
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
„Организиране и провеждане на събития (конференции, обучения, семинари 
идруги) на територията на Република България на нуждите на ЦРЧР" 

 

Целта на настоящата обществена поръчка е избор на трима потенциани 

изпълнители за осигуряване на логистика и организационно-техническа 

подготовка при провеждането на различни събития, свързани с изпълнението 

на дейностите, възложени и администрирани от Център за развитие на 

човешките ресурси. 

Събитията, които ще се организират са в различен формат - 

конференции, обучения, семинари, обмяна на добри практики, 

информационни дни, събития на открито, уебинари и др. и ще се провеждат на 

територията на цялата страна. Събитията на открито могат да се считат за 

изнесени мероприятияили тим билдинг мероприятия.Логистиката и 

организационно-техническата подготовка включват осигуряване на транспорт, 

хотели и настаняване; наем на зали и техническо оборудване, озвучаване; 

регистрация на участниците; разпределяне на материали; осигуряване на 

хранене и кафе-паузи, и др. сходни дейности, свързани с логистично 

обезпечаване на организираните от Центъра събития. 

Потенциалните изпълнители следва да имат възможност за 

организиране на няколко, еднакви или различни по вид, събития по едно и 

също време. 

Максималният очакван брой на събитията за двугодишния период на 

споразумението е240. Очакваният среден брой на събития за всеки месец е10 

броя. Всеки от потенциалните изпълнители следва да има възможност за 

организиране на няколко, еднакви или различни по вид, събития по едно и 

също време и на различни локации.  

Средният брой на участниците се очаква да бъде между25-50 души на 

събитие.  

За периода ще има и около 10 мероприятия с участието на 150 - 200 

души. 

 

Посоченитетукданнисапрогнозни и несазадължителнинитозаВъзложителя, 

нитозапотенциалните изпълнители.  

 

 
I. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Организирането и провеждането на събитията трябва да бъде 

извършено в съответствие с описаните по-долу изисквания към местата за 

настаняване, техническото оборудване в места на провеждане на събитията, 

организацията на храненето на участниците, материалите за събитията, 

транспорта до мястото на провеждане на събитието. 



Възложителят има правото да се откаже или да промени някои от 

посочените по-долу изисквания в рамките на определено събитие. 

 

1. Настаняване 

Настаняването се организира на база подадена от Възложителя заявка 

/включена в поканата за представяне на оферти по смисъла на чл. 93б, ал. 3 от 

ЗОП/. В заявката си, Възложителят посочва местоположението, броя на 

нощувките и броя на участниците, както и необходимост от осигуряване на 

стая/и за хора с увреждания. Чрез изпращане на предварителна информация от 

Възложителя до Изпълнителя ще бъдат посочвани индикативен брой или 

конкретен брой на лица участници в дадено събитие, когато е предвидено 

предварително потвърждение от тяхна страна. В информацията ще бъде указан 

брой и по възможност имена на участниците, техни контакти и механизъм на 

настаняване /като брой лица в стая или конкретни поименни конфигурации на 

настаняване на лица/, което да бъда съгласувано с дадения хотел, в който 

лицата ще бъдат настанявани. Финалният списък се изпраща до хотела и до 

Възложителя, с оглед пълна съгласуваност.Предлаганите хотели за настаняване 

следва да бъдат с категория 1,2, 3, 4 и 5 звезди, съобразно заявката на 

Възложителя като Изпълнителят следва да предложи цени както за единично, 

така и за двойно настаняване. 

При невъзможност за настаняване на участниците в един хотел, 

Изпълнителят следва да предложи и друг хотел в рамките на същото населено 

място/комплекс при положение, че няма разлика в условията за настаняване. В 

хотелите или в непосредствена близост до тях следва да са осигурени място за 

хранене на всички участници в събитието, както и храна за обяд и вечеря, 

когато такива са предвидени. 

Изпълнителятпредоставя списък с участниците и тяхното разпределение 

на рецепцията на съответния хотел и/или настанителна база минимум 4 дни 

преди датата на събитието. Копие от този списък се изпраща в същия срок и на 

Възложителя. Изпълнителят осигурява свой представител за посрещане, 

регистрация и настаняване на участниците, които не са от населеното място, в 

което се провежда обучението. 

Минимални изисквания към стаите: 

нова или реновирана обстановка и 

обзавеждане;  

климатична инсталация;  

телевизионна система; 

осигурен достъп до интернет без допълнително 

заплащане; самостоятелен санитарен възел 



по време на мероприятията в хотела и района около хотела 

да няма строително-ремонтни дейности. 

