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ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

  

по процедура за избор на изпълнител с предмет: 

„Логистика на обучителни модули, семинари, информационни събития, участие в 

международни форуми и конференции“   

 

 

По проект 

 „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, 

 постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална 

антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки 

между образованието, професионалното обучение и бизнеса“ 

 

ПРОЕКТ №BG051PO001-3.3.06.-0060-С001 
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Инвестира във вашето бъдеще! 

 

КОМПОНЕНТ 1 - ЛОГИСТИЧНА ПОДКРЕПА НА ИНФОРМАЦИОННИ 

СЪБИТИЯ 

Изпълнителят следва да обезпечи логистично участниците и информационните 

събития, при изпълнението на дейността „Публичност и информационни 

събития“ по проект BG051PO001-3.3.06.-0060-С001. 

 

№ 

Информационни събития в София, Русе, Видин и Стара Загора с 

продължителност 1 ден.  
 

1. Настаняване на участниците в информационните събития. 

 Участниците в събитията се настаняват за нощувки в хотел/и с най-малко 

три звезди, в единични стаи и с включена закуска.  

Изпълнителят задължително предоставя списък с участниците и тяхното 

разпределение на рецепцията на съответния хотел 2 дни преди датата на 

събитието. Осигурява свой представител за посрещане, регистрация и 

настаняване на участниците. 

 Стартиращо информационно събитие в гр. Русе – 4 нощувки; 

 Заключително информационно събитие в гр. Русе – 4 нощувки; 

 Междинно информационно семинар в гр. Стара Загора – 5 

нощувки;  

 Междинно информационно семинар в гр. Видин – 4 нощувки 

2. Хранене на участниците в информационните събития. 

 Изпълнителят осигурява хранене за всички участници, както следва: 

Стартиращо информационно събитие в гр. София  

•  30 броя обеди. Обедите трябва да са на блок маса.  

Заключително информационно събитие в гр. София  

•  30 броя обеди. Обедите трябва да са на блок маса.  

Стартиращо информационно събитие в гр. Русе; 

•  20 броя обеди. Обедите трябва да са на блок маса.  

•  4 броя вечери. Менюто за вечерите трябва да е три-степенно, на 

индивидуални порции, включващо:  салата, основно ястие и десерт. 

Заключително информационно събитие в гр. Русе; 

•  20 броя обеди. Обедите трябва да са на блок маса.  

•  4 броя вечери. Менюто за вечерите трябва да е три-степенно, на 

индивидуални порции, включващо:  салата, основно ястие и десерт. 

Междинен информационен семинар в гр. Стара Загора  

•  15 броя обеди. Обедите трябва да са на блок маса.  

•  4 броя вечери. Менюто за вечерите трябва да е три-степенно, на 

индивидуални порции, включващо:  салата, основно ястие и десерт. 

Междинен информационен семинар в гр. Видин  

•  20 броя обеди. Обедите трябва да са на блок маса.  

•  4 броя вечери. Менюто за вечерите трябва да е три-степенно, на 

индивидуални порции, включващо:  салата, основно ястие и десерт 

За обедите и вечерите следва да се осигури за всеки участник 

безалкохолни напитки и минерална вода. 
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Недопустимо е включването в менюто на алкохол. 

Часовете на обедите и вечерите се определят от Изпълнителя и 

детайлизират в конкретната програма на обучението.  

3.        Организиране на кафе-паузи 

 Изпълнителят трябва да организира за нуждите на всяко събитие по 2 

кафе пази на ден, както следва:   

 Стартиращо информационно събитие в гр. София – 60 кафе паузи; 

 Заключително информационно събитие в гр. София – 60 кафе 

паузи; 

 Стартиращо информационно събитие в гр. Русе – 40 кафе паузи; 

 Заключително информационно събитие в гр. Русе – 40 кафе паузи; 

 Междинен информационен семинар в гр. Стара Загора – 30 кафе 

паузи;  

 Междиннен информационен семинар в гр. Видин – 40 кафе паузи. 

По време на кафе паузите трябва да се сервира чай/ кафе, минерална вода  

Кафе паузите се организират на територията съответната сграда в която се 

провеждат събитията. 

Часовете на кафе паузите се определят от Изпълнителя и детайлизират в 

конкретната програма на обучението. Допустимо е тяхното времево 

вариране в зависимост от изискванията на обучителите в съответните 

обучения. 

