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Публична покана по чл. 51 отЗУСЕСИФ 
и ПМС № 160 / 2016 г. 

Техническаспецификация 
 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
към 

процедура за определяне на изпълнител с 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

 

С предмет„Организиране на събития“  по Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, с акроним 
“Access2Heritage” реф. № 2055, Договор с УО № В2.6с.06 / 15.12.2017, MIS код 501 88 90  
финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020, 
съфинансирана от ЕФРР и националния бюджет на участващите страни. 

 
I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
1. ДАННИ ЗАБЕНЕФИЦИЕНТА: 
Бенефициент по настоящата процедура за определяне на изпълнител е: СДРУЖЕНИЕ 
„ЕКОСВЯТ РОДОПИ“ със седалище: гр.Смолян 4700,ул.„Кольо Фичето“№4, 

и  адрес за кореспонденция гр.Смолян 4700, бул.„България“ №5, електронна поща: 

ecoworldrhodopes@abv.bg, представлявано от Лидия Арсова, Председател на УС. 

2. Цели на услугата: 

Целта на настоящата процедура е да се организират събития по Проект “Пътеки за достъпен 
туризъм”, с акроним “Access2Heritage” реф. № 2055,  финансиран по Програмата за 
сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР и 
националния бюджет на участващите страни. 

 
3. Информация запроекта: 

Целта на проект“Access2Heritage” реф. № 2055 е да събере и популяризира в международен 
мащаб точна информация за възрастни туристи и туристите с увреждания и техните семейства до 
значителното природно и културно наследство на трансграничния регион България-Гърция, да 
привлекат досега подценен, но сега възникващ сегмент на туристическия пазар, този на 
туристите с увреждания и намалената мобилност като цяло - вече признати на международно 
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ниво като качествени и лоялни туристи - които по този начин могат да се насладят на пълно и 
запомнящо се туристическо изживяване. Създаване на интегриран туристически пакет за 
туристи с увреждания и намалена подвижност в трансграничния регион. Разработване на 
съвместни рекламни дейности и цифрови медии за популяризиране на региона като конкурентна 
дестинация за достъпен туризъм. Достъп до ключови пазари в чужбина и разпространение на 
резултатите към други региони в двете страни и ЕС чрез участие с щандове на международни 
панаири и форуми по туризъм.    

 

II. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА, ПРОГНОЗНИ СТОЙНОСТИ И СРОК 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1.Описание на услугата и прогнозно стойност 
Изпълнителят следва да предостави общо 5(пет) услуги по организиране и провеждане на 
публични мероприятия в рамките на проект “Пътеки за достъпен туризъм”, с акроним 
“Access2Heritage” реф. № 2055,  финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A 
“Гърция-България 2014-2020, състоящи се от следните дейности: 

1.1.  Един /1/ еднодневен семинар 
•    Място на провеждане – град Смолян; 
• Продължителност - 6 /шест/ часа; 
• Планиран брой участници – 80 /осемдесет/ представители на местните власти и 

държавни институции от област Смолян. 
• Дата на провеждане – ще бъде конкретизирана с уведомително писмо от 

Бенефициента поне 1 месец предварително 
• Изпълнение на следните услуги: 

-  осигуряване на подходяща зала с оборудване за презентации и очакваният брой 
гости с достъпност за хора с увреждания и брандиране; 
 - осигуряване на кетъринг за участниците (кафе-пауза), включваща минимум кафе, 
чай, минерална вода, сладки и соленки; 
- дизайн, отпечатване и разпространение на 100 покани;  
- избор и наемане на аудио и презентационно оборудване; 
- осигуряване на жестомимичен превод - 6 /шест/ часа; 
- осигуряване на излъчване на живо, видео и фото заснемане на събитието; 
- осигуряване на 100 комплекта (папка, тефтер, химикалки и др.) за участници и 
медии; 
- осигуряване на обучител и модератор за семинара; 

 - изготвяне на списъци на участници; 
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 - изготвяне и разпространение на прес-съобщение до медиите по електронен път;  
 -  медийно отразяване на събитието преди и след провеждането му; 

