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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ДОСТАВКА НА ОБУЧИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ
„РАВЕН ШАНС ЗА ВСИЧКИ” по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” и подписан договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004-
0063-C01 от 28.07.2016 г. между Община Севлиево и главна дирекция „Европейски
фондове, международни програми и проекти“ към Министерство на труда и
социалната политика

1. Предмет на техническата спецификация
Предметът на спецификацията, изготвена от Община Севлиево (наричана по-долу

Възложител) е „Доставка на канцеларски и обучителни материали по втора обособена
позиция „Доставка на обучителни материали” за нуждите на проект „ Равен шанс за
всички” по ОП „Развитие на човешките ресурси” и подписан договор за безвъзмездна
финансова помощ BG05M9OP001-2.004-0063-C01 от 28.07.2016г. между Община
Севлиево и главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и
проекти“ към МТСП, изпълнима при условията, описани в Указанията за изпълнение на
проекта и детайлизирани в настоящата техническа спецификация.

Предназначението на настоящата техническа спецификация е да формулира
изискванията на Възложителя към Изпълнителя.

2. Институционална рамка
Изпълнението на доставката на обучителни материали се възлага в рамките на проект

BG05M9OP001-2.004-0063-C01 „Равен шанс за всички”, изпълняван по схема за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно
детско развитие”. Договорът за изпълнение на проекта между Община Севлиево и главна
дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ към Министерство на
труда и социалната политика (МТСП), в качеството на Управляващ орган на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., е сключен на 28.07.2016 г. с
регистрационен №BG05M9OP001-2.004-0063-C01, съобразно който Общината е
Бенефициент по проекта.

3. Обща и специфични цели на проект BG05M9OP001-2.004-0063 „Равен шанс за
всички”

Обща цел: Подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства за
подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване
на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в
образователната система, както и предотвратяване на настаняването на деца в
специализирани институции и да се създаде устойчивост на създадените вече по „Проекта
за социално включване“ интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца
до 7 годишна възраст от уязвими групи, включително деца с увреждания и техните
семейства, както и бъдещи родители.

Специфични цели:
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1. Да се осигури подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства за
подобряване на достъпа до здравна грижа и повишаване на училищната готовност на децата
за включване в образователната система;

2. Да се формират родителски умения, подобряване на семейната среда и
предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции.

4. Цел на техническата спецификация
С настоящата техническа спецификация се цели да бъде постигнато качествено и

професионално изпълнение на доставката на обучителни материали за изпълнението на
проект BG05M9OP001-2.004-0063 „Равен шанс за всички”, в предвидения обхват и в
планираните количествени и качествени параметри.

5. Пълно описание на предмета на спецификацията
В изпълнение на възложените му дейности, Изпълнителят следва да достави

канцеларски материали, съгласно настоящата Техническа спецификация, необходими за
изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-C0063 „Равен шанс за всички“.

Конкретните дейности и параметри на услугата за закупуване на обучителните
материали се изразяват в следното:

5.1. Списък за необходимото количество и характеристики на обучителните
материали:

Наименование
Единица

мярка
Брой

единици
Кинетичен пясък бр. 2
Терапевтичен моделин развиващ фината моторика бр. 8
Тактилни пръчици в основни цветове бр. 1
Лесни ножици за деца със специални образователни потребности бр. 12
Тренажор „обучаващ молив” за дясна ръка за деца над 3г. бр. 4
Тренажор „обучаващ молив” за лява ръка за деца над 3г. бр. 4
Тренажор „корекционен молив” бр. 4
Соло Мини Тренажор за писане бр. 4
Соло Макси Тренажор за писане бр. 4
Опесъчени грапави геометрични фигури бр. 2
Опесъчени грапави цифри бр. 2
Опесъчена грапава българска азбука бр. 2
Тактилен тест бр. 1
Тактилни фигури - комплект от плочки с релефно изображение на
различни фигури за деца над 3 г. бр. 1

Текстилни бои комплект – 6 цвята /бяло, жълто, червено, зелено,
синьо, черно или др. подобни/ бр. 2

Люлеещо конче бр. 1
Комплект фигури в различни цветове, светещи на УВ светлина бр. 1
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Табла за фина моторика- табла за игра и сортиране с рамка, чаши (Ø 10
см), купа (Ø 14 см), щипка (дължина 13,5 см). бр. 1

Панел „Зрение”-панел от 3 сензорни табла, изработени от шперплат с
рамка. Панелът трябва да съдържа следните елементи: оптични ролки,
холограма, перископ

