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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
„Информационно разяснителна кампания за ролята на етносите в културното многообразие на 

Европа – организиране на дискусионни форуми за мястото на „чужденеца” и интегрирането му 

чрез включването му в културния живот на страната и провеждане на пътуващ информационен 

семинар за запознаване с европейските политики за признаване и опазване на универсиалните 

ценности на културното многообразие” 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА  

 

Предмет на поръчката е организирането и провеждането на Информационно 

разяснителна кампания за ролята на етносите в културното многообразие на Европа – 

организиране на дискусионни форуми за мястото на „чужденеца” и интегрирането му чрез 

включването му в културния живот на страната и провеждане на пътуващ информационен 

семинар за запознаване с европейските политики за признаване и опазване на универсиалните 

ценности на културното многообразие. 

Целта на поръчката е при спазване на принципите и правилата на Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) да бъде избран независим изпълнител, притежаващ реален 

капацитет, професионална квалификация и практически опит за качествено и своевременно 

осъществяване на нейния предмет.  

 

Предметът на поръчката включва изпълнение на следните дейности: 

 

- Дейност 1 – В рамките на тази дейност изпълнителят трябва да организира 

дискусионни форуми за мястото на „чужденеца” и интегрирането му чрез включването му в 

културния живот на страната - 5(пет) броя; 

- Дейност 2 - В рамките на тази дейност изпълнителят трябва да организира и проведе  

пътуващ информационен семинар за запознаване с европейските политики за признаване и 

опазване на универсиалните ценности на културното многообразие – 3 (три) броя; 

 

ДЕЙНОСТ 1: „Организиране на дискусионни форуми за мястото на „чужденеца” и 

интегрирането му чрез включването му в културния живот на страната” 

Целта на тази дейност е да се повиши степента на информираност по темата за 

признаване и опазване на универсиалните културни ценности на културно многообразие.  

Изпълнителят трябва да организира пет (пет) дискусионни форуми. Във всеки един 

от дискусионните форуми следва да бъдат включени по 20 участника.  

За изпълнението на дейността са необходими  трима модератори, които да представят 

тематиката свързана с мястото на „чужденеца“ и интегрирането му чрез включването му в 

културния живот на страната. 

Мястото на провеждане е в: Търговище, Монтана, Хасково, Пазарджик, Кюстендил. 

Период на провеждане – 8-12.12.2014 година 

 

 Изискванията във връзка с изпълнение на дискусионните форуми са както следва:  

� Лектори – минимум двама; 

� Категория хотели – минимум 3 звезди в градовете Търговище, Монтана, Хасково, 

Пазарджик, Кюстендил; 



 2

� Място на провеждане - подходяща зала в хотела, в който са настанени участниците, 

залата следва да бъде наета от Изпълнителя за 2 (два) дни; 

� Храна за участниците - закуска, два обяда, една вечеря, минимум две кафе 

паузи; Участникът, определен за изпълнител по настоящата поръчка, трябва да осигури 

хранене за всички, включени в дискусионните форуми участници. Менюто за обядите 

трябва бъде минимум тристепенно (1 - супа или салата; 2 - основно месно или рибно 

ястие; 3 - десерт; безалкохолно и/или минерална вода). Трябва да бъдат подсигурени 

кафепаузи по време на обучението (минимум 2 броя за общия брой дни на съответното 

обучение). Менюто за вечерите следва да бъде минимум тристепенно (1 - салата; 2 - 

основно месно или рибно ястие; 3 - десерт; безалкохолно и/или минерална вода). В кафе-

паузата следва да са предвидени: кафе, чай, безалкохолно, минерална вода, дребни 

сладки и/или соленки. 

� Наем зала - първи ден - 4 часа (след обяд); втори ден – 8 часа; Залата следва да бъде в 

хотела, в който са настанени лицата от целевата група и да разполага с:  екран, 

мултимедия, озвучителна техника, компютър/лаптоп, флип- чарт с маркери/пишещи 

пособия 

� Оборудване – екран, мултимедия, лаптоп, флип чарт; 

� Регистрация на участниците и лекторите в обучението 

� Пакет материали за участниците – 3 х 20 броя за участниците и  по 2 броя резерв за 

всеки един от дискусионните форуми; 

� Нощувки за участниците– една нощувка (за участниците, които са от населени места 

извън градовете, в които се провеждат дискусионните форуми) - в самостоятелна стая за 

всеки участник, в хотел най-малко с три звезди за храна  

� Участници:  

- Търговище – от областите Търговище, Добрич, , Разград, Шумен 

5 представители на общински администрации, музеи, училища 

5 представители на читалища 

5 представители на медии 

5 представители на НПО 

 

