сътрудничество с 

партньорите, с особен акцент върху опита на партньорите от Норвегия и Исландия. 

Планирана заетост – 60 часа. Място на изпълнение – България; 
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2) Количество или обем 

 

Прогнозна стойност в лева (ако е приложимо) (в цифри): 3 520.44 лева (60 ч. х 30 евро = 1 800 

евро) (с ДДС или с включени всички данъци, такси и осигуровки ако изпълнителят е 

физическо лице) 

 

3) Допълнителна информация 

 

При изпълнение на дейностите по проекта и получаване на заложените резултати, избрания 

Изпълнител е длъжен да спазва всички изисквания на финансиращата програма. 

 
 

 

Обособена позиция № 5  

Наименование: Разработване на въпросници и методология за провеждане на фокус-

групи и дълбочинни интервюта за изследване на подкрепата и  взаимоотношенията 

между NEET и техните близки (1 експерт) 

 

1) Кратко описание 

Изпълнителят участва в планирането и разработката на въпросници и методология за 

провеждане на фокус-групи и дълбочинни интервюта за изследване на подкрепата и  

взаимоотношенията между NEET Изследването има за цел да проучи включването на 

целевата група на пазара на труда, възможностите, които имат и предизвикателствата, пред 

които са изправени; да адаптира работещ механизъм за ангажиране на целевата група и да 

предостави повече информация на работодателите относно специалните нужди и уникалните 

качества на тези хора. Провеждането на проучването е с цел създаване на основа за: 1) 

разработване на новаторска мултидименсионална методология за подобряване 

ефективността на целевата група на пазара на труда; и 2) провеждане на информационни 

кампании сред работодателите относно спецификата на целевата група и популяризирането 

на темата като цяло. Данните трябва да способстват създаване на анализ на данни и доклад 

от пет стъпки от проучването: интереси, желания / очаквания, тревоги, нагласи и ползи на 

целевата група NEET – младежи с психични проблеми и разстройства. Изпълнителят ще 

трябва да разработи въпросници и методология за провеждане на фокус-групи и дълбочинни 

интервюта за изследване на подкрепата и  взаимоотношенията между NEET и техните близки; 

създавани в тясно сътрудничество с партньорите, с особен акцент върху опита на партньорите 

от Норвегия и Исландия. Планирана заетост – 140 часа. Място на изпълнение – България; 

 

2) Количество или обем 

 

Прогнозна стойност в лева (ако е приложимо) (в цифри): 5 476.24 лева (140 ч. х 20 евро = 

2800 евро (с ДДС или с включени всички данъци, такси и осигуровки ако изпълнителят е 

физическо лице) 

 

3) Допълнителна информация 

 

При изпълнение на дейностите по проекта и получаване на заложените резултати, избрания 

Изпълнител е длъжен да спазва всички изисквания на финансиращата програма. 
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Обособена позиция № 6  

Наименование: Подготовка на доклад от пет стъпки: интереси, желания / очаквания, 

опасения / нагласи, ползи чрез анализиране на събраните данни в България (1 експерт)   

 

1) Кратко описание 

Изпълнителят участва в изготвянето на петстепенен доклад – интереси, желания/очаквания, 

тревоги, нагласи и ползи на целевата група NEET – младежи с психични проблеми и 

разстройства от 15 до 29 години, със засилена извадка между 24 и 29 години. Петстепенният 

сравнителен доклад – с анализирани данни от България, Ирландия, Латвия и Унгария ще бъде 

основа за разработване на комплексна новаторска многостранна и интегрирана система за 

подкрепа и заетост на младите хора с психични проблеми. Докладът има за цел да осигури 

перспектива за включването на целевата група на пазара на труда, възможностите, които имат 

и предизвикателствата, пред които са изправени; да адаптира работещ механизъм за 

ангажиране на целевата група и да предостави повече информация на работодателите 

относно специалните нужди и уникалните качества на тези хора. Планирана заетост – 200 

часа. Място на изпълнение – България; 

 

2) Количество или обем 

 

Прогнозна стойност в лева (ако е приложимо) (в цифри): 11 734.80 лева (200 ч. x 30 евро = 

6000 евро) (с ДДС или с включени всички данъци, такси и осигуровки ако изпълнителят е 

физическо лице) 

 

3) Допълнителна информация 

 

При изпълнение на дейностите по проекта и получаване на заложените резултати, избрания 

Изпълнител е длъжен да спазва всички изисквания на финансиращата програма. 

