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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 „Организиране и провеждане на специализирано обучение Споделяне на добри 

практики в областта на реимбурсирането на лекарствените продукти“ в две обособени 

позиции: 

Обособена позиция(ОП)  1– Подготовка и провеждане на обучение за служителите на 

НСЦРЛП с предмет: Споделяне на добри практики в областта на реимбурсирането на 

лекарствените продукти: 

Съгласно условията на проекта, следва да се организират общо 4 обучения с различен 

предмет, като три от тях са изнесени извън населеното място по седалището на НСЦРЛП. 

Всяко от тези обучения следва да се извърши по график, съгласуван с възложителя, 

съобразно неговото натоварване и възможност. Обученията следва да се провеждат 

последователно, да не се застъпват датите на провеждането им като по възможност се 

реализира не повече от едно обучение месечно, обхващащо дните петък-неделя. 

Средният брой на участниците се очаква да бъде между 25 – 30 души.  

Целта на настоящата обществена поръчка и обособена позиция е избор на изпълнител 

за осигуряване на подготовка и провеждане на обучение за служителите на НСЦРЛП с 

предмет „Споделяне на добри практики в областта на реимбурсирането на лекарствените 

продукти“.  

І. ОПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО 

 

1. Формат 

Едно изнесено обучение в присъствена форма на тема „Споделяне на добри 

практики в областта на реимбурсирането на лекарствените продукти“. Целева група 

по това обучение е администрацията  на НСЦРЛП.  

2. Продължителност на обучението 

Обучението трябва да е с продължителност 3 (три) учебни дни.  

3. Брой участници 

Участници в обучението са обучаеми, обучители, преводач.  

Обучаеми са общо 24 служители на НСЦРЛП, от които 21 жени и 3 мъже. 

Обучители са двама чуждестранни лектори и един преводач, съгласно предложения 

от изпълнителя екип за изпълнение на обособената позиция от  обществената поръчка. 
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Забележка: В случай, че изпълнителите по ОП 1 и ОП 2 решат да включат за своя 

сметка допълнителни лица в екипа за изпълнение на поръчката, те могат да направят това, 

като съобразят броя на тези допълнителни участници от екипа на изпълнителя по ОП 1 и 

ОП 2 с капацитета на хотела/изхранването/залите за провеждане на обучението и 

останалите въпроси, свързани с безпроблемното осигуряване на настаняването, 

изхранването и обучението на посочените от възложителя участници. Възложителят няма 

да поеме финансово издръжката на тези допълнително включени в екипа лица и разходите 

за тяхното участие не следва да се включват в ценовото предложение на участниците.  

4. Място на провеждане  

Обучението трябва да се проведе извън гр. София, конкретната програма за 

обучението се предлага от Изпълнителя и се одобрява от Възложителя. Обучението следва 

да включва три присъствени дни, като в първия ден лекциите се провеждат следобед с една 

кафе пауза, вторият – целодневно, с прекъсване за обед, сутрешна и следобедна кафе-пауза 

и третият – до обяд с една кафе-пауза.     

 

5. Подготовка и провеждане на обучението включват: 

- Осигуряване на обучение от чуждестранни лектори с осигурен превод съгласно 

предложения от изпълнителя екип. Обучението следва да се проведе в три 

присъствени дни, включващи лекционна и дискусионна част. 

- Подготовка, превод, печат и предоставяне на двуезични (на български и английски 

език) учебни материали - книжка „Ръководство за добри практики в областта на 

реимбурсирането на лекарствените продукти“, издаване на сертификати за 

обучаемите.  

Изпълнителят по обособена позиция 1 следва да съгласува графиците на провеждане 

на събитието и на пристигане и отпътуване на чуждестранните лектори с Възложителя и с 

Изпълнителя по обособена позиция 2. 

 

 

ІI. ОБХВАТ НА УСЛУГАТА 

Организирането и провеждането на обучението трябва да бъде извършено в 

съответствие с описаните по-долу изисквания към подготовката и организацията на 

обучението, превод и отпечатване на материали. 