- Монтана - от областите Монтана, Видин, Враца 

5 представители на общински администрации, музеи, училища 

5 представители на читалища 

5 представители на медии 

5 представители на НПО 

 

- Хасково– от областите Хасково, Бургас, Ямбол, Кърджали 

5 представители на общински администрации, музеи, училища 

5 представители на читалища 

5 представители на медии 

5 представители на НПО 

 

- Пазарджик– от областите Смолян, Пловдив, Пазарджик, Софийска 

5 представители на общински администрации, музеи, училища 

5 представители на читалища 

5 представители на медии 

5 представители на НПО 
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- Кюстендил– от областите Кюстендил, Перник, Благоевград, Софийска 

5 представители на общински администрации, музеи, училища 

5 представители на читалища 

5 представители на медии 

5 представители на НПО 

 

 

ДЕЙНОСТ 2: „Пътуващ информационен семинар за запознаване с европейските политики за 

признаване и опазване на универсиалните ценности на културното многообразие” 

Целта на тази дейност е да се повиши степента на информираност по темата за 

признаване и опазване на универсиалните културни ценности на културно многообразие.  

Изпълнителят трябва да организира 3 (три) семинара. Във всеки един от 

семинарите  следва да бъдат включени по 50 участника.  

Мястото на провеждане е в: Велико Търново, Пловдив и Благоевград. 

Период на провеждане – 8-12.12.2014 година 

 

 Изискванията във връзка с провеждането на семинарите са както следва:  

� Лектори – минимум двама; 

� Категория хотели – минимум 3 звезди в градовете Велико Търново, Пловдив и 

Блажгоевград; 

� Място на провеждане - подходяща зала в хотела, в който са настанени участниците, 

залата следва да бъде наета от Изпълнителя за 2 (два) дни; 

� Храна за участниците - закуска, два обяда, една вечеря, минимум две кафе 

паузи; Участникът, определен за изпълнител по настоящата поръчка, трябва да осигури 

хранене за всички, включени в дискусионните форуми участници. Менюто за обядите 

трябва бъде минимум тристепенно (1 - супа или салата; 2 - основно месно или рибно 

ястие; 3 - десерт; безалкохолно и/или минерална вода). Трябва да бъдат подсигурени 

кафепаузи по време на обучението (минимум 2 броя за общия брой дни на съответното 

обучение). Менюто за вечерите следва да бъде минимум тристепенно (1 - салата; 2 - 

основно месно или рибно ястие; 3 - десерт; безалкохолно и/или минерална вода). В кафе-

паузата следва да са предвидени: кафе, чай, безалкохолно, минерална вода, дребни 

сладки и/или соленки. 

� Наем зала - първи ден - 4 часа (след обяд); втори ден – 8 часа; Залата следва да бъде в 

хотела, в който са настанени лицата от целевата група и да разполага с:  екран, 

мултимедия, озвучителна техника, компютър/лаптоп, флип- чарт с маркери/пишещи 

пособия 

� Оборудване – екран, мултимедия, лаптоп, флип чарт; 

� Регистрация на участниците и лекторите в обучението 

� Пакет материали за участниците – 3 х 20 броя за участниците и  по 2 броя резерв за 

всеки един от дискусионните форуми; 

� Нощувки за участниците– една нощувка (за участниците, които са от населени места 

извън градовете, в които се провеждат дискусионните форуми) - в самостоятелна стая за 

всеки участник, в хотел най-малко с три звезди за храна  

� Участници:  

� Велико Търново – от областите В. Търново, Русе, Габрово, Варна, Шумен, Плевен, 

Ловеч, Търговище, Добрич, Силистра, Разград 

11 директори на регионални библиотеки 

11 директори на регионални исторически музеи 
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11 представители на РЕКИЦ „Читалища“ 

10 представители на общински администрации 

2 представители на МК 

5 представители на медии и НПО 

 

� Пловдив – от областите Пловдив, Стара Загора, Пазарджик, Сливен, Смолян, Ямбол, 

Бургас, Хасково 

8 директори на регионални библиотеки 

8 директори на регионални исторически музеи 

8 представители на РЕКИЦ „Читалища“ 

10 представители на общински администрации 

2 представители на МК 

14 представители на медии и НПО 

 

 

� Благоевград – от областите Благоевград, София, Кюстендил, Перник, Монтана, Видин,  

Враца 

7 директори на регионални библиотеки 

7 директори на регионални исторически музеи 

11 представители на РЕКИЦ „Читалища“ 

10 представители на общински администрации 

2 представители на МК 

13 представители на медии и НПО 

 

Общо за ДЕЙНОСТ 1 И ДЕЙНОСТ 2:  

Срок за изпълнение: максималният срок за цялостно изпълнение на всички дейности, 

включени в поръчката (провеждане на дискусионни форуми) е до 12.12.2014 г. Участниците 

посочват в офертата си срок за изпълнение на услугата, който не следва да е по-дълъг от 

посочения по-горе срок. В случай, че участник предложи срок за изпълнение на всички 

дейности по-дълъг от посочения по-горе ще се счита, че той не отговаря на изискванията на 

Възложителя и ще бъде отстранен от по нататъшно участие.  