 

Изпълнителят следва да предвиди стаи за настаняване на участниците в 

събитията, съобразно конкретната заявка на Възложителя. Изпълнителят следва 

дапредвиди за представителите на Възложителя ангажиране на самостоятелни 

стаи, намиращи се в максимална близост до мястото на провеждане на 

събитието. 

 

2. Зала и техника 

Използването на зала и техника се организира на база подадена от Възложителя 

заявка /включена в поканата за представяне на оферти по смисъла на чл. 93б, 

ал. 3 от ЗОП/, съобразно мястото за провеждане на събитието и посочения брой 

участници.В поканатаВъзложителят посочва местоположение, тип на 

мероприятието (информационен ден, форум, семинар, обучение, конференция, 

пресконференция, събития на открито и др. подобни), брой участници, 

капацитет на залата, подреждане на залата, начален и краен час на използването 

й, необходимото му оборудване за конкретното събитие, както и други 

изисквания. Възложителят заявява дали залата да е в хотел или друго 

подходящо за събитието място, както и това дали залата и стаите за настаняване 

да са на едно и също място. Изпълнителят следва да предлага зали, достъпът до 

които да не затруднява хората с увреждания. 

 
Зала 

За изпълнение на поръчката Изпълнителят следва да осигури зала, която да 

отговаря на следните минимални изисквания към подреждането и техническото 

й оборудване: 

 Климатизирана мултифункционлана зала с осигурена безплатна 

безжична интернет мрежа (wi-fi); 

 Предложените зали трябва да разпологат с дневна светлина 

 Предложените зали за организацията на обучения, семинари и 

конференции, трябва да са предназначени за такива събития. 

 За целите на мероприятията в района на предложените зали не трябва да 

протичат ремонтни дейности, или да се организират други шумни 

мероприятия в непосредствена близост. 

 Когато за участниците е предвидено настаняване, залата/ите да са 

разположени в хотела за настаняване на участниците; 

 Минималният капацитет на залата да съответства на максималния брой 

участници за всяко събитие, с достатъчно място за осигуряване 



комфорта на всеки участник по време на събитието в зависимост от 

изискванията на възложитяля за подредбата на залата; 

 Залата трябва да бъде готова, съобразно подадените от 

Възложителяизисквания, един час преди началото на събитието; 

 Флипчарт - флипчартови рола, цветни маркери; 

 Маси и столове според броя на участниците; челна маса за лекторите; 

 осигуряване на помощни маси за разполагане на информационни 

 материали, документи и техника, позволяващи достъп до

 електричество и интернет, служещи също за регистрация на 

участниците; за зареждане с допълнително количество вода и други 

подобни, свързани с обезпечаване на организацията на събитието; 

 

Минимално техническо оборудване на едназала 

Озвучителна система – поне един микрофон на президиума и два броя 

подвижен безжичен (радио) микрофон; 

 Мултимедиен прожектор; 

 Екран за прожектиране на презентации, с подходящ размер и видимост, 

според големината на залата; 

 Лаптоп, с връзка към мултимедийната уредба и към интернет; 

озвучителна система; подвижни микрофони; 

 

Допълнителна техника 

Техника за симултанен превод 

В случай на заявка от страна на Възложителя на симултанен превод, 

потенциалните изпълнители се ангажират да осигурятсъответната техника, 

обслужвана от специалисти по време на цялото събитие. Техниката за 

симултанен превод ще включва: 

 Преводаческа кабина, звукоизолирана с комплект цифрова инфрачервена 

система за симултанен превод на най-малко 3 канала с преводачески 

пултове за двама преводачи – комплект (микрофони и слушалки) 

управляващо устройство, трансмитер, IR излъчвател. 

 Инфрачервени приемници и слушалки за заявения брой участници. 

 

Системата за стрийминг   



По време на планираните събития, като допълнителна опция, се предвижда 

възможност за излъчване на живо (он-лайн) - стрийминг (streaming). 

Участникът следва да осигури възможност да предоставяза целия период на 

действие на договора за изпълнение на поръчката възможност за излъчване на 

живо (стрийминг) на провежданото събитие чрез интернет връзка (Link), 

достъпна на сайта на ЦРЧР. 

Системата за стрийминг трябва да осигурява:  

• заснемане на провеждащото се събитие; 

• синхронизиране на звук и картина; 

• директна връзка (link) към излъчваното събитие, която да бъде 
публикувана на сайта на ЦРЧР; 

• възможност за свободен достъп до излъчваното съдържание; 
 

• техническа поддръжка; 

• антивирусна защита на връзката  

 
3. Хранене и кафе-паузи 

Храненето и кафе паузите се осигуряват на база заявка от страна на 

Възложителя/включена в поканата за представяне на оферти по смисъла на чл. 

