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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

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 2 – Осигуряване на логистика и организационно-техническа подготовка 

при провеждането 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 логистика и организационно-техническа подготовка при провеждането 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 2 чуждестранни лектори и един преводач (съгласно предложения от 

изпълнителя екип за изпълнение на обособена позиция 1 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, в хотел с минимум категория 4* или 

по-висока. Участникът следва да посочи име, административен адрес и сайт на предлагания от 

него хотел. Ако от сайта неможе да бъде направен преглед на хотела, участникът следва да 

представи снимков материал, от който да е видна най-малко залата за обучение и стаите за 

настаняване. Изхранването по време на престоя на участниците трябва да бъде на блок маса и 

включва 2 закуски, 3 обяда и 2 вечери. По време на обучението изпълнителя трябва да осигури 

4 бр. кафе паузи (1 кафе пауза в деня на пристигане, 2 кафе паузи във втория ден и 1 кафе 

пауза в деня на заминаване), включващи чай/кафе, безалкохолни, минерална вода, дребни 

сладки и соленки. 

 

5. Логистиката и организационно-техническата подготовка включват: 

- осигуряване на транспорт за обучаеми, обучители и преводач (включително на 

чуждестранните лектори – обучители от обособена позиция 1 от съответната 

държава до мястото на обучение и обратно);   

- хотелско  настаняване; 

- наем на зали и техническо оборудване, озвучаване, вкл. апаратура за симултанен 

превод; 

- осигуряване на хранене и кафе-паузи; 

- осигуряване на представител на изпълнителя за осъществяване на логистиката 

на място, включително относно транспортирането и настаняването на 

чуждестранните лектори, ако то изисква график, отделен от този на останалите 

участници в обучението. 

  

Изпълнителят по обособена позиция 2 следва да съгласува графиците на провеждане на 

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

изпълнителя по обособена позиция 1. 

 

 

ІI. ОБХВАТ НА УСЛУГАТА 
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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, транспорта до и от 

мястото на провеждане на събитието. 

 

1. Настаняване 

Настаняването се организира на база съгласувания с Възложителя график.  

За обучението се съставя списък от Възложителя с имената на всички участници в 

обучението – включително обучаеми, обучители и преводач.  Изпълнителя по ОП 2, както и 

изпълнителя по ОП 1 могат да включват в екипа и други експерти, извън минимално 

посочените от Възложителя като разходите за тяхното настаняване и участие са за сметка на 

изпълнителя по съответната позиция. 

Финалният списък на всички участниците в събитието, включително разпределението 

по стаи се потвърждава на хотела след окончателно съгласуване с Възложителя. 

При необходимост изпълнителя съдейства за осигуряване на настаняване и на други 

представители на изпълнителя по ОП 1 (ако има такива), извън двамата чуждестранни лектори 

и преводача, като заплащането на разходите на тези участници е за сметка на изпълнителя по 

ОП 1. 

Предлаганите хотели за настаняване следва да бъдат с минимум категория 4* или по-

висока, като Изпълнителят следва да предложи възможност за единично и за двойно 

настаняване, съгласно условията на настоящата документация. 

Всички участници в обучението следва да бъдат настанени в един хотел, като залата за 

обучение и изхранването следва да бъдат на територията на хотела.  

В случай, че графикът на пристигане и отпътуване на чуждестранните лектори изисква 

допълнителни нощувки и изхранване преди началната дата на обучението или след 

приключването му, изпълнителят следва да осигури допълнителни нощувки и изхранване на 

лекторите, съобразно датата и място на пристигане и отпътуване и датата и мястото на 

провеждане на събитието. 

Изпълнителят осигурява свой представител за посрещане, регистрация и настаняване 

на участниците, разходите по престоя на който са за сметка на изпълнителя. 

 

Минимални изисквания към легловата база: 

- да бъдат осигурени минимум 13 единични стаи; 

- участниците, които не са настанени в единични стаи да бъдат настанени, съобразно 

техния пол.  

- нова или реновирана обстановка и обзавеждане;  

- климатична/отоплителна 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. 
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Изпълнителят е длъжен да осигури допълнително минимум 3 бр. места за автомобили 

за участниците в обучението (без допълнително заплащане от страна на Възложителя), както и 

възможност за късно освобождаване на стаите, когато това е необходимо с оглед одобрения 

график на обучението. 

 

2. Зала и техника 

За изпълнение на услугата Изпълнителят следва да осигури зала, която да отговаря на 

следните минимални изисквания към подреждането и техническото й оборудване: 

- климатизирана/отоплена мултифункционална зала с осигурена безплатна безжична 

интернет мрежа (wi-fi); 

- да разполага с дневна светлина; 

- залата за организация на обучението трябва да е предназначена за такива събития; 

- за целите на мероприятието в района на предложената зала не трябва да протичат 

ремонтни дейности, или да се организират други шумни мероприятия в непосредствена 

близост; 

- залата да е разположена в хотела за настаняване на участниците; 

- минималният капацитет на залата да съответства на максималния брой участници за 

обучението, с достатъчно място за осигуряване комфорта на всеки участник по време 

на обучението в зависимост от изискванията на Възложителя за подредбата на залата; 

- залата трябва да бъде готова, съобразно съгласувания от Възложителя график на 

събитието, един час преди началото на обучението; 

- да бъде осигурена с презентационна и конферентна техника; 

- маси и столове според броя на участниците и челна маса за лекторите; 

- осигуряване на помощни маси за разполагане на информационни материали, 

документи и техника, позволяващи достъп до електричество и Интернет, служещи  за 

осигуряване на организацията на обучението; 

 

Озвучителна система  

- микрофон за масата на лекторите и при необходимост – за преводач;  

- мултимедиен прожектор; 

- екран за прожектиране на презентации, с подходящ размер и видимост, според 

големината на залата; 

- апаратура за симултанен превод; 

- лаптоп с връзка към мултимедийната уредба и към Интернет.  