4. Осигуряване на зали за провеждане на информационните събития  

 Изпълнителят следва да осигури зали, в съответните населени места, в 

които ще бъдат провеждани информационните събития, с капацитет не 

по-малко от 15 места до 30 места. Залите следва да бъдат комуникационно 

достъпни, да разполагат с работеща климатизация. 

Залите трябва да бъдат наети, както следва:  

 Стартиращо информационно събитие в гр. София – 1 ден с 

капацитет 30 места; 

 Заключително информационно събитие в гр. София – 1 ден с 

капацитет 30 места; 

 Стартиращо информационно събитие в гр. Русе – 1 ден с капацитет 

20 места; 

 Заключително информационно събитие в гр. Русе – 1 ден с 

капацитет 20 места; 

 Междинен информационен семинар в гр. Стара Загора – 1 ден с 

капацитет 15 места;  

 Междинен информационен семинар в гр. Видин – 1 ден с 

капацитет 20 места; 

 Залите трябва да бъдат осигурени всички изискуеми санитарно-

хигиенни норми. 

Залата трябва да разполага с:  

 Маси или бюра или банки; 

 Удобни столове; 
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 1 маса за презентаторите; 

 Изправна климатична инсталация.  

Подреждането на залата трябва да бъде П-образно, даващо възможност за 

добра видимост на всички участници в събитието.  

Задължително е залите да бъдат визуализирани по подходящ начин с 

банер, предоставен на Изпълнителя от Възложителя. 

5. Осигуряване на техническо оборудване 

 Всяко едно от планираните информационни събития трябва да бъде 

технически обезпечено с необходимата озвучителна техника, техника за 

визуално представяне на материалите - мултимедиен проектор,  екран и 

флипчарт. 

Изпълнителят осигурява следното оборудване:  

 1 брой екран  

 1 брой мултимедиен проектор; 

 озвучителна система, включително 2 брой дискусионен подвижен 

безжичен микрофон; 

 1 брой флип чарт. 
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КОМПОНЕНТ 2 - ЛОГИСТИЧНА ПОДКРЕПА НА ОБУЧЕНИИЯ 

Изпълнителят следва да обезпечи логистично обучаемите и обученията, при 

изпълнението на дейността „Иновативна интердисциплинна образователна 

програма (визуална антропология и публични комуникации) за докторанти, 

постдокторанти и млади учени и провеждане на обучение“ по проект G051PO001-

3.3.06.-0060-С001.  

 

 

 

№ Дейност 1 „Теоретично обучение по публични комуникации в Нов 

български университет“ 

2 модула х 3 курса х 3 дни, общо  18 дни за 43 човека 

1. Настаняване на участниците в обученията. 

 Участниците в обученията от гр. Русе се настаняват за нощувки в хотел/и 

с най-малко три звезди, в единични стаи и с включена закуска.  

Изпълнителят задължително предоставя списък с участниците и тяхното 

разпределение на рецепцията на съответния хотел 2 дни преди датата на 

събитието. Осигурява свой представител за посрещане, регистрация и 

настаняване на участниците. 

 126 нощувки.    

2. Хранене на участниците в обученията. 

 Изпълнителят осигурява хранене за всички участници, за целия период 

(18 дни x 43 човека) на обучението, както следва: 

 774 броя обеди. Обедите трябва да са на блок маса.  

 126 броя вечери. Менюто за вечерите трябва да е три-степенно, на 

индивидуални порции, включващо:  салата, основно ястие и десерт. 

За обедите и вечерите следва да се осигури за всеки участник 

безалкохолни напитки и минерална вода. 

Недопустимо е включването в менюто на алкохол. 

Часовете на обедите и вечерите се определят от Изпълнителя и 

детайлизират в конкретната програма на обучението.  

3. Организиране на кафе-паузи. 

 Изпълнителят трябва да организира общо 1 440  кафе паузи, като за 

нуждите на всяко обучение те са по 2 на ден за по до 44 човека за 3 дни. 

По време на кафе паузите трябва да се сервира чай/ кафе, минерална вода  

Кафе паузите се организират на територията на НБУ, където се  

провеждат обученията. 

 

1 400 броя води: зареждане с минерална вода на залите в началото на 

всеки ден.  

Часовете на кафе паузите се определят от Изпълнителя и детайлизират в 

конкретната програма на обучението. Допустимо е тяхното времево 

вариране в зависимост от изискванията на обучителите в съответните 

обучения. 
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№ Дейност 2 „Теоретично и практическо обучение в Асеновград, 

Смолян, Априлци,  Велико Тръново, Стара Загора и Гоце Делчев.“ 

1. Осигуряване на зали за провеждане на обученията. 