 

1. Обучение 

Обучението се организира на база съгласуваните с Възложителя график.  

За обучението се съставя подробна програма от Изпълнителя, включваща темите, 

които ще бъдат представяни и съответния лектор, която подлежи на одобрение от 

Възложителя. Програмата се съгласува с изпълнителя по ОП 2 – относно организационно 

техническите въпроси и с Възложителя.  
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Обучението следва да се проведе в три присъствени дни, като в първия ден лекциите 

се провеждат следобед с една кафе пауза, вторият – целодневно, с прекъсване за обед, 

сутрешна и следобедна кафе-пауза и третият – до обяд с една кафе-пауза.     

Темите следва да се представят от съответния лектор, като се включва лекционна и 

дискусионна част с възможност за обсъждане на представените теми. 

 

2. Превод  

Преводът следва да е симултанен , да се осъществява от езика, на който ще се води 

обучението на български и реципрочно към съответния лектор и да е организиран така, че 

са включва възможност за превод от и към двамата лектори през периода на осъществяване 

на обучението в лекционната и дискусионната му част и съпътстващите го дейности (кафе-

паузи, обяд, вечеря и т.н.). 

 

3. Обучителни материали  

Изпълнителят следва да организира и осъществи подготовка, превод, печат и предоставяне 

на двуезични учебни материали във вид на книжка „Ръководство за добри практики в 

областта на реимбурсирането на лекарствените продукти“ – по 1 бр. за всеки участник (24 

обучаеми + 2 лектори + 1 преводач) и един брой хартиено и електронно копие за отчитане 

на дейността. Ръководството следва да бъде – черно-бяло, формат А4, хартия – офсет, да 

съдържа лого и наименование на проекта съгласно изискванията за публичност на проекта 

https://www.eufunds.bg/index.php/bg/programen-period-2014-2020/operativni-programi-2014-

2020/operativna-programa-dobro-upravlenie-2014-2020/narachnici-rakovodstva-

pravila/item/14878-iziskvaniya-za-informatziya-i-publichnost. Да има възможност в него да се 

водят записки и бележки по време на обучението към българския текст. Преди отпечатване 

на хартиените копия на ръководството, то се одобрява от Възложителя. Към всяко 

ръководство Изпълнителят следва да осигури анкетна карта за обратна връзка на отделен 

лист, неподвързан в ръководството, за всеки участник в обучението, която да се предаде на 

Възложителя заедно с ръководствата в петдневен срок преди датата на провеждане на 

обучението.  

Изпълнителят следва да осигури издаване на сертификати за всеки от обучаемите за 

преминатото обучение съдържащи най-малко името на обучения, темата и периода на 

обучението,  името на лекторите. Сертификатът следва да съдържа и всички изискуеми 

текстове и лого, осигуряващи публичност на проекта. Проектът на сертификата се 

съгласува с Възложителя. 

Изпълнителят следва да осигури представител от своя екип, който да поддържа 

връзка с чуждестранните лектори през цялото протичане на събитието и да контролира и 

подпомага протичането на учебния процес.  

 Изпълнителят по ОП 1, както и изпълнителят по ОП 2 могат да включват в екипа си 

и други експерти, извън минимално посочените от Възложителя като разходите за тяхното 

настаняване и участие са за сметка на изпълнителя по съответната позиция и неследва да 

бъдат включени в ценовото му предложение. 

https://www.eufunds.bg/index.php/bg/programen-period-2014-2020/operativni-programi-2014-2020/operativna-programa-dobro-upravlenie-2014-2020/narachnici-rakovodstva-pravila/item/14878-iziskvaniya-za-informatziya-i-publichnost
https://www.eufunds.bg/index.php/bg/programen-period-2014-2020/operativni-programi-2014-2020/operativna-programa-dobro-upravlenie-2014-2020/narachnici-rakovodstva-pravila/item/14878-iziskvaniya-za-informatziya-i-publichnost
https://www.eufunds.bg/index.php/bg/programen-period-2014-2020/operativni-programi-2014-2020/operativna-programa-dobro-upravlenie-2014-2020/narachnici-rakovodstva-pravila/item/14878-iziskvaniya-za-informatziya-i-publichnost
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IIІ. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ 

Изпълнителят осигурява общата координация на изпълнение на дейностите по 

договора. Ключов експерт 1 – ръководител на екипа, подпомаган от ключов експерт 2 – 

координатор на изпълнителя осъществяват организацията и координиране на действията по 

изпълнение на поръчката с изпълнителя по ОП 2, възложителя и чуждестранните лектори.  