бр. 1

Панел „Дъжд”- елемент за стенен панел – въртяща се „машина за
дъжд”, телена мрежа и прозрачно акрилно стъкло. Размери: 30х30 см бр. 1

Сензорни светещи балони-комплект бр. 2
Светещи пръстчета с оптични влакна в 4 цвята бр. 4
Звукова малка топка бр. 1
Комплект звукови кубчета, на които са изобразени домашни животни
или др. подобни бр. 1

Мелодични дървени топки за деца със специални потребности бр. 1
Дървена музикална играчка-кречетало бр. 1
Дървена хармоника бр. 1
Дървена пръчка със звънчета бр. 1
Права флейта мини – дървена бр. 1
Блок барабан с 4 топчета бр. 1
Дървена свирка с 3 различни звука на влак или еквивалентна бр. 1
Детска метална латерна бр. 2
Триъгълник музикален бр. 1
Музикални инструменти-различни видове
дървено дайре със звънчета – 2бр.;
„Дъжд дъга“ – 1бр.;
„Дъжд“ – 1бр.

бр. 4

Детски маракас-дървен бр. 2
Детски ксилофон-дървен бр. 1
Детски кастанет-дървен бр. 2
Детска музикална играчка за стимулиране развитието на интелекта на
детето, моториката на ръцете, разпознаването на различните форми и
цветове

бр. 1

Музикална играчка - пиано с гласове на животни бр. 1
Комуникатор/невербални деца/ бр. 4
Логопедични карти „Пъзел човешко тяло“ -60бр./ комплект или
еквивалентни бр. 1

Логопедични карти „Аналогии по теми“ – 48бр./ комплект или
еквивалентни бр. 1

Логопедични карти „Аналогии по сходство“ – 60бр./комплект или
еквивалентни бр. 1

Логопедични карти „Професии“ – 60бр./ комплект или еквивалентни бр. 1
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Книга-лото с различни аналогии по теми (логопедия) бр. 1
Логопедични карти за автоматизация на звуковете: С; З; Ц; Ш; Ж; Ч; Р;
Л; меко Л; Г; Т; Д; - по 60 бр. в комплект бр. 12

Логопедични карти: „Четвъртото излишно“ – книжка + карти бр. 1
Логопедични карти: „Количества“ – 60+9бр. карти в комплект бр. 1
Логопедични карти: „Многозначни думи“ – 60бр. карти в комплект бр. 1
„Срички“ комплект карти за работа с деца –58бр./комплект бр. 1
„Рими“ комплект карти за работа с деца – 42бр./комплект бр. 1
„Идиоми“ комплект карти за работа с деца – 32бр./комплект бр. 1
Игра с чук и цветни топки за фина/обща моторика бр. 1
Дървена играчка за сръчност – „Мишлета“, „Калинка“, „Къща“, обувка
с връзки за връзване или др. подобни бр. 4

Музикално килимче за танцуване бр. 1
Дартс-магнитен с топки бр. 1
Рингове за хвърляне бр. 1
Пространствен тест бр. 1
Пространствен тест с цилиндри бр. 1
Дъска с геометрични фигури бр. 1
Тест на Сеген бр. 1
Фигури-цветни петна за вгнездяване бр. 1
Дървен пъзел в рамка/с дръжки-различни видове:
домашни  животни - по 12 елемента;
приказки - по 24 елемента
мини-пъзел от по 4 части;

бр. 13

Дървен пъзел с дръжки – различни видове (животни, обличане,
семейство, числа и др.) и с различен брой части бр. 16

Дървен пъзел – различни видове бр. 2
Дървен пъзел – „Цифри” бр. 1
Дървен пъзел с печати бр. 1
Дървен пъзел - игра на асоциации-детска игра за сортиране и
групиране по определен признак бр. 1

Пъзел с животни – възраст 2+ /30 части/ бр. 1
Детски пъзел - 60/100 елемента бр. 2
Дървен многослоен пъзел –различни видове бр. 2
Дървени кубчета сортер – „Веселото влакче“ бр. 1
Детска дървена низанка „Форми и цветове“ или др. еквивалентно бр. 1
Дървена низанка – „Кула“ или др. еквивалентно бр. 1
Дървена низанка „Научи се да броиш“ – 15 части или др. еквивалентно бр. 1



ПРОЕКТ BG05М9ОР001-2.004-0063
„Равен шанс за всички“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

5
Настоящият документ е изготвен с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Община Севлиево носи

цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.