 

3. Хранене и кафе-паузи 

Изхранването по време на престоя на участниците трябва да бъде на блок маса и 

включва 2 закуски, 3 обяда и 2 вечери. По време на обучението Изпълнителят трябва да 

осигури 4 бр. кафе паузи (1 кафе пауза в деня на пристигане, 2 кафе паузи във втория ден и 1 

кафе пауза в деня на заминаване), включващи чай/кафе, безалкохолни, дребни сладки и 
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соленки. Менютата за обедите и вечерите задължително следва да включват месни и 

вегетариански ястия. 

Общи изисквания:  

- кафе-паузите да бъдат организирани непосредствено в близост до или в самата зала за 

провеждане на обучението; 

- времето на зареждане на кафе-паузите следва да се съобрази с графика на събитието;  

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

лекторите и преводачите. 

 

Артикулите, включени в кафе-паузата следва да са съобразени с  броя участници в 

обучението, като следва да включва минимум: 

- кафе (мляко/сметана и захар) 

- чай (мед и захар) 

- минерална вода (в бутилки от 0,5 л.) 

- безалкохолни напитки 

- дребни сладки и соленки /мин. 100 гр. на човек. 

 

Изпълнителят трябва да осигури изхранване на участниците за мероприятията, както следва: 

 

Обяд: 

Обяд на блок-маса, включващ най-малко: 

- салата – два вида /200 гр. на човек 

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

- основно ястие – (два вида месни и два вида вегетариански ястия)/300 гр. на човек  

- десерт – два вида (сезонни плодове и сладкиши)/100 гр. на човек  

- минерална вода 500 мл. на човек 

 

Вечеря: 

Вечеря на блок маса, включваща най-малко: 

- салата /300 гр. на човек    

- два вида предястие (месно и вегетарианско) /200 гр. на човек    

- два вида месни и два вида вегетариански ястия/350 гр. на човек 

- десерт – два вида (сезонни плодове и сладкиши)/100 гр. на човек 

 

В менюто в обяда и вечерята следва да е включен пакет напитки за всеки участник и хляб. 

Разходите за кафе-паузите, обедите и вечерите ще се отчитат и изплащат на база броя на 

действително участвалите в събитието лица, респ. лицата присъствали на обяда/вечерята. 

 

4. Транспорт 

Организиран транспорт от и до мястото на събитието 

Изпълнителят е длъжен да осигури транспорт до мястото на провеждане на събитието и 

от мястото на провеждане на събитието за всички участници и обучители.  
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Транспортът включва осигуряване на външен транспорт – самолетни билети и летищни 

такси за двамата чуждестранни лектори до и от Р България и осигуряване на допълнителен 

транспорт до и от мястото на провеждане на обучението, ако графика на пристигането им в 

страната не позволява транспортирането им до мястото на обучението с транспорта, осигурен 

за останалите участници (вътрешен транспорт).  

Осигуряване на вътрешен транспорт до мястото на провеждане на обучението и в 

рамките на обучението, ако е необходимо с оглед офертата на изпълнителя. Изпълнителят 

следва да осигури транспортно/и средство/а с подходящ брой места съобразно 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 за вътрешния транспорт следва да отговарят на техническите 

изисквания за транспортна годност и безопасност съгласно българското и европейското 

законодателство, да са климатизирани/отоплени и да осигуряват добро ниво на комфорт при 

пътуване. 

   

IIІ. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ 

 

Изпълнителят осигурява за своя сметка 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 1 и Възложителя. 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 осигурява екип, отговарящи за подготовката и провеждането на 

събитията съгласно изискванията на Възложителя в настоящата документация и 

офертата на Изпълнителя.  

3. 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. 

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

недостатъци или променя елементи от организацията на събития, съобразно 

изискванията на Възложителя и условията на настоящата документация. 

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

представя отчет за предоставените услуги, който съдържа подробна информация за 



 

 
 

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ   

                                  НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ 

 
 

 

Този документ е създаден в рамките на ДБФП № BG05SF0P001-2.006-0010-C01/06.07.2018 г., проект с 

наименование „Специализирани обучения за подобряване знанията и уменията на служителите от 

администрацията на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти“,  

административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SF0P001-2.006-0010, по 

Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), с подкрепата на Европейския социален фонд 
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предоставената услуга и съответните отчетни документи. 

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

или дава указания за промяна. 

7. В случай, че Възложителят одобри отчета и документите се съставя приемо-

предавателен протокол за качественото изпълнение на конкретната дейност. 

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

коригира отчета и го предава на Възложителя. 

9. Начин на плащане: На Изпълнителя се заплащат разходите за обучението на база 

действително изпълнените и приети услуги по предложените единични цени за реален 

брой участници, въз основа на следните документи: 

- отчет за предоставените услуги за съответното обучение; 

- приемо-предавателен протокол за приемане, подписан от Възложителя и 

Изпълнителя, след получаване и одобрение на отчета за обучението; 

- присъствени листове по образец от Възложителя; 

- снимки на обучението в цифров формат;   

- фактура-оригинал. 

Възложителят заплаща разходи само за участниците, взели реално участие в обучението – 

съобразно подписаните присъствени листа от участниците в обучението за всеки ден от 

провеждането му.  

 

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