93б, ал. 3 от ЗОП/. В поканатасе посочват бройна кафе-паузите и/или обедите 

и/или вечерите, вариантът за хранене меню или бюфет, както и за колко броя 

участници следва да се осигури хранене и кафе паузи. Менютата за обедите 

и/или вечерите подлежат на предварително съгласуване с представители на 

Възложителя. 

Общи изисквания към организацията на храненето и кафе-паузите: 

 кафе паузите да бъдат организирани непосредствено в близост до или в 
самата зала за провеждане на събитието; 

 при целодневните събития залата да се зарежда минимум 2 /два/ пъти на 
ден с минерална вода за всички участници; 

 масата за лекторите да се зарежда с минерална вода и стъклени чаши 
съобразно броя на лекторите. 

 

Специфични изисквания към храненето и кафе-паузите: 

Кафе-паузи: 

I вариант, включващ кафе (еспресо, мляко и сметана) и чай; вода 

0,5 л. бутилка; минерална вода; 



II вариант, включващ кафе (еспресо, мляко и сметана) и чай; вода 

0,5 л. бутилка; натурални сокове; безалкохолни напитки; дребни сладки и 

соленки (мин. 100 гр. на човек). 

III  вариант включващ кафе (еспресо, мляко и сметана) и чай; вода 

0,5 л. бутилка; натурални сокове; безалкохолни напитки; дребни сладки и 

соленки(мин. 100 гр. на човек), плодове(мин. 150 гр). на човек 

IV Зареждане с минерална вода 0,5 л. бутилка един път 

дневно вътре в залата на мероприятието. Водата е за всеки заявен от 

възложителя участник. 

 

Обяд: 

Изпълнителяттрябвадаосигуриизхранваненаучастницитезамероприятията, 

кактоследва: 

Обяднаблок-маса, включващнай-малко: 

- салата – двавида/ 100 гр. на човек 

- супа – двавида (зеленчукова, месна) / 300 мл. на човек 

основноястие – двавидамесни и двавидавегетарианскиястия / 250 

гр. на човекдесерт - двавида/100 гр. на човек 

- безалкохолнинапитки - два вида 250 мл. на човек 

- минерална вода 500 мл. на човек. 

 

Обяд на сет меню: Обедите на база „сет-меню" следва да е  тристепенно меню с 
общ грамаж минимум 550 гр., безалкохолна напитка 250 мл и минерална вода 
500 мл. 

 

Вечеря: 

Вечерянаблокмаса, включващанай-малко: 

- салата – двавида / 200 гр. на човек 

- основноястие – двавидамесни и двавидавегетарианскиястия /250 гр. 

на човек 

- десерт - двавида / 100 гр. на човек 

 

   Вечерята на база сет-меню" следва да е с тристепенно меню с общ 
грамаж минимум 550 гр.,  

В менюто и на двата типа вечери е включенпакет напитки за всеки участник. 



   

Възможност за организиране на изнесеномероприятие за участниицте в 
събитията, което да включва:/коктейлно меню, меню за правостоящ бюфет, 
тристепенно меню за седяща вечеря/,  

Организирането на изнесеното мероприятие се извършва изцяло от изпълнителя 
на обществената поръчка, катопредложената цена следва да е крайна, 
включваща цялостната организация. 

Под  изнесено  мероприятие  се  има  предвид  събитие,  което  сеорганизира 
извън обичайното място за настаняване или провеждане на дадено събитие и  
съставляват съвкупност от възможности, като организиране на вечери, коктейли 
и др. Мястото може да бъде, музей, галерия или др., според изискването на 
възложителя за всяка отделна оферта в процеса на изпълнение на рамковото 
споразумение. 

Коктейлното меню трябва да включва минимум 8 солени и 2 сладки хапки на 

човек.Менюто за правостоящ бюфет да е с минимум грамаж на човек 350 гр. 

Изнесенатаседяща вечеря е на база сет-меню" следва да е с тристепенно меню с 

общ грамаж минимум 550 гр. 

 

За всички типове изнесени мероприятия следва да се предвиди и пакет напитки 

за всеки участник. 

 

Разходитезакафе-паузите, обедите и вечеритещесеотчитат и изплащат на 

базаброянадействителноучаствалите в събитиетолица, респ. лицата присъствали 

на обяда/вечерята. Зареждането с минерална вода на залата ще се заплаща 

според заявката на възложителя и в зависимост от подредбата. 