- изготвяне и представяне на доклад за извършената дейност с обобщен превод на 
английски език; 
- осигуряване на други услуги свързани с организация на събитието 

Бенефициента осигурява: 
- програма на семинара; 
- помощни лекционни материали във връзка с проекта; 
- информация за проекта и постигнатото от партньорите 

Прогнозна обща стойност за провеждане на семинара:до 4498.41 лева без ДДС. 
Разбивка на елементите от прогнозната общата стойност: кетъринг - до 521,55 лв.; оборудване- 
до 244.48 лв.; покани- до 195.58 лв.; жестомимичен превод- до 293.37 лв.; излъчване на живо 
предаване– до 1303.89 лв.; бележници, папки – до 166.25 лв.; разходи за организация и лектор – 
до 2161.19 лв. 

 
1.2. Един (1) еднодневен информационен ден за повишаване на осведомеността 

/кампания за информиране на хората с увреждания, местното население и 
предприемачите, както и на местните органи на властта/ 

Целта на информационният ден е да повиши осведомеността на местното население и 
заинтересованите страни относно Проекта, плануваните дейности и очакваните резултати, за 
да се мобилизират и да се подкрепят изпълнението на проекта. Обществеността да бъде 
информирана за проекта и неговото значение, въздействие и предимства. 

•    място на провеждане – град Смолян; 
• продължителност –4 /четири/  часа; 
• Планиран брой участници – 150 местно население, хора с увреждания, 

предприемачи,  представители на местните власти и държавни институции от област 
Смолян. 

• Дата на провеждане – ще бъде конкретизирана с уведомително писмо от 
Бенефициента поне 1 месец предварително 

• Изпълнение на следните услуги: 
-  осигуряване на подходяща зала с оборудване за презентации и очакваният брой 

гости с достъпност за хора с увреждания и брандиране; 
 - осигуряване на кетъринг (кафе-пауза), включваща минимум кафе, чай, минерална 

вода, сладки и соленки за участниците; 
-  дизайн, отпечатване и разпространение на 600 покани;  
- избор и наемане на аудио и презентационно оборудване; 
- осигуряване на жестомимичен превод - 4/четири/ часа; 
- осигуряване на видео и фото заснемане събитието; 
- осигуряване на говорител и модератор за събитието; 
- изготвяне на списъци на участници; 
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  - изготвяне и разпространение на прес-съобщение до медиите по електронен път;  
- медийно отразяване на събитието преди и след провеждането му; 

- изготвяне и представяне на доклад за извършената дейност с обобщен превод на 
английски език; 

- осигуряване на други услуги свързани с организация на събитието 
Бенефициента осигурява: 

- програма на информационния ден; 
- информация за проекта и постигнатото от партньорите 
Прогнозна обща стойност за провеждане наинформационния ден: до 2835.95 лева 

без ДДС. Разбивка на елементите от прогнозната общата стойност: кетъринг: до 
977,72 лв.; оборудване: до 244.48 лв.; покани: до 488.96 лв.; жестомимичен превод: до 
195.58 лв.; разходи за организация, говорител и модератор – до 929.02 лв.    

 
 
1.3.Организиране на пилотна програма за обмен на млади хора от Гърция и България 
по тематичната област на достъпната природа и културното наследство 
 

       Услугите, които трябва да бъдат предоставени от изпълнителя, се отнасят до проектирането 
и съвместното организиране (с друг партньор по проекта – гръцката организация National 
Confederation of People with Disabilities, Branch of Norther Greece, водеща в дейнстта) на пилотна 
програма за обмен на млади хора от Гърция и България. Участници в програмата ще бъдат 
млади хора с увреждания от Гърция и България на възраст 13-30 години. Изпълнителят ще 
трябва да координира и покрива разходите за "българската част" на програмата за младежки 
обмен, 
 •Дата на провеждане – ще бъде конкретизирана с уведомително писмо от Възложителя 
поне 1 месец предварително 

•Продължителност - четири (4) дни 
•Планиран брой участници –двадесет (20) млади хора с увреждания и придружители от 

България 
•Програмата включва работни срещи, дискусии, работа в смесени групи, ролеви игри, 

симулации, дейности на открито и т.н. 
Изпълнителят трябва да: 