 
 

 

 

Обособена позиция № 7  

Наименование: Подготовка на доклад от пет стъпки: интереси, желания / очаквания, 

опасения / нагласи, ползи чрез анализиране на събраните данни от Ирландия (1 експерт) 

 

1) Кратко описание 

Изпълнителят участва в изготвянето на петстепенен доклад – интереси, желания/очаквания, 

тревоги, нагласи и ползи на целевата група NEET – младежи с психични проблеми и 

разстройства от 15 до 29 години, със засилена извадка между 24 и 29 години. Петстепенният 

сравнителен доклад – с анализирани данни от България, Ирландия, Латвия и Унгария ще бъде 

основа за разработване на комплексна новаторска многостранна и интегрирана система за 

подкрепа и заетост на младите хора с психични проблеми. Докладът има за цел да осигури 

перспектива за включването на целевата група на пазара на труда, възможностите, които имат 

и предизвикателствата, пред които са изправени; да адаптира работещ механизъм за 

ангажиране на целевата група и да предостави повече информация на работодателите 

относно специалните нужди и уникалните качества на тези хора. Планирана заетост – 372 

часа. Място на изпълнение - България; 
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2) Количество или обем 

 

Прогнозна стойност в лева (ако е приложимо) (в цифри): 21 826.73 лева (372 ч. x 30 евро = 

11160 евро) (с ДДС или с включени всички данъци, такси и осигуровки ако изпълнителят е 

физическо лице) 

 

3) Допълнителна информация 

 

При изпълнение на дейностите по проекта и получаване на заложените резултати, избрания 

Изпълнител е длъжен да спазва всички изисквания на финансиращата програма. 

 
 

 

Обособена позиция № 8  

Наименование: Разработване на иновативна комплексна мултидименсионална  

интегрирана система за подкрепа и заетост на младите хора с психични проблеми в 

България (1 експерт) 

 

1) Кратко описание 

Изпълнителят участва в изготвянето комплексна мултидименсионална  интегрирана система 

за подкрепа и заетост, включваща модел и механизъм за интегриране на NEET на пазара на 

труда и в обществото като цяло. Целта на системата е да представи  подходи и решения на 

проблема „Безработица сред младите хора с психични проблеми“. Мултидименсионалната 

система трябва да предвижда компонентите: Премахване на изолацията: мотивация и 

положително акцентиране върху индивидуалните качества на всеки, чрез цифровите 

технологии и социалните мрежи; Осигуряване на психологическа и социална подкрепа, чрез 

комуникация, доброволчество, здравословен начин на живот, постигане на емоционална 

стабилност, работа със семействата;  Осигуряване на подкрепа при търсене на стажове или 

работа, чрез обучение на работодатели, осъществяване на контакти и мониторинг през 

първата година на новото работно място. Планирана заетост – 420 часа. Място на изпълнение 

– България; 

2) Количество или обем 

 

Прогнозна стойност в лева (ако е приложимо) (в цифри): 24 643.08 лева (420 ч. x 30 евро = 

12600 евро) (с ДДС или с включени всички данъци, такси и осигуровки ако изпълнителят е 

физическо лице) 

 

3) Допълнителна информация 

 

При изпълнение на дейностите по проекта и получаване на заложените резултати, избрания 

Изпълнител е длъжен да спазва всички изисквания на финансиращата програма. 