 

3. Транспорт 

Организиране на трансфери 

Осигуряването на трансфери се извършва на база заявка от страна на 

Възложителя, като Изпълнителят е длъжен да осигури трансфер от 

летище/гара/автогара до хотел (или място на провеждане на събитието) и 

обратно и се калкулра на човек. 

 

Организиран транспорт от и до мястото на събитието 

Осигуряването на транспорт се извършва на база заявка от страна на 

Възложителя/включена в поканата за представяне на оферти по смисъла на чл. 

93б, ал. 3 от ЗОП/, като Изпълнителят е длъжен да осигури транспорт до 

мястото на провеждане на събитието и от мястото на провеждане на събитието. 

Транспортът се осигурява както за представителите на Възложителя, така и на 

участниците в провежданите събития, съобразно информацията, 

предоставената от Възложителя на Изпълнителя. 

В поканатаВъзложителят посочва дестинацията, броя на участниците и др. 

изисквания, като Изпълнителят следва да осигури транспортно/и средство/а с 

подходящ брой места в зависимост от броя на участниците. Всички разходи за 

водачите на превозните средства, както и разходите, свързани с престой на 



транспортното средство и други административни разходи, са за сметка на 

Изпълнителя. Транспортните средства следва да отговарят на техническите 

изисквания за транспортна годност и безопасност съгласно българското и 

европейското законодателство, да са климатизирани и да осигуряват високо 

ниво на комфорт при пътуване. 

Изискваниякъмтранспортнитесредствазамероприятията: 

 - да не са по-стари от 10 години; 

 - даиматклиматична и отоплителнаинсталация; 

 - даиматвалидендокументзапреминатгодишентехническипреглед. 

 

Изплащане на транспортни разходи в страната 

В случай, че Възложителят не е заявил осигуряване на транспорт на 
участниците до мястото на провеждане на събитието, Изпълнителят изплаща 
транспортни разходи на участниците за сметка на Възложителя, както следва: 
при пътуване с градски и/или междуградски транспорт /автобус или влак/ до 
мястото на събитието и обратно се изплащат пътни разходи в размер на 
удвоената цена на еднопосочен билет за пристигане с междуградски транспорт 
до съответното населено място. Средствата се изплащат на делегатите при 
представяне на еднопосочен билет по маршрута. При пътуване с лек автомобил 
до мястото на събитието и обратно се изплащат пътни разходи само на един 
човек - шофьора на автомобила - в размер на удвоената цена на еднопосочен 
билет за междуградски транспортдо съответното населено място, след 
представяне на справка от БДЖ или автобусна компания за стойността на 
еднопосочен билет по маршрута. 

 

 

 

5. Осигуряване на преводач 

При заявка от страна на Възложителя, Изпълнителятосигурява преводачи 
(български / английски и/или друг чужд език), както и необходимото 
оборудване (кабина за превод, индивидуални приемници). Изпълнителят 
изплаща хонорар на преводачите. 

 

6. Осигуряване на конферентни материали и регистрация 

Изпълнителят осигурява пренасяне на техника и материали, предоставени от 

Възложителя до местата за провеждане на събитията и обратно по 

предварително подадени от страна на Възложителя изисквания и 

спецификации, определени в техническата заявка за всяко събитие (като 

местоположения, график на взимане и връщане и т.н.). 

Осигуряването на материали (материалите се подават от Възложителя) включва 

предварително окомплектоване и раздаване на печатни материали.  

Изпълнителят следва да изработи и постави/раздаде/разлепи необходимите 

указателни материали, чиито дизайн предварително следва да се съгласува с 

Възложителя: 



• легитимационни табели за лекторите; 

• указателни табели за придвижване до мястото на събитието;  

• баджове / с имената на посочени от Възложителя лица. 

 

При възникване на необходимост по време на събитието, 

Изпълнителятследва да осигури за сметка на събитието разпечатване и 

ксерокопие на необходимите допълнителни материали. При заявка, 

Изпълнителят се ангажира да произведе бранидраничанти- от плат с максимум 

4 цветен печат с текст, различен за всяко събитие, както и  сувенири с 

национална символика. 

Изпълнителят следва да извършва регистрация на участниците в 

събитията, съобразно информация, предоставена му от Възложителя; да раздава 

и събира анкетни карти (по образец на Възложителя), които да се попълват от 

участниците в обучението, както и да осигури и/или разпредели материали, 

когато това е поискано със заявка от Възложителя. 

