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ПРОЕКТ „СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНИ КОМПЛЕКСНИ СОЦИАЛНИ 

УСЛУГИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА В ОБЩИНА ВРАЦА“ 
 

Договор за безвъзмездна финансова помощ:  

№ BG05M9OP001-2.005-0072-C002 по процедура за предоставяне на безвъзмездна  финансова 

помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 

 

за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

  
„ЗАКУПУВАНЕ НА УЕБ БАЗИРАНА ПЛАТФОРМА И ИНСТАЛИРАНЕТО Й“  

по проект „Създаване на център за интегрирани комплексни социални услуги за хора с 

увреждания и техните семейства в община враца“ по процедура BG05M90P001-2.005 

„Активно включване“ 

 
 

 

1.      ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ  

     1.1   Данни за Възложителя 

  Община Враца 

Кмет на Община Враца 

гр. Враца 3000,  

ул. “Стефанаки Савов” №6 

България 

      Тел.: +359/ 92 62 72 68; 92 66 31 17; 92 62 64 63 

Факс: +359/ 92 62 72 68; 92 62 30 61 

obshtinavr@b-trust.org 

       www.vratza.bg  

 

2. ЦЕЛ ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА  

Основната цел на поръчката е проектиране, изработване, инсталиране  и поддръжка на уеб 

базирана платформа - виртуален социален асистент, която ще допринесе за по-добра 

интеграция на хората с увреждания със съвременните технологични средства, а от там и за 

усъвършенстване на уменията за работа в онлайн среда. От друга страна виртуалният социален 

асистент постепенно ще облекчи част от задачите с които е натоварен социалният или личният 

асистент с цел да оптимизира неговата работа и възможностите да обхванат повече хора в 

нужда. Виртуалният социален асистент ще улесни живота на хората с увреждания в домашни 

условия и в оборудваният център за комплексни социални услуги за хора с увреждания и 

mailto:obshtinavr@b-trust.org
http://www.vratza.bg/
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техните семейства в община Враца. Работата на виртуалния социален асистент цели 

потребителите да придобият умения за самостоятелно справяне със самообслужването си и 

грижата за дома, да развият полезни навици и да подобрят социалната си среда, за да намалят 

риска от попадане в зависимост или в институция, както и да бъдат професионално 

консултирани и ориентирани. Уеб базираният социален асистент ще бъде достъпен за всеки 

регистриран в общината човек със специфични потребности след създаване на личен акаунт 

профил. Подходящ е за хора с трайни увреждания и ограничени двигателни възможности 

(предимно физически увреждания), възрастни хора попадащи в риск от социална изолация, 

нуждаещи се от помощ във всички ежедневни дейности, не само в частта на комуналното и 

битово обслужване. Също така той ще бъде на разположение и на всички социални асистенти, 

които ще могат да следят онлайн състоянието на поверените им хора. От тази услуга ще могат 

да се възползват в бъдеще:  

 - Хора с трайни увреждания и ограничени двигателни възможности (предимно с 

физически увреждания);  

 - Хора в риск от изпадане в социална изолация;  

 - Хора в риск от попадане в институция поради неспособност да се грижат за себе си и 

дома си; 

 - Хора, които по здравословни причини и трудно. 

3. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ 

Предметът на обществената поръчка включва:  

3.1 Минимални функционалности на платформата 

Очакваните резултати са уеб базираната платформа да предоставя следната функционалност: 

 Подобряване на начина на живот и самостоятелност в следните направления:  

 - в случай на спешност - информиране на лица за контакт и на личния лекар на човека. 

(аларма бутон и директно изпращане на e-mail, съобщение и др).  

 - помощ при подготовката на нужните документи за явяване пред ТЕЛК и НЕЛК. 

  - полагане на грижи след хоспитализация – рехабилитация, лечебна физкултура и др. 

(въвеждане на редица програми за самостоятелно раздвижване с цел по-бързо възстановяване).  

 - обработка и автоматизирано и полуавтоматизирано попълване на документи – НАП, 

община и др. 
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  - Съдействие и контрол при вземането на лекарства (въвеждане на редица уеб базирани 

здравословни програми с добра визуализация за самостоятелно приемане на лекарства с цел по-

бързо възстановяване).  

 - Разнообразяване на ежедневието – настолни онлайин игри, които ще бъдат интегрирани 

в уеб базираната платформа. 

  - Заплащане на битови сметки – виртуален прозорец, разработен и интегриран за 

разплащане на различни видове сметки за бита. 

  - Потребителите ще имат възможност да използват услугата "финансов съветник". Ще 

бъдат насърчавани и подпомагани сами да контролират финансите си.(целта е, чрез специално 

интегриран табличен алгоритъм лесно да определят кога и за какво могат да ползват личните си 

финансови средства).  

 -Социалният асистент предлага мерки за намаляване на рисковете в домашната среда и в 

съответствие с това уеб базираната виртуална платформа ще бъде негов помощник, като ще 

визуализира връзката между социалният асистент и потребителя (изготвената програма ще 

може да се следи онлайн от служителя за нейното изпълнение от страна на нуждаещият се).  