- Планира подробно действията, които се извършват на българската територия (винаги 
консултирайки се със съответния координатор от страна на National Confederation of People with 
Disabilities, Branch of Norther Greece); 

- Организира и покрива на разходите за транспорт, настаняване и издръжка на групата за 
обмен по време на престоя им в България; 

- Организира настаняване и издръжка на групата за обмен по време на престоя им в 
Гърция; 
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- Осигури необходимия персонал за придружаване и подпомагане на групата; 
- Осигури участие на един представител на Бенефициента в дейностите по младежкия 

обмен като покрие разходите за пътуване, издръжка и пребиваване; 
- Заснема снимки и видеоклипове по време на посещенията, които трябва да бъдат 

придружени от необходимите изявления и одобрения на участниците, позволяващи тяхното 
възпроизвеждане за рекламни цели; 

- Представи окончателен доклад за резултатите и заключенията на български и английски 
език. 

-  Осигури подходяща зала с оборудване за презентации и очакваният брой гости с 
достъпност за хора с увреждания и брандиране; 

 - Осигури за участниците кетъринг (кафе-пауза), включваща минимум кафе, чай, минерална 
вода, сладки и соленки; 

- Осигури модератор за събитията; 
- Изготвя списъци на участниците в събитията; 
- Изготви и разпространи прес-съобщение до медиите по електронен път по време на всяко 

събитие;  
- Медийно отразяване на събитието преди и след провеждането му; 
- Осигури други услуги свързани с организация на събитието 
- Осигури 60 комплекта (папка, тефтер, химикалки и др.) за участници и медии; 

Бенефициента осигурява: 
- Програма на младежкия обмен. 
- Координация с водещия партньор на младежкия обмен от Гърция 

Прогнозна обща стойност за за обмен на млади хора от Гърция и България: до 14668.73 лева 
без ДДС.  
 

1.4.  Организиране на международна обща експортна кампания и участие в 
международни туристически панаири и форуми с щанд                                               

 
1.4.1. Международен туристически панаир/изложение/форум в България: 

Период на провеждане: Октомври-Декември 2019г.или през 2020г. в случай че срокът за 
изпълнение на проекта бъде удължен.  Точната дата ще бъде потвърдена след уточняване на 
мястото и датите на провеждане на събитието. 
Най-вероятно ще бъде Черноморски туристически форум 2019 в гр. Варна03-05.10.2019 г. 
В случай на удължаване на срока на проект  “Пътеки за достъпен туризъм”, с акроним 
“Access2Heritage” реф. № 2055, най-вероятно участие в Международен панаир София през 
2020 г. 
 

1.4.2. Международен туристически панаир/изложение/форум в Европа: 
Период на провеждане:Октомври-Декември 2019г. или през 2020г. в случай че срокът за 
изпълнение на проекта бъде удължен.  Точната дата ще бъде потвърдена след уточняване на 
мястото и датите на провеждане на събитието. 
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Най-вероятно ще бъде TT WARSAW в гр. Варшава, Полша /21– 23.11.2019г. 
В случай на удължаваме на срока на проект  “Пътеки за достъпен туризъм”, с акроним 
“Access2Heritage” реф. № 2055, вероятно участие в Международен панаир Берлин. 

Изпълнението на дейността следва да се осъществи на три етапа: 
Етап I: 

Изработване на рекламни материали по предоставени електронни варианти в достъпни цифрови 
форми за двата панаира/изложения: 

• Плакат: Печат 48 см на 68 см хартия размер 130 гр илюстрация А клас – 30 бр. 
• Отпечатване на визитки с информация за контакт с размери 8,5cm 5,5cm. – 500 бр. 

• Рекламни чанти / рекламни торбички текстил с размери 31 см х 40 см. – 500 бр. 

• Брошура: размер: А4, вътрешна хартия 130 гр.,качествена илюстрация, корица 150 гр 
илюстрация Първо качество гланц, печат: 4-цветен двустранен, книговезки: лепило -
2000 бр. 

• Банери с размери 2 х 0.90м със стойка и чанта за транспорт– 2 бр. 
• Билбордове съобразени с размера на всеки от двата щанда – 2 бр. 