  Изпълнителят следва да осигури зали, в непосредствена близост до 

мястото на провеждане на съответното обучение, в съответните населени 

места, в които ще бъдат провеждани обученията, с капацитет не по-малко 

от 15 места. Залите следва да бъдат комуникационно достъпни, да 

разполагат с работеща климатизация. 

Залите трябва да бъдат наети, както следва:  

 Асеновград (теоретично обучение) за 2 групи от/ по 5 дни, общо 10 

дни.  

 Априлци (теоретично обучение) за 2 групи от/ по 5 дни, общо 10 

дни.   

 Велико Търново (Обучение – работа на терен) за 1 група – 5 дни. 

 Смолян (Обучение – работа на терен) за 1 група – 5 дни. 

 Стара Загора (Обучение – работа на терен) за 1 група – 5 дни. 

 Гоце Делчев (Обучение – работа на терен) за 1 група  – 5 дни.  

Залите трябва да бъдат локализирани така, че участниците да не бъдат 

безпокоени по време на обученията. Да бъдат осигурени всички 

изискуеми санитарно-хигиенни норми. 

Залите трябва да разполагат с:  

 Маси или бюра или банки; 

 Удобни столове; 

 1 маса за обучителите; 

 Озвучителна система; 

 Изправна климатична инсталация.  

Подреждането на залите трябва да бъде П-образно, даващо възможност за 

добра видимост на всички участници в обучението.  

Задължително е залите да бъдат визуализирани по подходящ начин с 

банер, предоставен на Изпълнителя от Възложителя.  

2.        Осигуряване на техническо оборудване 

 Всяко едно от планираните обучения трябва да бъде технически 

обезпечено с необходимата озвучителна техника, техника за визуално 

представяне на материалите - мултимедиен проектор, екран и флипчарт. 

Изпълнителят осигурява следното оборудване:  

 1 брой екран  

 1 брой мултимедиен проектор; 

 озвучителна система, включително 1 брой дискусионен подвижен 

безжичен микрофон; 

 1 брой флип чарт. 

3.        Настаняване на участниците в обученията: 

 Участниците  в обученията  се настаняват за нощувки в хотел/и с най-
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малко три звезди, в двойни или единични стаи и с включена закуска, 

както следва:  

 Асеновград: 2 групи х 4 нощувки х 23 човека,  общо 184 нощувки;  

 Априлци: 2 групи х 4 нощувки х 23 човека,  общо 184 нощувки; 

 Велико Търново: 1 група х 4 нощувки х 13 човека, общо 52 

нощувки; 

 Смолян:  1 групи х 4 нощувки х 13 човека, общо 52 нощувки; 

 Стара Загора: 1 групи х 4 нощувки х 13 човека, общо 52 нощувки; 

 Гоце Делчев: 1 групи х 4 нощувки х 13 човека, общо 52 нощувки. 

Изпълнителят задължително предоставя списък с участниците и тяхното 

разпределение на рецепцията на съответния хотел 2 дни преди датата на 

събитието. Осигурява свой представител за посрещане, регистрация и 

настаняване на участниците.  

4.        Хранене на участниците в обученията 

 Изпълнителят осигурява хранене за всички участници, за целия период на 

обученията, както следва:  

Асеновград: 

 230 броя обеди. Менюто за обедите трябва да е три-степенно, на 

индивидуални порции, включващо:  супа, основно ястие и десерт.   

 184 броя вечери. Менюто за вечерите трябва да е три-степенно, на 

индивидуални порции, включващо:  салата, основно ястие и десерт. 

Априлци:  

 230 броя обеди. Менюто за обедите трябва да е три-степенно, на 

индивидуални порции, включващо:  супа, основно ястие и десерт. 

 184 броя вечери. Менюто за вечерите трябва да е три-степенно, на 

индивидуални порции, включващо:  салата, основно ястие и десерт. 

Велико Търново:  

 65 броя обеди. Менюто за обедите трябва да е три-степенно, на 

индивидуални порции, включващо:  супа, основно ястие и десерт.   

 52 броя вечери. Менюто за вечерите трябва да е три-степенно, на 

индивидуални порции, включващо:  салата, основно ястие и десерт. 