Дървена низанка „Форми и цветове - научи се да броиш“ – 15 части
или др. еквивалентно бр. 1

Дървен риболов бр. 1
Детски дървен цветен конструктор 75 части бр. 1
Дървен музикален пъзел – животни или др. еквивалентен бр. 1
Детски дървени кубчета – по 4 бр. –животни, геометрични фигури бр. 3
Образователна игра – пъзел кубус бр. 1
Пъзел, изобразяващ човешкото тяло бр. 1
Дървен образователен пъзел, учещ децата да броят бр. 1
Детски дървени печати-различни видове бр. 12
Цветни тампони за печати – различни цветове бр. 3
Играчка за шиене бр. 1
Часовник пъзел „Ден и нощ“ бр. 2
Мозайка с чук и пирончета бр. 1
Игра с коркова дъска и чук бр. 1
Детски дървен конструктор бр. 1
Дървен влак с релси със звук и светлина – 43 части бр. 1
Забавна игра – „Цветен жребий“ или др. еквивалентна бр. 1
Детски дървени кубчета гигант – 50бр. бр. 1
Детски кубчета „Гора“ или еквивалент бр. 1
Дървено влакче и строителни кубчета – 18 части бр. 1
Дървена ферма с животни – 25 части бр. 1
Дървена гъсеничка пъзел бр. 1
Комплект дървени фигурки-магнити – животни; превозни средства;
деца; семейство“ бр. 4

Магнитна настолна дъска за рисуване бр. 1
Магнитна дъска с размер 41 х 30, 70 бр. магнити в ралични цветове и
форми и 16 модела-карти с различни възможности бр. 1

Детски магнитен конструктор бр. 1
Магнитни букви и цифри бр. 1
Детски пъзел играй и учи – противоположности бр. 1
Настолна образователна игра, която съдържа ежедневни звуци бр. 1
Настолна образователна игра, която съдържа звуците на животните бр. 1
Асоциативна игра – животни бр. 1
Асоциативна игра – страни бр. 1
Логическа игра „3 теми“ бр. 1
Логическа игра „6 теми“ бр. 1
Дървена играчка мини кола-различни цветове бр. 4
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Първи пъзели – колекция от 10 двустранни пъзела с 3 елемента бр. 1
Меки кубчета за игра – 6 бр./комплект бр. 1
Меки кубчета с морски животни бр. 1
Топка за игра от плат бр. 1
Голям зар за игра от пяна – страна 16 см. бр. 1
Геометрични форми за сортиране – цвят и форма бр. 1
Игра, подходяща за учене на формите и цветовете – 37 части бр. 1
Дървен пъзел „Геометрични форми“ бр. 1
Мозайка с прозрачен борд-10/20 мм бр. 2
Мозайка, подходяща за момичета 200 елемента бр. 2
Мозайка, подходяща за момчета 200 елемента бр. 2
Конструктор блокчета - 60 бр. /пластмаса/ бр. 1
Игра с карти за трениране на слуховата памет, концентрацията,
наблюдателността и бързите реакции – 36 карти/комплект; възраст 5+ бр. 1

Образователни карти с растения, плодове и зеленчуци (или др.
подобни)– комплект 24 карти бр. 1

Образователни карти с диви и домашни животни - комплект 24 карти бр. 1
Игра Brain box Моите първи картинки /55бр. карти за деца 4+/ или
еквивалентна бр. 1

Игра Brain box Светът /71бр. карти за деца 6+/ или еквивалентна бр. 1
Образователна играчка „Умна писалка – Основни знания“ или
еквивалентна бр. 1

Пластмасови фигурки на животни-различни видове/комплект/ -
домашни; диви; африкански; риби и морски; влечуги или др. подобни бр. 5

Ферма с домашни любимци – 25 части бр. 1
Щанд за плодове и зеленчуци /пластмаса/ бр. 1
Дървени плодове и зеленчуци-комплект бр. 1
Детска кошничка с плодове и зеленчуци бр. 1
Дървена къща за кукли на 2 етажа – размери 65 x 35 x 63 cм бр. 1
Дървени кукли – комплект – семейство бр. 1
Гъвкави кукли за кукленска къща – комплект - деца бр. 1
Гъвкави кукли за кукленска къща – комплект - семейство бр. 1
Аксесоари за кукленска къща -19 части /дъска за гладене,
прахосмукачка, тостер и др./ бр. 1

Обзавеждане за баня за кукленска къща бр. 1
Комплект кукленско обзавеждане за хол бр. 1
Комплект кукленско обзавеждане за детска стая бр. 1
Комплект кукленско обзавеждане за кухня бр. 1
Дървен комплект за обзавеждане на дневна в куклена къща бр. 1
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Дървен комплект за обзавеждане на спалня в куклена къща бр. 1
Куклен театър бр. 1
Кукли за ръка /за куклен театър/– различни видове: баба, дете, ловец,
магьосник, полицай, вълк, крал, кралица, принц, принцеса, вещица и
др. или еквивалентни на тези