 
 

 

Обособена позиция № 9  

Наименование: Разработване на иновативна комплексна мултидименсионална  

интегрирана система за подкрепа и заетост на младите хора с психични проблеми в 

Ирландия (1 експерт)   
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1) Кратко описание 

Изпълнителят участва в изготвянето комплексна мултидименсионална  интегрирана система 

за подкрепа и заетост, включваща модел и механизъм за интегриране на NEET на пазара на 

труда и в обществото като цяло. Целта на системата е да представи  подходи и решения на 

проблема „Безработица сред младите хора с психични проблеми“. Мултидименсионалната 

система трябва да предвижда компонентите: Премахване на изолацията: мотивация и 

положително акцентиране върху индивидуалните качества на всеки, чрез цифровите 

технологии и социалните мрежи; Осигуряване на психологическа и социална подкрепа, чрез 

комуникация, доброволчество, здравословен начин на живот, постигане на емоционална 

стабилност, работа със семействата;  Осигуряване на подкрепа при търсене на стажове или 

работа, чрез обучение на работодатели, осъществяване на контакти и мониторинг през 

първата година на новото работно място. Планирана заетост – 100 часа. Място на изпълнение 

– Ирландия; 

2) Количество или обем 

 

Прогнозна стойност в лева (ако е приложимо) (в цифри): 5 867.40 лева (100 ч. x 30 евро = 

3000 евро) (с ДДС или с включени всички данъци, такси и осигуровки ако изпълнителят е 

физическо лице) 

 

3) Допълнителна информация 

 

При изпълнение на дейностите по проекта и получаване на заложените резултати, избрания 

Изпълнител е длъжен да спазва всички изисквания на финансиращата програма. 

 
 

 

Обособена позиция № 10  

Наименование: Обучения и тренинги за работодатели и предоставяне на информация за 

специфичните качества и нужди на целевата група за разширяване на перспективите на 

пазара на труда в България (1 експерт) 

 

1) Кратко описание 

Изпълнителят работи с бъдещите за целевата група работодатели, като им предоставя 

информация за специфичните качества и нужди на младежите с психични проблеми за 

разширяване на перспективите на пазара на труда в България. Работодателите трябва да бъдат 

обучени и подготвени за създаване на подходяща работна атмосфера, осигуряване на 

възможности за получаване на положителна обратна връзка и емоционална подкрепа, добра 

комуникация с целевата група младежи. Тренингите трябва да включват подходи за намиране 

на съответните решения от страна на работодателите при управление на служители – млади 

хора с психични проблеми. Планирана заетост – 360 часа. Място на изпълнение – България; 

 

2) Количество или обем 

 

Прогнозна стойност в лева (ако е приложимо) (в цифри): 21 122.64 лева (360 ч. x 30 евро = 

10800 евро) (с ДДС или с включени всички данъци, такси и осигуровки ако изпълнителят е 

физическо лице) 

 

3) Допълнителна информация 
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При изпълнение на дейностите по проекта и получаване на заложените резултати, избрания 

Изпълнител е длъжен да спазва всички изисквания на финансиращата програма. 

 
 

 

Обособена позиция № 11  

Наименование: Работа с бъдещи работодатели и предоставяне на информация за 

специфичните качества и нужди на целевата група за разширяване на перспективите на 

пазара на труда в Ирландия (1 експерт) 

 

1) Кратко описание 

Изпълнителят работи с бъдещите за целевата група работодатели, като им предоставя 

информация за специфичните качества и нужди на младежите с психични проблеми за 

разширяване на перспективите на пазара на труда в България. Работодателите трябва да бъдат 

подготвени за създаване на подходяща работна атмосфера, осигуряване на възможности за 

получаване на положителна обратна връзка и емоционална подкрепа, добра комуникация с 

целевата група младежи. Планирана заетост – 30 часа. Място на изпълнение – Ирландия; 

 

2) Количество или обем 

 

Прогнозна стойност в лева (ако е приложимо) (в цифри): 1 760.22 лева (30 ч. x 30 евро =  900 

евро) (с ДДС или с включени всички данъци, такси и осигуровки ако изпълнителят е 

физическо лице) 

 

3) Допълнителна информация 

 

При изпълнение на дейностите по проекта и получаване на заложените резултати, избрания 

Изпълнител е длъжен да спазва всички изисквания на финансиращата програма. 