Смолян:  

 65 броя обеди. Менюто за обедите трябва да е три-степенно, на 

индивидуални порции, включващо:  супа, основно ястие и десерт.   

 52 броя вечери. Менюто за вечерите трябва да е три-степенно, на 

индивидуални порции, включващо:  салата, основно ястие и десерт. 

Стара Загора:  

 65 броя обеди. Менюто за обедите трябва да е три-степенно, на 

индивидуални порции, включващо:  супа, основно ястие и десерт.   

 52 броя вечери. Менюто за вечерите трябва да е три-степенно, на 

индивидуални порции, включващо:  салата, основно ястие и десерт. 

Гоце Делчев:  

 65 броя обеди. Менюто за обедите трябва да е три-степенно, на 

индивидуални порции, включващо:  супа, основно ястие и десерт.   
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 52 броя вечери. Менюто за вечерите трябва да е три-степенно, на 

индивидуални порции, включващо:  салата, основно ястие и десерт 

 

За обедите и вечерите следва да се осигури за всеки участник 

безалкохолни напитки и минерална вода. 

Храненето на участниците може да бъде осигурено и от кетъринг 

обслужване. 

Недопустимо е включването в менюто на алкохол. 

Часовете на обедите и вечерите се определят от Изпълнителя и 

детайлизират в конкретната програма на обучението.  

5.        Организиране на кафе-паузи 

 Изпълнителят трябва да организира общо 1600 кафе паузи. 

По време на кафе паузите трябва да се сервира чай/ кафе, минерална вода  

Кафе паузите се организират пред залите, в които се провеждат 

обученията. 

Часовете на кафе паузите се определят от Изпълнителя и детайлизират в 

конкретната програма на обучението. Допустимо е тяхното времево 

вариране в зависимост от изискванията на обучителите в съответните 

обучения. 
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КОМПОНЕНТ 3: ЛОГИСТИЧНА ПОДКРЕПА ЗА УЧАСТИЕ В 

МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ ФОРУМИ В СТРАНИ ОТ ЕС 

Изпълнителят следва да обезпечи логистично участниците, при изпълнението на 

дейността „Подкрепа за осъществяване на научните изследвания и мобилността 

на младите хора“ по проект BG051PO001-3.3.06.-0060-С001. 

№ Подкрепа за осъществяване на научните изследвания и мобилността 

на младите хора – участие на представителите на целевите групи в 

международни научни форуми в Великобритания, Дания, Франция, 

Гърция, Италия и Белгия  

1. Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж 

до страни от Европейската общност, за участие на докторанти, постдокторанти и 

млади учени в Международни научни форуми. 

  

29 броя самолетни билети:  София  - Страна ЕС – София. 

В периода май 2014 – 30 май 2015 година, както следва:  

 Лондон (Великобритания) – 21 бр. двупосочни самолетни билета;  

 Копенхаген (Дания) – 1 бр. двупосочен самолетен билет; 

 Брюксел (Белгия) - 1 бр. двупосочен самолетен билет; 

 Глазгоу (Великобритания – Шотландия) - 3 бр. двупосочни 

самолетни билета  

 Лондон (Великобритания) и трансфер до Шефилд – 1 бр. 

двупосочен самолетен билет и 1 бр. билет за ж.п транспорт; 

 Милано  (Италия): 1 бр. двупосочен самолетен билет;   

 Париж (Франция): 1 бр. двупосочен самолетен билет. 

При изпълнение на поръчката определеният за изпълнител следва да 

представя по всяка заявка на възложителя най-малко 3 (три) предложения 

за маршрути, които трябва да са директни или с не повече от едно 

прекачване, а когато това е невъзможно – с минимален брой подходящи 

връзки при най-пълно съответствие с часовете на пътуването и при 

възможно най-благоприятните цени на самолетните билети, предоставяни 

от авиокомпаниите за датата на пътуването. 

Изпълнителят задължително извършва трансфер на участниците от 

летището до хотели и обратно в деня на кацане и излитане.   

2. Осигуряване на транспорт до гр. Солун, Гърция  

 Изпълнителят трябва да подсигури транспорт  за 11 човека по маршрут – 

София – Солун – София. 