бр. 15

Кукли за пръсти – различни видове бр. 10
Карти: Емоции – 30 илюстровани карти от картон бр. 1
Детски сервиз за чай бр. 1
Пластмасов комплект за кафе бр. 1
Пластмасов комплект за готвене бр. 1
Пластмасов комплект за хранене бр. 1
Детски дървен комплект с ножче за рязане (различни хранителни
продукти и нож за рязане) бр. 2

Комплект детски инструменти бр. 1
Комплект чичо доктор в куфар бр. 1
Пластмасова играчка - самосвал /голям/ бр. 1
Пластмасова играчка - самосвал /малък/ бр. 1
Комплект кукла с дрешки бр. 1
Плачеща кукла бр. 1
Пишкаща кукла с корито – момче и момиче бр. 2
Кош за играчки-цилиндричен – във формата на животно бр. 1
Мека топка 16 см. бр. 2
Мека топка 18 см. бр. 2
Въженца за скачане бр. 5
Светещи и пеещи играчки – ферма, пиано и други /за най-малките
деца/ бр. 5

Мек дартс бр. 1
Дървени мъниста
-различни видове-оп./10 бр. бр. 15

Мъниста в кутия ( мини ) – плодове или др. подобни - дървени бр. 1
Мъниста в кутия/мини/-72 части бр. 2
Мъниста в кутия – море или др. подобни – дървени бр. 1
Други книжки за деца и за родители за Ресурсна библиотека – гумени
книжки, светещи играчки бр. 5

Специализирана литература:
диагностика; за различните увреждания; методики за работа с деца;
книги в помощ на родители и др.:
Наименование Автор Година на

издаване
1. Говорна терапия + Приложение д-р Цветанка Ценова 2010г.
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2. Ръководство за възпитание на деца с
дифузни смущения в развитието

Вогиндрукас, Шерат 2009г.

3. Логоритмична терапия д-р Цветанка Ценова 2014г.
4. От симптома към диагнозата в
логопедичната практика

Виолета Боянова 2012г.

5. Хиперактивното дете Милена Манова 2011г.
6. Как да развием уменията за общуване и
комуникация при деца с аутизъм и сходни
комуникативни нарушения

Анна Манолова 2014г.

7. Педагогическа и психологическа
диагностика. Помагало за изследване на деца и
ученици

Ели Драголова, Дина
Батоева, Теодор Попов

2006г.

8. Специфични артикулационни нарушения
през детството

Екатерина Тодорова 2013г.

9. Мама за първи път Оливия Тожа 2016г.
10. Татко за първи път Лионел Пайес, Беноа Льо

Гоедек
2016г.

11. Монтесори вкъщи - сензорно развитие Наталия Бобова 2015г.
12. Границите в семейството д-р Хенри Клауд, д-р

Джон Таузенд
2010г.

13. Емоционални процеси в семейството и
системна терапия

Златка Михова 2014г.

14. Рехабилитация и ерготерапия при деца със
СОП

Сийка Чавдарова-
Костова, Вася
Делиобалтова

2013г.

15. Арт терапия с деца от аутистичния спектър
- отвъд думите

Кати Евънс, Янек
Дубровски

2014г.

16. Практическа арт терапия Сюзън Бакълтър 2010г.
17. Малки книжки в помощ на детския учител-
как да работим с агресивни деца

Даниела Тасевска 2011г.

18. Книги за игри и занимания със малкото
дете от 3-6 години

Робин Маклър 2010г.

19. Подвижни занимателно-възпитателни игри Ангел Ангелов 2013г.
20. Психодиагностика на детското развитие Тотко Татъзов,Надежда

Витанова
2004г.

21.Използване на играта като средство за
въздействие и развитие при деца с умствена
изостаналост

Катерина
Караджова,Донка
Щерева

2013г.

22.Фонологично осъзнаване на деца-превенция
на дислекция

Катерина Щерева 2012г.

23.Техника на говора Елисавета Сотирова,
Евгения Иванова

2012г.

24.Психология на зрително затруднените Мира Цветкова-Арсова,
Вл.

2011г.

25.През моите очи-личния ми опит с аутизма Д-р Т. Грандин  Изток-
Запад

2016г.