 

 

 

Обособена позиция № 12  

Наименование: Работа с бъдещи работодатели и предоставяне на информация за 

специфичните качества и нужди на целевата група за разширяване на перспективите на 

пазара на труда в Ирландия (1 експерт)  

 

1) Кратко описание 

Изпълнителят работи с бъдещите за целевата група работодатели, като им предоставя 

информация за специфичните качества и нужди на младежите с психични проблеми за 

разширяване на перспективите на пазара на труда в България. Работодателите трябва да бъдат 

подготвени за създаване на подходяща работна атмосфера, осигуряване на възможности за 

получаване на положителна обратна връзка и емоционална подкрепа, добра комуникация с 

целевата група младежи. Планирана заетост – 30 часа. Място на изпълнение – Ирландия; 

 

2) Количество или обем 

 

Прогнозна стойност в лева (ако е приложимо) (в цифри): 1 760.22 лева (30 ч. x 30 евро =  900 

евро) (с ДДС или с включени всички данъци, такси и осигуровки ако изпълнителят е 

физическо лице) 
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3) Допълнителна информация 

 

При изпълнение на дейностите по проекта и получаване на заложените резултати, избрания 

Изпълнител е длъжен да спазва всички изисквания на финансиращата програма. 

 
 

 

Обособена позиция № 13  

Наименование: Работа с NEET за развитие на социални и трудови  умения – работа сред 

природата, с животни, чрез творчество и занимания с изкуство в България (1 експерт) 

 

1) Кратко описание 

Изпълнителят работи с NEET в създадената младежка къща „Скритите лайкове“. 

Предвидените за провеждане занимания с целевата група трябва да осигуряват безопасно 

пространство за комуникация, психическа подкрепа, обучение и личностно развитие. Целта 

е чрез предвидените занимания да се постигнат социални и трудови умения - работа сред 

природата, работа с животни, чрез креативни техники. Дейността включва личностното 

усъвършенстване, обмен на практики; творчески и спортни задачи; насърчаване на по-

здравословен начин на живот; работа сред природата - градинарство и работа с животни; 

участие в творчески семинари; работа с приятели и семейство; срещи с работодатели на 

целевата група. Планирана заетост – 200 часа. Място на изпълнение – България; 

2) Количество или обем 

 

Прогнозна стойност в лева (ако е приложимо) (в цифри): 11 734.80 лева (200 ч. x 30 евро = 

6000 евро) (с ДДС или с включени всички данъци, такси и осигуровки ако изпълнителят е 

физическо лице) 

 

3) Допълнителна информация 

 

При изпълнение на дейностите по проекта и получаване на заложените резултати, избрания 

Изпълнител е длъжен да спазва всички изисквания на финансиращата програма. 

 
 

 

Обособена позиция № 14  

Наименование: Работа с бивши NEET за развитие на социални и трудови умения в 

Ирландия (2 експерта) 

 

1) Кратко описание 

Изпълнителите работят с бивши NEETs. Предвидените за провеждане занимания с целевата 

група трябва да осигуряват безопасно пространство за комуникация, психическа подкрепа, 

обучение и личностно развитие. Целта е чрез предвидените занимания да се постигнат 

социални и трудови умения чрез креативни техники. Дейността включва личностното 

усъвършенстване, обмен на практики; насърчаване на по-здравословен начин на живот; 

участие в творчески семинари; работа с приятели и семейство; срещи с работодатели на 

целевата група. Планирана заетост – 90 часа. Място на изпълнение – Ирландия; 

2) Количество или обем 

 

Прогнозна стойност в лева за Експерт 1 (ако е приложимо) (в цифри): 1 760.22 лева (30 ч. x 30 
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евро = 900 евро) (с ДДС или с включени всички данъци, такси и осигуровки ако 

изпълнителят е физическо лице) 

 

Прогнозна стойност в лева за Експерт 2 (ако е приложимо) (в цифри): 3 520.44 лева (60 ч. x 30 

евро = 1 800 евро) (с ДДС или с включени всички данъци, такси и осигуровки ако 

изпълнителят е физическо лице) 

 

3) Допълнителна информация 

 

При изпълнение на дейностите по проекта и получаване на заложените резултати, избрания 

Изпълнител е длъжен да спазва всички изисквания на финансиращата програма. 