  

3. Настаняване на участниците в Международни научни форуми в страни 

членки на ЕС  

 Участниците  в международните научни форуми се настаняват за 

нощувки в хотел/и с най-малко три звезди, в двойни или единични стаи и 

с включена закуска, както следва:  

Гр. Солун (Гърция): 11 участници х 9 нощувки,  общо 99 нощувки;  
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Гр. Лондон (Великобритания): 3 нощувки х 18 човека,  общо 54 нощувки; 

Гр. Лондон (Великобритания): 6 нощувки х 1човека, общо 6 нощувки; 

Гр. Оксфорд (Великобритания): 3 нощувки х 2 човека, общо 6 нощувки; 

Гр. Копенхаген (Дания):  3 нощувки х 1 човек, общо 3 нощувки; 

Гр. Шефилд (Великобритания):  3 нощувки х 1 човек, общо 3 нощувки; 

Гр. Брюксел (Белгия):  3 нощувки х 1 човек, общо 3 нощувки; 

Гр. Глазгоу (Великобритания – Шотландия): 4 нощувки х 3 човека, общо 

12 нощувки;   

Гр. Милано  (Италия): 4 нощувки х 1 човек, общо 4 нощувки;   

Гр. Париж (Франция): 3 нощувки х 1 човек, общо 3 нощувки.  

4. Хранене на участниците в  Международни научни форуми в страни членки 

на ЕС  

 Изпълнителят осигурява изхранване за всички участници, за целия период 

на участието им в Международните форуми както следва:  

Гр. Солун (Гърция): 

11 участника х 9 вечери,  общо 99 вечери; 

11 участника х 9 обеди,  общо 99 обеди. 

 Гр. Лондон (Великобритания): 

18 човека х 3 вечери,  общо 54 вечери; 

18 човека х 3 обеда,  общо 54 обеди. 

Гр. Лондон (Великобритания): 

1 човека х 6 вечери,  общо 6 вечери; 

1 човека х 6 обеда,  общо 6 обеди. 

Гр. Оксфорд (Великобритания):  

3  вечери 2 човека, общо 6 вечери; 

3  обеда х 2 човека, общо 6 обеда. 

Гр. Копенхаген (Дания):   

3 вечери х 1 човек, общо 3 вечери; 

3 обяда х 1 човек, общо 3обеда. 

Гр. Шефилд (Великобритания):  
3 вечери х 1 човек, общо 3 вечери; 

3 обяд х 1 човек, общо 3обеда. 

Гр. Брюксел (Белгия): 

3 вечери х 1 човек, общо 3 вечери; 

3 обяд х 1 човек, общо 3обеда. 

Гр. Глазгоу (Великобритания – Шотландия): 

4 вечери х 3 човека, общо 12 вечери; 

4 обяда х 3 човека, общо 12 обяда  

Гр. Милано (Италия): 

4 вечери х 1 човек, общо 4 вечери 

4 обеди х 1 човек, общо 4 обеди. 

Гр. Париж (Франция):  

3 вечери х 1 човек, общо 3 вечери; 

3 обяд х 1 човек, общо 3 обеда. 
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КОМПОНЕНТ 4: ЛОГИСТИЧНА ПОДКРЕПА ЗА УЧАСТИЕ В 

МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ ФОРУМИ В БЪЛГАРИЯ  

Изпълнителят следва да обезпечи логистично участниците, при изпълнението на 

дейността „Подкрепа за осъществяване на научните изследвания и мобилността 

на младите хора“ по проект BG051PO001-3.3.06.-0060-С001. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

№ Подкрепа за осъществяване на научните изследвания и мобилността 

на младите хора – участие на представителите на целевите групи в 

международн научн форум в гр. Самоков, Р.България.  

1. Осигуряване на транспорт до гр. Самоков   

 Изпълнителят трябва да подсигури транспорт за 7 човека по Маршрут – 

Русе– Самоков – Русе. 

Дати на пътуване:  

 30 септември 2014 по маршрут Русе – Самоков  

 02 октомври 2014 г. по маршрут Самоков - Русе.  

2. Настаняване на участниците в гр. Самоков  

 Участниците  се настаняват за нощувки в хотел/и с най-малко три звезди, 

в единични стаи и с включена закуска, както следва:  

7 участници х  2 нощувки, общо 14 нощувки  

3. Хранене на участниците  

 Изпълнителят осигурява изхранване за всички участници, за целия период 

на участието им в Международния форум,  както следва:  

Гр. Самоков: 

7 участници х 2  вечери,  общо 14 вечери; 

7 участника х 3 обеди,  общо 21 обеди. 
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КОМПОНЕНТ 5: ЛОГИСТИЧНА ПОДКРЕПА НА СЕМИНАРИ ЗА СРЕЩА НА 

УЧАСТНИЦИТЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ – ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 

БИЗНЕСА 

Изпълнителят следва да обезпечи логистично участниците и събитията, при 

изпълнението на дейността „Семинар за среща на участниците и 

заинтересованите страни – представители на бизнеса (София, Русе)“ по проект 

BG051PO001-3.3.06.-0060-С001. 

