ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
Инвестира във вашето бъдещe!
BG051PO001-4.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със
специални образователни потребности”
проект: BG051PO001-4.1.04 – 0138

АЗ МОГА – ДАЙ МИ ШАНС

ОБЯВА
за
ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за
условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена
безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския
съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 –
2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,
Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България, със седалище в гр.София
и адрес на управление: ул. Ангелов връх, № 10, и адрес за кореспонденция: гр. София, ул.Шести
септември, №33, тел.:003592 950 17 10, факс:003592 950 17 11, интернет адрес : www.ficebulgaria.org,
лице за контакт: Дашенка Вънчева Ташкова, на длъжност Ръководител проект, тел.:0878808740,
в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO0014.1.04-0138 обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: предоставяне на
услуги и предмет “Избор на външни експерти за разработване, адаптиране и прилагане на методики
и програми за работа с деца със СОП” в 8 обособени позиции както следва:
1. Обособена позиция 1 Експерт Методика – 1 брой
2. Обособена позиция 2 Асистент Методика - 1 брой
3. Обособена позиция 3 Експерт Работа с родители - 3 броя
4. Обособена позиция 4 Експерт Супервизия и консултиране – 2 броя
5. Обособена позиция 5 Експерт Информиране и публичност – 1 брой
6. Обособена позиция 6 Експерт консултиране софтуер – 1 брой
7. Обособена позиция 7 Обучители Работа с деца със СОП – 2 броя
8. Обособена позиция 8 Обучители Работа с родители – 2 броя
Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се
получат на адрес: гр.София, ул.Шести септември №33, ет.6, всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч.
Пояснителният документ е публикуван и на следните интернет адреси:
1. http://www.sf.mon.bg - интернет адреса на УО/ДО (чл.14 ал.2)
2. http://www.eufunds.bg - интернет адреса на Единния информационен портал за обща
информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз
на Република България (§ 4Г от Заключителните разпоредби)
3. www.fice-bulgaria.org- (интернет адреса на възложителя в случай, че има такъв)
Оферти/Заявления се подават на адрес: гр.София, ул.Шести септември №33, ет.6 всеки
работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч. на 19.04.2012 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от
Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