Участниците трябва да се съобразят с изискванията на Възложителя относно възможните 

периоди за провеждане на обученията, които ще бъдат съгласувани с Изпълнителя.  

Критерий за избор: „икономически най-изгодна оферта”.  

Параметри на организирането и провеждането на дискусионните форуми и пътуващи 

семинари: Обученията трябва да бъдат организирани и изпълнявани от персонал и 

преподаватели - специалисти в съответните области.   

Залите на обученията трябва да бъдат комуникационно достъпни, да разполагат с 

работеща климатизация и близък санитарен възел.  

Участникът, определен за изпълнител, отчита извършената работа за срока на 

изпълнение на договора чрез доклад за всяко проведено и приключило мероприятие, които се 

изготвят на български език и внасят при възложителя на 1 (един) хартиен и на електронен 

носител.  

Изготвянето на цялостната документация за провеждане на дискусионните форуми и 

семинари е ангажимент на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
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За отчитане на цялостното изпълнение по договора, изпълнителят представя на 

Възложителя окончателен доклад. Окончателният доклад се представя на Възложителя в срок 

от 3 (три) дни след окончателното изпълнение на заложените в договора дейности. Докладът 

трябва да съдържа пълен анализ и оценка на изпълнените дейности, оценка на постигнатата 

ефективност от проведените форуми и семинари, степен на съответствие с поставените цели, 

съответствие между планираните и постигнатите резултати, описание на срещнатите трудности 

в процеса на работа, приложения подход и корективни мерки за преодоляването им. Докладът 

се придружава с всички подкрепящи документи, доказващи изпълнението на дейността по 

поръчката и постигнатите резултати.  

Окончателното приемане на работата се извършва чрез подписване на приемо-

предавателен протокол, подписан от Възложителя, без забележки.  

Участниците следва да предложат концепция за провеждане и организация на 

обученията, предмет на настоящата поръчка и изпълнение на дейностите на поръчката, която 

следва да включва:  

•  

Методология за провеждане на обученията: описание на целите, модулите и средствата 

за провеждане, организиране и изпълнение на поръчката (за всяко едно обучение), като се 

отчита спецификата на всяка от планираните дейности, ориентирана към постигането на 

очакваните от Възложителя резултати.Описание на броя и методите за провеждане на 

обученията. Описание на методите за встъпително, междинно и финално изпитване. 

Разпределяне на отговорностите по изпълнение на дейността.  

•  

План за извършване на дейностите (Организация и план за изпълнението): детайлно 

описание на дейностите за изпълнение на поръчката. (описват се всички етапи, стъпки, методи 

и действия на участника по изпълнение на дейностите, капацитета и техническата обезпеченост 

на залата и оборудването за всяко едно обучение).  

•  

Идентифициране и управление на риска: определяне, анализ и оценка на рисковете по 

изпълнение на конкретната поръчка. Предлагане на мерки за предотвратяване и преодоляване 

на дефинираните рискове. 

Изпълнителят може да използва ресурсите на други физически и/или юридически лица 

при изпълнение на поръчката.  

При подаване на оферта от обединение, което не е юридическо лице, изискването се 

отнася за обединението като цяло и документите за доказване на това изискване се представят 

само тези участници, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за 

подбор.  

При наличие на подизпълнител, изискването се прилага съобразно вида и дела на 

тяхното участие, а документите за доказване на изпълнението на минималните изисквания се 

прилагат и от подизпълнителя.  

Изпълнителят трябва да осигури възможност за осъществяване на мониторинг и контрол 

от страна на възложителя, включително и чрез осигуряване присъствието на представител на 

възложителя на място по време на обученията. 