№ Семинари за среща на участниците и заинтересованите страни – 

представители на бизнеса в София и Русе с продължителност по 1 

ден.  

1. Осигуряване на зали за провеждане на семинарите 

 Изпълнителят следва да осигури зали, в съответните населени места, в 

които ще бъдат проведени семинарите, с капацитет не по-малко от 30 до 

45 места. Залите следва да бъдат комуникационно достъпни, да 

разполагат с работеща климатизация. 

Залите трябва да бъдат наети, както следва:  

 София  - 1 ден с капацитет 45 места ; 

 Русе – 1 ден с капацитет 28 места 

Залите трябва да бъдат локализирани така, че участниците да не бъдат 

безпокоени по време на семинара. Да бъдат осигурени всички изискуеми 

санитарно-хигиенни норми. 

Залите трябва да разполагат с:  

 Маси или бюра или банки; 

 Удобни столове; 

 1 маса за презентиращите; 

Подреждането на залата трябва да бъде П-образно, даващо възможност за 

добра видимост на всички участници в обучението.  

Задължително е залите да бъдат визуализирани по подходящ начин с 

банер, предоставен на Изпълнителя от Възложителя.  

2. Осигуряване на техническо оборудване 

 Всяко от планираните събития трябва да бъде технически обезпечено с 

необходимата озвучителна техника, техника за визуално представяне на 

материалите - мултимедиен проектор и екран, флипчарт. 

Изпълнителят осигурява следното оборудване:  

1 брой екран  

1 брой мултимедиен проектор; 

озвучителна система, включително 1 брой дискусионен подвижен 

безжичен микрофон; 

1 брой флип чарт. 

3. Настаняване на участниците в семинарите 

 Участниците  в семинарите  се настаняват за нощувки в хотел/и с най-

малко три звезди, в единични стаи и с включена закуска, както следва:  
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 В гр. Русе  – 7 нощувки.  

Изпълнителят  задължително предоставя списък с участниците и тяхното 

разпределение на рецепцията на съответния хотел 2 дни преди датата на 

събитието. Осигурява свой представител за посрещане, регистрация и 

настаняване на участниците.  

4. Хранене на участниците в семинарите 

 Изпълнителят осигурява хранене за всички участници, както следва:  

София: 

 45 броя обеди. Менюто за обедите трябва да е три-степенно, на 

индивидуални порции, включващо:  супа, основно ястие и десерт.   

Русе:  

 28 броя обеди. Менюто за обедите трябва да е три-степенно, на 

индивидуални порции, включващо:  супа, основно ястие и десерт.   

 6 броя вечери. Менюто за вечерите трябва да е три-степенно, на 

индивидуални порции, включващо:  салата, основно ястие и десерт. 

 

За обедите и вечерите следва да се осигури за всеки участник 

безалкохолни напитки и минерална вода. 

Храненето на участниците може да бъде осигурено и от кетъринг 

обслужване. 

Недопустимо е включването в менюто на алкохол. 

Часовете на обедите и вечерите се определят от Изпълнителя и 

детайлизират в конкретната програма на събитието.  

5. Организиране на кафе-паузи 

 Изпълнителят трябва да организира, както следва:   

 София – 1 ден х 2 кафе паузи х 45 участника, общо 90 кафе паузи; 

 Русе - 1 ден х 2 кафе паузи х 28 участника, общо 56 кафе паузи. 

По време на кафе паузите трябва да се сервира чай/ кафе, минерална вода  

Кафе паузите се организират пред залите, в които се провеждат 

обученията. 

Часовете на кафе паузите се определят от Изпълнителя и детайлизират в 

конкретната програма на съответния семинар.  
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КОМПОНЕНТ 6: ЛОГИСТИЧНА ПОДКРЕПА НА СЕМИНАР ЗА ОБУЧЕНИЕТО 

НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ - СПОДЕЛЯНЕ 

НА ДОБРИ ПРАКТИКИ 

Изпълнителят следва да обезпечи логистично участниците и събитията, при 

изпълнението на дейността „ Семинар за обучението на докторанти, 

постдокторанти и млади учени - споделяне на добри практики (София)“ по 

проект BG051PO001-3.3.06.-0060-С001. 