 
 

 

Обособена позиция № 15  

Наименование: Промотиране на проекта и достигане до младите хора чрез личностни 

интервюта и комуникация в социални медии в България (1 експерт) 

 

1) Кратко описание 

Изпълнителят работи в младежката къща „Скрити лайкове“ – безопасно пространство за 

комуникация, психологическа подкрепа, обучение и личностно развитие в България. 

Работните задачи включват привличане на NEET с психични проблеми, провеждане на 

личностни интервюта за участие в подкрепеното пространство, популяризиране на проекта 

сред членовете на целевата група, с цел същите да се присъединят към програмата. Планирана 

заетост – 154 часа. Място на изпълнение – България; 

2) Количество или обем 

 

Прогнозна стойност в лева (ако е приложимо) (в цифри): 9 035.80 лева (154 ч x 30 евро = 4 

620 евро) (с ДДС или с включени всички данъци, такси и осигуровки ако изпълнителят е 

физическо лице) 

 

3) Допълнителна информация 

 

При изпълнение на дейностите по проекта и получаване на заложените резултати, избрания 

Изпълнител е длъжен да спазва всички изисквания на финансиращата програма. 

 
 

 

Обособена позиция № 16  

Наименование: Промоция на проекта и достигане до младите хора чрез лични интервюта 

и социални медии в Ирландия (2 експерта) 

 

1) Кратко описание 

Изпълнителят работи за привличане на NEET с психични проблеми, хранителни разстройства 

и провеждане на личностни интервюта за участие в срещи за консултиране и подкрепа. 

Изпълнителят е  отговорен за реализиране на комуникация, психологическа подкрепа, 

обучение и личностно развитие в Ирландия – за привличане на NEET с психични проблеми, 

хранителни разстройства и провеждане на личностни интервюта за участие в срещи за 

консултиране и подкрепа. Планирана заетост – 40 часа. Място на изпълнение – Ирландия. 
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2) Количество или обем 

 

Прогнозна стойност в лева за Експерт 1 (ако е приложимо) (в цифри): 2 346.96 лева (40 ч. x 

30 евро = 1 200 евро) (с ДДС или с включени всички данъци, такси и осигуровки ако 

изпълнителят е физическо лице) 

 

Прогнозна стойност в лева за Експерт 2 (ако е приложимо) (в цифри): 5 632.70 лева (96 ч. x 

30 евро = 2 880 евро) (с ДДС или с включени всички данъци, такси и осигуровки ако 

изпълнителят е физическо лице) 

 

3) Допълнителна информация 

 

При изпълнение на дейностите по проекта и получаване на заложените резултати, избрания 

Изпълнител е длъжен да спазва всички изисквания на финансиращата програма. 

 
 

 

Обособена позиция № 17  

Наименование: Създаване на Младежка къща „Скрити лайкове"- безопасно 

пространство за комуникация, психологическа подкрепа, обучение и личностно развитие 

в България (3 експерта) 

 

1) Кратко описание 

Изпълнителите, които ще бъдат ангажирани са: Старши психолог; Старши обучител;  Старши 

ментор. Ангажираните експерти ще са ангажирани със създаването на къщите "Скрити 

лайкове" – центрове за подкрепа, комуникация и обучение, проектът ще постигне синергия в 

изграждането на по-здравословен начин на живот и устойчива заетост сред целевата група. 