Изпълнителят следва да подготви необходимите списъци за регистрация, 

нощувки, изплащане на пътните разходи, настаняване и работни групи, на 

базата на информация, подадена от Възложителя. Списъците да отговарят на 

следните изисквания: 

• въведени данни в посочените от Възложителя графи; 

• поставяне на съответните лога и визуализация; 

• цветно разпечатване; 

• подреждане на участниците по азбучен ред; 

• не по-късно от два дни преди събитието - изпращане за одобрение 

от Възложителя. 

Изпълнителятосигуряваизвършваненарегистрациянаучастниците в 

провежданитесъбитиячрезосъществяваненадиректенконтакт с тях, в т.ч. и 

приеманеназаявкизаучастие, нощувки ит.н. 

Регистрациятавключваизготвяненаприсъственисписъци, списъци с нощуващи, 

списъцинаучастницитезаизплащаненатранспортниразходи, както и самото 

изплащане на тези разходи, съобразно указанията на възложителя,списъци с 

работнигрупи в събитията и други, съобразноконкретнатазаявка, както и 

цялостнакоординация и контролнасъбитиетонавсекиединетапотподготовката и 

реализациятаму. 

 

 7. Съпътсващидейности 

 

 

ПозаявканаВъзложителя, изпълнителятследвадапредложисъпътсващидейности, 

подходящизаслучаярешениязапровежданенасъбитията. 

ТезидейностисевъзлагатотВъзложителя в 

допълнениенагорепосоченитекомпоненти. В процесанаизпълнениенапоръчка, 

следсъгласуване с Възложителя, 



посоченитеминималниизискваниямогатдасенадграждатотизпълнителяилидабъд

атзаменени с еквивалентни и по-добрипараметри, 

безтовадаводидоувеличаваненаофериранатаценазакомпонента. 

 

 Посещениенамузеи и другизабележителности - осигуряваненапрограмаи 

входнибилети 

 

 Организация на програма и изготвяне на предложение за посещение на музеи и 

други забележителности. Изпълнителят покрива всички разходи за входове на 

музеи, други забележителности, които се възстановяват от Възложителя. 

Организацията на програмата и осигуряването на гид са за сметка на 

Изпълнителя. 

 

  Осигуряваненафото и видеозаснемане на събитията 

 Възложителят заявява желанието си събитие да бъде заснето, Изпълнителят се 

задължава да осигури фото или видеозаснемане в зависимост от заявката.  

 

 

Организаиране на тийм бийлдинг 
 

ПонарочназаявканаВъзложителя/включена в поканата за представяне на оферти 
по смисъла на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП/, Изпълнителятсезадължавадаподготви и 
реалиизратиймбилдинг. Затазицел, 
ИзпълнителятпредставянаВъзложителяконцепциязареализация с 
конкретноразписаниактивности и предлага необходимите лица за 
осигуряването им. Възложителятследвадаодобриактивностите. В 
рамкитенатазизаявка, 
Изпълнителятпокриваразходитенааниматоритезаотделнитеактивности. 

  

Организация на развлекателна програма сфонова музика за изнесените вечери. 

Развлекателната програма може да включва артистично-сценични изяви, 

осигуряване на ди-джей или други аналогични дейности за всяко конкретно 

събитие, позаявка на Възложителя /включена в поканата за представяне на 

оферти по смисъла на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП/. 

 

 Изнесените вечери биха могли да са част от изнесените мероприятия или да са 

единствено вечеря, без формален или занимателен характер, която е 

организирана извън обичайното място за настаняване, респ.извън обичайния 

ресторант за хранене на участниците в дадено събитие. 
 

 
II. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ 

Изпълнителят осигурява за своя сметка общата координация на 

изпълнение на дейностите по договора. Участникът следва да посочи лице за 

контакт от своя страна, с което Възложителят да координира изпълнението 

на дейностите. Разходите по транспорта, престоя и настаняването на екипа за 



изпълнение на поръчката са изцяло за сметка на Изпълнителя. При 

провеждане на международно събитие в България, Изпълнителят следва да 

осигури за регистрация и координиране на настаняването на участниците, 

екип, с адекватни чуждоезикови познания. 

Представителите на Изпълнителя, които са в пряк контакт с 

участниците на събитията следва да имат представителен вид, съответстващ 

на формата на събитието. Броят и видът на ключовите експерти от страна на 

изпълнителя, необходими за провеждането на конкретно събитие се описват 

в техническа заявка от страна на Възложителя. 

Възложителят си запазва правото да изиска от потенциалните 

изпълнители по рамковото споразумение да допълнят офертите си, извън  

описаното по-горе, в зависимост от конкретния случай. 
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