 

 

 
 

№ Семинар за обучението на докторанти, постдокторанти и млади 

учени - споделяне на добри практики 1 ден.  

6. Осигуряване на зали за провеждане на семинарите 

1.1. Изпълнителят следва да осигури зали, в гр. София, в която ще бъдат 

проведен семинара, с капацитет не по-малко от 40 места. Залата следва 

да бъдат комуникационно достъпни, да разполагат с работеща 

климатизация. 

Залата трябва да бъдат наети, както следва:  

 София  - 1 дена с капацитет 40 места. 

Залата трябва да бъде локализирана така, че участниците да не бъдат 

безпокоени по време на семинара. Да бъдат осигурени всички 

изискуеми санитарно-хигиенни норми. 

Залата трябва да разполага с:  

 Маси или бюра или банки; 

 Удобни столове; 

 1 маса за презентиращите; 

Подреждането на залата трябва да бъде П-образно, даващо възможност 

за добра видимост на всички участници в обучението.  

Задължително е залата да бъде визуализирана по подходящ начин с 

банер, предоставен на Изпълнителя от Възложителя.  

7. Осигуряване на техническо оборудване 

 Събитието трябва да бъде технически обезпечено с необходимата 

озвучителна техника, техника за визуално представяне на материалите - 

мултимедиен проектор и екран, флипчарт. 

Изпълнителят осигурява следното оборудване:  

1 брой екран  

1 брой мултимедиен проектор; 
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озвучителна система, включително 1 брой дискусионен подвижен 

безжичен микрофон; 

1 брой флип чарт. 

8. Настаняване на участниците в семинара 

 Участниците  в семинара  се настаняват за нощувки в хотел/и с най-

малко три звезди, в единични стаи и с включена закуска, както следва:  

 7 нощувки.  

Изпълнителят задължително предоставя списък с участниците и 

тяхното разпределение на рецепцията на съответния хотел 2 дни преди 

датата на събитието. Осигурява свой представител за посрещане, 

регистрация и настаняване на участниците.  

4. Хранене на участниците в семинара 

Изпълнителят осигурява хранене за всички участници, както следва:  

       40 броя обеди. Менюто за обедите трябва да е три-степенно, на 

индивидуални порции, включващо:  супа, основно ястие и 

десерт.   

       7 броя вечери. Менюто за вечерите трябва да е три-степенно, на 

индивидуални порции, включващо:  салата, основно ястие и 

десерт. 

За обедите и вечерите следва да се осигури за всеки участник 

безалкохолни напитки и минерална вода. 

Храненето на участниците може да бъде осигурено и от кетъринг 

обслужване. 

Недопустимо е включването в менюто на алкохол. 

Часовете на обедите и вечерите се определят от Изпълнителя и 

детайлизират в конкретната програма на събитието. 

5. Организиране на кафе-паузи 

Изпълнителят трябва да организира, както следва:   

         1 ден х 2 кафе паузи х 40  участника, общо 80 кафе паузи; 

По време на кафе паузите трябва да се сервира чай/ кафе, минерална 

вода  

Кафе паузите се организират пред залите, в които се провеждат 

обученията. 

Часовете на кафе паузите се определят от Изпълнителя и 

детайлизират в конкретната програма на съответния семинар. 
 

 



ПРОЕКТ №BG051PO001-3.3.06.-0060-C0001 
 „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, 

 постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) 
  с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса                                               

                                   Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на    Оперативна програма  
                         „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

                         

                                                        Нов български университет 

 
 

16 
Инвестира във вашето бъдеще! 

 

 

 

 

 

КОМПОНЕНТ 7: ЛОГИСТИЧНА ПОДКРЕПА НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

Изпълнителят следва да обезпечи логистично участниците и конференцията, при 

изпълнението на дейността „Заключителна конференция“ по проект BG051PO001-

3.3.06.-0060-С001. 
 

№ Заключителна конференция, продължителност 1 ден в гр. София. 

1. Осигуряване на зала за провеждане на конференцията 

 Изпълнителят следва да осигури зала в гр. София, в които ще бъде 

проведена заключителната конференция, с капацитет не по-малко от 80 

места. Залата следва да бъдат комуникационно достъпни, да разполагат с 

работеща климатизация. 