Къщите "Скрити лайкове" ще са място, където младежите да получават подкрепа, 

наставничество и разбиране, чрез ангажиране в многобройни дейности заедно с техните 

приятели и семейства, като стремежът е те да се активизират на пазара на труда. Планирана 

заетост – 900 часа (300 часа на експерт). Място на изпълнение – България; 

 

2) Количество или обем 

 

Прогнозна стойност в лева Експерт 1 (ако е приложимо) (в цифри): 17 602.20 лева (300 ч. x 

30 евро = 9 000 евро) (с ДДС или с включени всички данъци, такси и осигуровки ако 

изпълнителят е физическо лице) 

 

Прогнозна стойност в лева Експерт 2 (ако е приложимо) (в цифри): 17 602.20 лева (300 ч. x 

30 евро = 9 000 евро) (с ДДС или с включени всички данъци, такси и осигуровки ако 

изпълнителят е физическо лице) 

 

Прогнозна стойност в лева Експерт 3 (ако е приложимо) (в цифри): 17 602.20 лева (300 ч. x 

30 евро = 9 000 евро) (с ДДС или с включени всички данъци, такси и осигуровки ако 

изпълнителят е физическо лице) 
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3) Допълнителна информация 

 

При изпълнение на дейностите по проекта и получаване на заложените резултати, избрания 

Изпълнител е длъжен да спазва всички изисквания на финансиращата програма. 

 
 

 

Обособена позиция № 18  

Наименование: Комуникация, психологическа подкрепа, обучение и личностно развитие 

на NEETs в Ирландия (3 експерта) 

 

1) Кратко описание 

Изпълнителите, които ще бъдат ангажирани са: Старши психолог; Старши обучител;  Старши 

ментор. Ангажираните експерти ще са ангажирани със създаването на къщите "Скрити 

лайкове" – центрове за подкрепа, комуникация и обучение, проектът ще постигне синергия в 

изграждането на по-здравословен начин на живот и устойчива заетост сред целевата група. 

Къщите "Скрити лайкове" ще са място, където младежите да получават подкрепа, 

наставничество и разбиране, чрез ангажиране в многобройни дейности заедно с техните 

приятели и семейства, като стремежът е те да се активизират на пазара на труда. Планирана 

заетост – 720 часа (Старши психолог – 150 ч.; Старши обучител – 420 ч. ;  Старши ментор – 

150 ч.). Място на изпълнение – Ирландия; 

 

2) Количество или обем 

 

Прогнозна стойност в лева Експерт 1 (ако е приложимо) (в цифри): 8 801.10 лева (150 ч. x 30 

евро = 4 500 евро)  (с ДДС или с включени всички данъци, такси и осигуровки ако 

изпълнителят е физическо лице) 

 

Прогнозна стойност в лева Експерт 2 (ако е приложимо) (в цифри): 24 643.08 лева (420 ч. x 

30 евро = 12 600 евро) (с ДДС или с включени всички данъци, такси и осигуровки ако 

изпълнителят е физическо лице) 

 

Прогнозна стойност в лева Експерт 3 (ако е приложимо) (в цифри): 8 801.10 лева (150 ч. x 30 

евро = 4 500 евро) (с ДДС или с включени всички данъци, такси и осигуровки ако 

изпълнителят е физическо лице) 

 

3) Допълнителна информация 

 

При изпълнение на дейностите по проекта и получаване на заложените резултати, избрания 

Изпълнител е длъжен да спазва всички изисквания на финансиращата програма. 

 
 

 

Обособена  позиция №19  

Наименование: Провеждане на местна конференция в България за представяне и анализ 

на резултатите от проекта (2 експерта) 

 

1) Кратко описание 

Изпълнителите разработват материали за конференциите и изготвят доклад за проведената 

конференция. Изпълнителите следва да спомогнат за разпространение на механизмите, 
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методологията и резултатите от програмата на ниво държава. Изготвения доклад трябва да 

включва информация за етапите на проекта, постигнатите ползи и спецификите при 

въвеждането на мултидименсионалната методика в България. Изпълнителите трябва да 

разработят 5 презентационни материала и 5 резюмирани етапа на въвеждане на иновативната 

система. Планирана заетост – 384 часа. Място на изпълнение – България; 

2) Количество или обем 

 

Прогнозна стойност в лева Експерт 1 (ако е приложимо) (в цифри): 11 734.80 лева (200 ч. x 30 

евро = 6 000 евро) (с ДДС с включени всички данъци, такси и осигуровки ако изпълнителят 

е физическо лице) 

Прогнозна стойност в лева Експерт 2 (ако е приложимо) (в цифри): 10 796.02 лева (184 ч. x 30 

евро = 5 520 евро) (с ДДС с включени всички данъци, такси и осигуровки ако изпълнителят 

е физическо лице) 

 

3) Допълнителна информация 

 

При изпълнение на дейностите по проекта и получаване на заложените резултати, избрания 

Изпълнител е длъжен да спазва всички изисквания на финансиращата програма. 