 

Изисквания за изпълнение на предмета на обществената поръчка  

За изпълнение на предмета на обществената поръчка към Техническото предложение 

участникът представя доказателства, както следва:  

I. Участникът трябва да разполага с екип от експерти, притежаващи необходимата 

професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, както 

следва: Ръководител на екипа, Координатор на дейностите по логистика на дискусионните 

форуми и семинари, Екип за провеждане на дискусионните форуми и семинари (доказва се с 
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данни попълнени в Образец №6, Образец №7, Образец №8 и други приложения към тях) както 

следва:  

1. Ръководител на екипа - трябва да отговаря на следните минимални изисквания:  

Образование - висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ 

или еквивалент.  

Професионален опит - минимум 3 (три) години опит, свързан с организиране, 

провеждане или управление на обучения за възрастни или на публични събития (конференции, 

семинари и др.) и работа като ръководител на дейности, свързани с изпълнение и отчитане на 

проекти за обучения на публични организации, НПО и др.  

2. Координатор на дейностите по логистика на обученията:  

Образование - средно образование.  

Професионален опит - минимум 1 (една) година опит в организирането и координацията 

на семинари, кръгли маси или обучения на екипи. 

3. Лектори – минумум 4 (четири) броя. Минимум 3 години опит в областта социология, 

антропология и/или култура.  

 

Забележка: Едно лице може да бъде предложено за изпълнение на две или повече от 

посочените по-горе дейности, при доказване на изискваната компетентност и не 

припокриване на различните дейности във времето. 

 

В срок от 2 работни дни след подписване на договора за възлагане на обществената 

поръчка, изпълнителят следва да представи на възложителя проект на примерен план-график за 

провеждане на обученията съдържащ: дати на провеждане на дискусионните форуми, с 

посочване на хотелите за настаняване,  както и примерна учебна програма по темата на 

провежданите дискусионни форуми.   

Забележка: Едно лице може да бъде предложено за изпълнение на две или повече от 

посочените по-горе дейности, при доказване на изискваната компетентност и не 

припокриване на различните дейности във времето. 

 

5. План-графикът и програмите на обученията се одобряват от възложителя не по-късно 

от 2 работни дни след получаването им, а в случай на допълнения или забележки от страна на 

възложителя в 2-дневен срок след отстраняването им от изпълнителя.  

           6. Промени в план-графика по отношение на датите и мястото не се допускат; 

 7. Списъците с участниците се представят от Възложителя на Изпълнителя до два дни 

след сключване на договора. 

7. Предложението за изпълнение на поръчката трябва да съдържа: 

7.1. Срок за изпълнение на поръчката; 

7.2. Предложение за настаняване в хотели по дейности 1и 2; 

 

IІ. Изисквания за подготовка на техническата оферта: 

Всеки участник следва да представи част от техническата си оферта, озаглавена „Организация и 

методология” съгласно образеца (Образец № 5) от документацията. 

В тази част, която подлежи на оценка съгласно Методиката за оценка на офертите от 

документацията, всеки участник следва да разпише подробно описание на начина, по който 

възнамерява да извърши дейностите, предмет на поръчката. 

Изискванията на Възложителя при разработването на офертата, в частта й - „Организация и 

методология”, както и точни указания за определянето на оценките: 

 

 Обосновка на участника 

• Степен на  разбиране на участника на изискванията на Възложителя, заложени в 
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Техническата спецификация  

Участникът следва да покаже ясно и обосновано разбиране на изискванията на Възложителя, 

заложени в Техническата спецификация. Участникът следва да демонстрира задълбочено 

познаване на метатиката на провежданите дискусионни форуми и семинари, съобразно своя 

опит и познания. 

Участникът следва подробно да опише как той ще изпълни (как ще действа относно) най-

важните въпроси (ключовите моменти) от изпълнението на поръчката във връзка с постигане 

целите на договора.   

В тази част на офертата всеки участник трябва да представи своето разбиране относно предмета 

на поръчката по същество, с което да убеди Възложителя, че разбира същността и изискванията 

на поръчката. Важно и съществено за възложителя при предложенията относно ключовите 

моменти е да установи, че участникът познава материята и спецификата на предстоящата 

работа, във връзка с комплексния характер на бъдещите задачи, предмет на договора.   

• Идентифициране на рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху 

изпълнението на договора и адекватност на предложените мерки за тяхното управление  

Участникът следва да отчете възможно най-много на брой рискове и предпоставки, оказващи 

влияние върху качествено и навременно изпълнение на договора и да предложи ефективни 

мерки за преодоляването им. Участникът трябва да опише подробно конкретни мерки за 

предотвратяването и преодоляването на всеки един от идентифицираните от страна на 

Възложителя рискови фактори в рамките на Техническата спецификация. Всички мерки следва 

да са логично формулирани и мотивирани и правилно планирани във времето, като гарантират 

изпълнение на целите на проекта. 