26.Трудните деца Андрю Фулър 2012г.
27. Привързаност - там и тогава, тук и сега Ваня Матанова 2014г.
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28. Приложна психология от 0 до 3г. Тотьо Татьозов 2011г.
29. Работа в екип със страдащото бебе и дете Център за психосоциална

подкрепа
2013г.

30. Книжки за бебета - с гумирани страници; от
плат

х 6 бр.

31. Книжки за малки деца с твърди страници х 12 бр.

32. Светещи и пеещи играчки за бебета и
малки деца от 0 до 3г.
33. Аналогиите в детска възраст Милена Мутафчиева 2016г.
34. Диагностика - наръчник за учители и
родители за измерване на психосоциалната
готовност на детето за училище

Надежда Витанова 2008г.

35. Психология на аномалното развитие Димитър Милев 2009г.
36. Дислексия Екатерина Тодорова 2016г.
37. Монтесори вкъщи. Практическо обучение Наталия Боброва 2015г.
38. Чудото Монтесори или учение без мъчение
и възпитание без оценки, награди и наказания

Елена Тимошенко 2015г.

39. Игротерапия. Лечение на заекването Василка Аргирова -
Талева, Атанас Талев

2015г.

40. Комуникативни нарушения при
неврологични увреди в детска възраст

Миглена Симонска 2013г.

41. Поведенчески проблеми. Проблеми при
аутизма

Джон Клемънтс 2015г.

42. Ръководство за изследване на детето Част II Борис Минчев 2004г.
43. Защо все аз? Терапевтични приказки за
деца и родители

Милена Манова, Цвета
Митева - Алексова

2015г.

Терапевтично образователна игра Ритъм карти „Дъга“ бр. 1
Образователна книжка за писане и наблюдателност бр. 1
Образователна книжка за броене и противоположности бр. 1
Образователна книжка за решаване 4-6г. бр. 1
Образователна книжка за решаване 5-7г. бр. 1
Книга за игра и за учене 3-5г. бр. 1
Книга за игра и учене 5-7г. бр. 1
Книга за игра и за учене 4-8г. бр. 1
Образователни книжки за учене и игра за предучилищна възраст – с
учене за плодове и зеленчуци, на село, в зоопарка, в морето, азбука,
цифри

бр. 25

Говорещи книжки - животни и др.; бр. 2
Звукови книжки – различни видове бр. 4
Звукови книжки – различни видове бр. 3
Музикални книжки - различни видове бр. 4
Малки книжки с приказки – различни бр. 10
Книжки с твърди страници и пластмасова дръжка: (подходящи за най- бр. 12
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малките деца) – животните в гората, в цирка, на село, в зоопарка,
децата на животните, цветове, кой какво яде, кой как ходи, къде живее,
цветовете, в моята стая или др. еквивалентни
Книжки – приказки /„Дядовата ръкавичка“; „Житената питка“; „Косе
Босе“; „Трите прасенца“, „Маша и Мечока“; „Болен здрав носи“;
„Златокоска“; „Снежанка“, „Червената шапчица“; „Пепеляшка“;
„Хензел и Гретел“; „Грозното патенце“; „Тримата братя и златната
ябълка“; „Котаракът в чизми“; или др. подобни/

бр. 15

Активни карти за откриване на разлики, лабиринти, броене и
оцветяване – различни видове бр. 5

Детски енциклопедии /различни видове – човешкото тяло; животните;
растенията; морското дъно и др. подобни бр. 10

Дрънкалки за бебета – различни видове бр. 50
Дребни играчки бр. 50
Магнитна дъска за рисуване бр. 2
Книжки „Аз говоря български“ комплект 90
Конструктори бр. 10
Магнитна дъска бр. 3
Магнитни букви комплект 3
Магнитни цифри комплект 3
Магнитни символи комплект 3

5.2. Изисквания, на които следва да отговарят обучителните материали:
Обучителните материали следва да отговарят на български стандарти, въвеждащи

хармонизиран европейски стандарти или еквивалентни такива за съответния продукт (ако
има такива приложими за него). Материалите следва да отговарят на нормативно
установените изисквания за качество и за безопасност при употреба от крайни потребители,
вкл. и деца.

Информация за проекта ще бъде публикувана на интернет страницата на Община
Севлиево - www.sevlievo.bg, която периодично се обновява, с което ще се осигури
публичност и прозрачност относно изпълнението на дейностите по проекта.

6. Принципи и изисквания, установени с действащите актове по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Настоящата спецификация следва да бъде изпълнена в съответствие с изискванията
на европейското и българското законодателство.

Изготвил:

Мирослав Кралев

Teodora Kostadinova
Text Box
Заличени обстоятелтва съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 