 
 

 

Обособена  позиция №20  

Наименование: Провеждане на местна конференция в Ирландия за представяне и анализ 

на резултатите от проекта (1 експерт) 

 

1) Кратко описание 

Изпълнителят разработва материали за конференциите и изготвя доклад за проведената 

конференция. Изпълнителят следва да спомогне за разпространение на механизмите, 

методологията и резултатите от програмата на ниво държава. Изготвения доклад трябва да 

включва информация за етапите на проекта, постигнатите ползи и спецификите при 

въвеждането на мултидименсионалната методика в България. Изпълнителят трябва да 

разработи 5 презентационни материала и 5 резюмирани етапа на въвеждане на иновативната 

система. Планирана заетост – 340 часа. Място на изпълнение – Ирландия; 

 

2) Количество или обем 

 

Прогнозна стойност в лева (ако е приложимо) (в цифри): 4 224.53 лева (72 ч. x 30 евро = 2 160 

евро) (с ДДС или с включени всички данъци, такси и осигуровки ако изпълнителят е 

физическо лице) 

 

3) Допълнителна информация 

 

При изпълнение на дейностите по проекта и получаване на заложените резултати, избрания 

Изпълнител е длъжен да спазва всички изисквания на финансиращата програма. 
 

 

Обособена  позиция №21  

Наименование: Провеждане на местна конференция в Ирландия за представяне и анализ 
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на резултатите от проекта (1 експерт) 

 

1) Кратко описание 

Изпълнителят разработва материали за конференциите и изготвя доклад за проведената 

конференция. Изпълнителят следва да спомогне за разпространение на механизмите, 

методологията и резултатите от програмата на ниво държава. Изготвения доклад трябва да 

включва информация за етапите на проекта, постигнатите ползи и спецификите при 

въвеждането на мултидименсионалната методика в България. Изпълнителят трябва да 

разработи 5 презентационни материала и 5 резюмирани етапа на въвеждане на иновативната 

система. Планирана заетост – 72 часа. Място на изпълнение – България; 

2) Количество или обем 

 

Прогнозна стойност в лева (ако е приложимо) (в цифри): 4 224.53 лева (72 ч. x 30 евро = 2 160 

евро) (с ДДС или с включени всички данъци, такси и осигуровки ако изпълнителят е 

физическо лице) 

 

3) Допълнителна информация 

 

При изпълнение на дейностите по проекта и получаване на заложените резултати, избрания 

Изпълнител е длъжен да спазва всички изисквания на финансиращата програма. 

 
 

 

Обособена  позиция №22  

Наименование: Осъществяване на контакти между бившите NEETs и работодатели в 

Ирландия (1 експерт) 

 

1) Кратко описание 

Изпълнителят следва да предостави подкрепа в процеса на намиране на работа и стажове на 

младежи на възраст между 15 и 29 години, които имат проблеми с психичното здраве. 

Изпълнителят трябва да окаже подкрепа на представители на целевата група при общуване с 

потенциални работодатели и при развиване на професионални умения по време на работа. 

Изпълнителят осъществява посредничество на наставничество за първата година на работа. 

Планирана заетост – 340 часа. Място на изпълнение – Ирландия; 

 

2) Количество или обем 

 

Прогнозна стойност в лева (ако е приложимо) (в цифри): 19 949.16 лева (340 ч. x 30 евро = 10 

200 евро) (с ДДС или с включени всички данъци, такси и осигуровки ако изпълнителят е 

физическо лице) 

 

3) Допълнителна информация 

 

При изпълнение на дейностите по проекта и получаване на заложените резултати, избрания 

Изпълнител е длъжен да спазва всички изисквания на финансиращата програма. 

 
 

 