 

Рискове и предпоставки, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, но не 

се ограничават само до изброените: 

Предпоставки за успешното изпълнение на договора: 

• Финансирането е осигурено и Възложителят ще извършва плащанията към Изпълнителя 

своевременно; 

• Изпълнителят има осигурен пълен достъп до наличните данни, които са необходими за 

успешно изпълнение на задълженията му; 

• Всички страни, свързани с изпълнението на поръчката, ще си сътрудничат за гладкото и 

своевременно изпълнение на дейностите.  

• Добро сътрудничество и координация на действията между Възложителя и Изпълнителя; 

• Осигуряване на адекватна подкрепа и ангажираност от страна на Възложителя; 

• Наличие на достатъчна информация, с оглед безпроблемното изпълнение на 

предвидените дейности. 

 

Рискове за успешното изпълнение на договора: 

• Забавяне или липса на финансиране; 

• Закъснение поради неуточнени въпроси или бездействие на Възложителя или 

Изпълнителя; 

• Недостатъчно добра координация между експертите за изпълнение на договора. 

• Недостатъчна подкрепа от страна на Възложителя към екипа на Изпълнителя; 

• Затруднения/закъснения при получаване на информация от съответните компетентни 

лица/заинтересовани страни; 

• Липса на информация или недостатъчна информация необходима за изпълнение на 

задачите. 

 

Стратегия на участника 

• Описание на дейностите и документите за изпълнение на поръчката  
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От участника се очаква да  представи детайлно описание на дейностите, които ще бъдат 

извършени при изпълнение на обществената поръчка; да посочи ясно, задълбочено и 

непротиворечиво какво конкретно той ще извърши при изпълнението на договора; да обясни 

логическата обвързаност между различните дейности, тяхната последователност за постигане 

целите на обществената поръчка.  

Всеки участник следва да предложи всички дейности, които са необходими за изпълнение на 

поръчката, в съответствие с Техническата спецификация, както и да аргументира своите 

бъдещи действия във връзка с тези дейности, ако бъде избран за Изпълнител на настоящата 

обществена поръчка. При необходимост, може да предложи изпълнение на дейности, които не 

са включени в спецификацията, но без които, според участника, няма да се постигнат 

очакваните резултати. 

Участникът следва да посочи документите, които ще бъдат съставени и предоставени на 

възложителя, като изброяването на тези документи е обвързано с направеното описание на 

дейностите за изпълнение на поръчката. 

• Съответствие, вътрешна съгласуваност, пълнота и обхват на предложения подход — 

методика и инструменти за изпълнение на договора, включително профили на 

лектори/обучители  

Участникът следва да предложи методика и инструменти за изпълнение на договора, които са 

ясно обосновани и ще гарантират ефективно и ефикасно постигане на целите на договора, като 

адекватно се вземат предвид направените допускания. 

Всеки участник следва да разпише всеобхватно подхода, който ще прилага при изпълнение на 

поръчката. Подходът трябва да бъде конкретен, ясен, обоснован,  разбираемо представен и 

адекватен на предмета на поръчката.  

В предложението си участникът следва да представи подробни профили /или конкретни лица/ 

на лектори/обучители, които ще извършват обученията по отделните дейности, с включени 

описания на тяхната квалификация и опит и да се аргументира относно адекватността им към 

съответната дейност.  

• Целесъобразност и ефективност  на предвидените мерки за управление, отчетност и 

вътрешен контрол на изпълнението на договора  

Всеки участник следва да направи предложение за начина, по който ще управлява 

изпълнението на договора, с оглед постигане на целите и резултатите на поръчката. Всеки 

участник следва да предложи  адекватни и ефективни мерки за управление на изпълнението на 

договора, да опише комуникацията  със заинтересованите страни и начина на упражняване на 

вътрешен контрол при изпълнението на договора, подробно да посочи методите за отчетност и 

контрол, гарантиращи успешната реализация на проекта.  

В предложението участникът следва да опише подробно необходимите документи и 

разработки, начина на изготвянето им и представянето им.  

• Съответствие, пълнота и обхват на очакваните продукти/ резултати  

Всеки участник трябва да обясни конкретно и ясно какви резултати ще бъдат постигнати в 

случай, че той бъде избран за Изпълнител и да изложи по какъв начин ще постигне тези 

резултати. Очакваните резултати и продукти следва да произтичат от предвидените дейности и 

напълно да съответстват на целите на договора. Всеки участник трябва да обясни по какъв 

начин ще извърши разпределение на задачите и отговорностите между предлаганите от него 

експерти, така че успешно да изпълни предмета на поръчката. 

 

 