 - Участие в уеб интегрирани забавни игри и онлайн общуване с други потребители и 

въздействие върху социалните контакти на потребителите (интегрирани онлайн игри, в които 

потребителите да могат да играят и комуникират помежду си от домовете или в центъра, 

онлайн чат, онлайн разговори и др.).  

 - Информация за кариерно развитие. 

 - В задълженията на изпълнителят  ще и обучение на персонала на центъра за работа със 

специално разработената уеб базирана платформа със специфични функции.  

3.2 Осигуряване на хардуерна обезпеченост за 12 месеца. 

Изпълнителят ще трябва да осигури хардуерна обезпеченост и непрекъсната работа на 

платформата за срок от 12 месеца. Участникът може да предложи следните варианти за 

хардуерна обезпеченост:  

 3.2.1 Да инсталира платформата на собствен сървър, като поддържа непрекъсната работа 

за срок от 12 месеца. 

 3.2.2 Да инсталира платформата на нает сървър или хостинг или виртуален сървър. В 

този случай Изпълнителят следва да заплати изцяло всички дължими суми за наем на хардуер. 

След изтичане на 12 месечния срок, Изпълнителят се задължава да прехвърли правата по 

договора за наем на хардуер на Възложителя. 
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3.3 Обучение и разработване на ръководство за употреба. 

Изпълнителят следва да извърши обучение на персонала на центъра за работа със специално 

разработената уеб базирана платформа със специфични функции и да разработи ръководства за 

работата с платформата за потребителите и администраторите.  

3.4  Гаранционна поддръжка 

Изпълнителят следва да осигури гаранционна поддръжка за период от минимум 12 

(дванадесет) месеца след приемане на платформата.  

Участник, в чиято оферта е предложен по-кратък гаранционен срок от обявеният от 

Възложителя, ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура.  

Забележка: Посочените по-горе изисквания към платформата са минимални. 

Участниците следва да предложат дейности и функции, изцяло покриващи или 

надвишаващи заложените в настоящата спецификация минимални параметри и 

функционалности. 

Прогнозна стойност на услугата: 

75 000 лева (седемдесет и пет хиляди лева) без включен ДДС или 90 000 (деветдесет 

хиляди) лева с ДДС. 

Посочената сума е пределна и включва разходите на изпълнителя по реализиране 

предмета на договора.  

 

4.  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 4.1 Изисквания към техническото предложение за изпълнение на поръчката 

„Закупуване на уеб базирана платформа и инсталирането й“ : 

  4.1.1  Разработване на Идеен проект 

Участниците трябва да предложат идеен проект за разработка на уеб базираната платформа на 

база посочените по-горе минимални функционалности и  при съобразяване с показателите на 

методиката за оценка на Техническото предложение.  

Минималната необходима информация е: 

 Описание на използваните технологии за изграждане на апликацията. 

 Оценка за отказоустойчивост. 

 

4.1.2. Описание на мерките, които са предвидени за осигуряване на информационна 

сигурност и сигурността на личните данни 
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Участниците трябва да  предложат описание на мерките, които са предвидени за осигуряване на 

информационна сигурност и сигурността на личните данни при съобразяване с показателите на 

методиката за оценка на Техническото предложение.  

Минималната необходима информация е: 

Описание на мерки за защита от неправомерен достъп до всеки тип доставян елемент на 

решението (който предоставя достъп), мерки за сигурно предаване на информация (за 

елементите които предават информация), мерки за проследяване на достъпа до различните 

системи и извършените дейности 

 4.1.3. Анализ за достъпност на системата 

Участниците трябва да  представят анализ на достъпност на системата при съобразяване с 

показателите на методиката за оценка на Техническото предложение.  

Минималната необходима информация е: 

Анализ на предложените функции и тяхната използваемост и достъпност съобразени със 

спецификата на потребителите на системата. 

5. ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

5.1 За изработка и доставка на уеб базиран софтуер (платформата) -  2 (два) месеца от 

сключването на договора.  

5.2 За осигуряване на хардуерна обезпеченост за непрекъсната работа на платформата  - 

12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателен 

протокол за приемане на платформата. 

5.3 За обучение на персонала на центъра за работа със специално разработената уеб 

базирана платформа и разработване на ръководство за работа с платформата за 

различните видове потребители и администратори – 1 (един) месец, считано от датата на 

подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на платформата. 

6. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Изпълнителят е длъжен: 

 Да изпълни в срок и с необходимото качество планираните дейности;  

 Да изпълни услугата в съответствие с изискванията на Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси“- 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд и 

съобразно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и приложимата нормативна уредба, както и с 

всички изисквания, описани в заданието; 
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Този документ е създаден в рамките на проект  „Създаване на център за интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и 

техните семейства в община Враца”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 
 2014-2020, процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“ 

 

 Да информира Възложителя за всички потенциални проблеми, които биха могли да 

възникнат в хода на изпълнение, като предоставя адекватни решения за 

преодоляването им; 

 

 

 

 