 

Залата трябва да бъдат локализирани така, че участниците да не бъдат 

безпокоени по време на конференцията. Да бъдат осигурени всички 

изискуеми санитарно-хигиенни норми. 

Залата трябва да разполага с:  

 Маси или бюра или банки; 

 Удобни столове; 

 1 маса за презентаторите; 

 Изправна климатична инсталация.  

Подреждането на залата трябва да бъде П-образно, даващо възможност за 

добра видимост на всички участници в конференцията.  

Задължително е залата да бъде визуализирана по подходящ начин с банер, 

предоставен на Изпълнителя от Възложителя.  

2. Осигуряване на техническо оборудване. 

 Заключителната конференция трябва да бъде технически обезпечена с 

необходимата озвучителна техника, техника за визуално представяне на 

материалите -  мултимедиен проектор, екран. 

Изпълнителят осигурява следното оборудване:  

 1 брой екран  

 1 брой мултимедиен проектор; 

 озвучителна система, включително 5 броя дискусионен подвижен 

безжичен микрофон. 

3. Настаняване на участниците в конференцията. 

 Участниците  в конференцията  се настаняват за нощувки в хотел/и с най-

малко три звезди, в единични стаи и с включена закуска, както следва:  

 55 участници х 1 нощувка, общо 55 нощувки. 

Изпълнителят задължително предоставя списък с участниците и тяхното 

разпределение на рецепцията на съответния хотел 2 дни преди датата на 
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събитието. Осигурява свой представител за посрещане, регистрация и 

настаняване на участниците.  

4. Хранене на участниците в заключителната конференция. 

 Изпълнителят осигурява хранене за всички участници в конференцията, 

както следва:  

• 80 броя обеди. Менюто за обедите трябва да е три-степенно, на 

индивидуални порции, включващо:  супа, основно ястие и десерт.   

• 55 броя вечери. Менюто за вечерите трябва да е три-степенно, на 

индивидуални порции, включващо:  салата, основно ястие и десерт. 

За обедите и вечерите следва да се осигури за всеки участник 

безалкохолни напитки и минерална вода. 

Храненето на участниците може да бъде осигурено и от кетъринг 

обслужване. 

Недопустимо е включването в менюто на алкохол. 

Часовете на обедите се определят от Изпълнителя и детайлизират в 

конкретната програма на конференцията.  

5. Организиране на кафе-паузи 

 Изпълнителят трябва да организира общо 160 кафе паузи. 

По време на кафе паузите трябва да се сервира чай/ кафе, минерална вода  

Кафе паузите се организират пред залата, в които се провежда 

заключителната конференция. 

 80 броя води: зареждане с минерална вода на залата в началото на 

деня.  

Часовете на кафе паузите се определят от Изпълнителя и детайлизират в 

конкретната програма на заключителната конференция.  
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ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 

УЧАСТНИКА  

по процедура за избор на изпълнител с предмет „Логистика на обучителни 

модули, семинари, информационни събития, участие в международни форуми и 

конференции»   
 

 

 
 

Предложението на участнка в процедурата за определяне на изпълнител трябва 

да съдържа Техническо предложение, в което участникът представя, описва и 

обосновава: 

 

1. Методология и план за работа с посочване на срокове за подготовка на логистика 

на всички дейности/събития. В методологията участникът трябва да опише как ще 

гарантира транспорта на участниците до страните членки на ЕС при възникване на 

форсмажорни обстоятелства.  

 

2. Описание на изпълнението на дейностите/събитията с описани и представени 

подробно всички дейности, поддейности и действия за изпълнение, ресурси и очаквани 

резултати. В това описание трябва да бъде включена дейността по осигуряване на 

застраховка „помощ при пътуване“ за сметка на изпълнителя, която се отнася за всички 

участници и за всички дейности, свързани с пътуване. 

 

3. План за работа 

Представеният план за изпълнение трябва да съответства   на   обема   и   спецификата   

на   отделните   дейности.   За   всяка   дейност участникът трябва да определи  срок за 

подготовка на логистика на събитието. 

Изпълнението на всяка от конкретните дейности започва след получаване на 

възлагателен протокол от възложителя за съответната дейност/събитие.  

 

 

Участниците, чиито Технически предложения не съответстват на това Техническо 

задание, както и на изискванията за съдържание на техническото предложение на 

кандидата се отстраняват от участие в процедурата.  

 

 

 

 

 
 