Възложителят посочва лице за контакт от своя страна, с което изпълнителя да координира 

изпълнението на дейностите.  

Представителите на Изпълнителя, които са в пряк контакт с участниците на 

събитията следва да имат представителен вид, съответстващ на формата на събитието. 

 

 

Изисквания при изпълнението на услуга: 

1. Срокът за организиране и провеждане на обучението следва да се осъществи 

съобразно графика на обученията по проекта, но не по-късно от 6.08.2019 г. 

2. Изпълнителят информира Възложителя за всички потенциални проблеми, които 

биха могли да възникнат в хода на изпълнение на дейностите, като предоставя 

адекватни решения за преодоляването им. 

3. Изпълнителят в указан му от Възложителя срок отстранява всички констатирани 

недостатъци или променя елементи от организацията на събития, съобразно 

изискванията на Възложителя. 

4. В срок до 5 (пет) работни дни след провеждане на обучението, Изпълнителят изготвя 

и представя отчет за предоставените услуги, който съдържа подробна информация за 

предоставената услуга. 

5. В срок до 5 (пет) работни дни от представянето на отчета Възложителят го одобрява 

или дава указания за неговата промяна. 

6. В случай, че Възложителят одобри отчета се съставя приемо-предавателен протокол 

за качественото изпълнение на конкретната дейност. 

7. В срок до 5 (пет) работни дни от получаването на забележките,  Изпълнителят  

коригира отчета и го предава на Възложителя. 

8. Начин на плащане: на Изпълнителя се заплащат разходите, въз основа на следните 

отчетни документи: 

- отчет за предоставените услуги за обучението; 

- приемо-предавателен протокол за приемане на услугите за събитие, подписан от 

Възложителя и Изпълнителя, след получаване и одобрение на отчета;  

- фактура-оригинал; 

- хартиено и електронно копие от одобрения вариант на ръководството и копие от 

сертификати, заедно със снимки на всички издадени сертификати. 
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Забележка: Във всички разходооправдателни документи, свързани с изпълнението на 

проект/бюджетна линия, задължително трябва да е записано, че разходът се извършва „по 

проект/бюджетна линия №... по ОПДУ”.   

Всеки документ, свързан с изпълнението на проекта следва да се посочи проекта, който се 

изпълнява и че финансиращата го оперативна програма се осъществява с подкрепата на 

фонда, съгласно изисквания на ОПДУ https://www.eufunds.bg/index.php/bg/programen-period-

2014-2020/operativni-programi-2014-2020/operativna-programa-dobro-upravlenie-2014-

2020/narachnici-rakovodstva-pravila/item/14878-iziskvaniya-za-informatziya-i-publichnost.  

https://www.eufunds.bg/index.php/bg/programen-period-2014-2020/operativni-programi-2014-2020/operativna-programa-dobro-upravlenie-2014-2020/narachnici-rakovodstva-pravila/item/14878-iziskvaniya-za-informatziya-i-publichnost
https://www.eufunds.bg/index.php/bg/programen-period-2014-2020/operativni-programi-2014-2020/operativna-programa-dobro-upravlenie-2014-2020/narachnici-rakovodstva-pravila/item/14878-iziskvaniya-za-informatziya-i-publichnost
https://www.eufunds.bg/index.php/bg/programen-period-2014-2020/operativni-programi-2014-2020/operativna-programa-dobro-upravlenie-2014-2020/narachnici-rakovodstva-pravila/item/14878-iziskvaniya-za-informatziya-i-publichnost