• Тениски - бели с лога по проекта - 10 малки, 10 средни, 10 големи, 10 XL – общо 40 бр. 

• Химикалки с логото  на проекта – 600 бр. 

• Бележници с логото на проекта – 600 бр. 

• Карта с размери: A4, вътрешна хартия 130 гр Илюстрация първо качество, корици 150 
гр. гланц– 500 бр. 

Оферентът е длъжен да произведе рекламните материали като ги  отпечата, съхранява, 
транспортира и разпространява в изложбените зали на всяка изложба. 

Оферентъте длъжен да предприеме всякакви действия, за да гарантира, че рекламните 
материали, изготвени в рамките на Проекта, достигат до мястото на изложението своевременно, 
като поема разходите по изпращането им в посочените по-горе количества за двете 
изложения/панаири поравно. Оферентът е длъжен да предостави за всеки панаир/изложение 
доклад за изпращането на рекламните материали на Бенефициента.  

 
Етап 2: 

2.1. Участие в Международен туристически панаир/изложение/форум в България. 
2.2. Участие в Международен туристически панаир/изложение/форум в Европа. 

 
За всяко от двете събития Оферентът има задължение за: 

А. Осигуряване на изложбеното пространство 
Оферентът ще наеме щанд и осигури изложбено пространствои го декорира с банери и 
билборди. 
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В изложбеното пространство да се осигуриспециално място за поставяне на рекламни 
чанти с рекламни материали. 
 

Б. Изпращане на рекламни материали към изложбите 
Оферентът ще предприеме всякакви действия, за да гарантира, че рекламните материали, 
изготвени в рамките на Проекта, достигат до мястото на изложението своевременно, като поема 
разходите по изпращането им в посочените по-горе количестваза двете изложения/панаири 
поравно.Оферентът е длъжен да предостави за всеки панаир/изложение доклад за изпращането 
на рекламните материали на Бенефициента. 

В.Осигуряване на квалифициран персонал за представяне на рекламните материали 
Оферентът ще наеме изложбено пространство с най-малко двама ръководители / сътрудници, 
които ще присъстват на щанда, ще посрещнат посетителите и ще представят Проекта, 
резултатите и приложенията на Проекта, подробности за достъпния туристически продукт на 
региона и др. Техните пътни, дневни и издръжка се поемат от оферента. Тези ръководители / 
сътрудници ще бъдат запознати с приложенията на Проекта, достъпният туристически продукт 
на трансграничния регион (според записите на Бенефициента), туристическата стратегия на 
Проекта, да говорят английски език и езика на страната, в която се организира изложбата. 
Ръководителите/сътрудници на Оферента ще бъдат в изложбената площ през цялото 
времетраене на тази дейност, както и в деня преди изложението, за контрол и подготовка на 
обекта и пристигането на печатни материали. В деня след изложението работещите на щанда 
ще съберат и погрижат за транспортиране и предаване на Бенефициента останалите рекламни 
материали, билборда и банерите.  
Ежедневно и в определени часове персоналът ще се погрижи за необходимостта от 
презареждане на кабините с всичко необходимо за ежедневната им работа. 
Оферентът ще осигури използването на рекламните тениски от персонала на павилиона. 
В персонала на щанда да включи и представител на Бенефициента (лице, което да бъде 
номинирано от Бенефициента) за дните на всяка изложба, предназначени единствено за бизнес 
контакти и да покрие разходите. пътуване, издръжка и пребиваване на представителя на 
Бенефициента. 
Работещите на щанда в изложението ще бъдат единствено отговорни за събирането и 
премахването на всички отпадъци, които ще произтекат от извеждането от експлоатация на 
техните щандове, ако това се изисква от организаторите на изложението. 

2.6.Оборудване, обзавеждане и други услуги 
Оферентът ще се погрижи за необходимите мебели (рецепция, табуретка, офис, столове, щанд 
за брошури, рафтове и др.). 
Оферентът се задължава да закупи или наеме техническото оборудване, необходимо за 
демонстрация на приложенията и информационните системи на Оферента (проектор, лаптопи, 
мобилни телефони, свързващи кабели и др.).Напускайки изложбата, ръководителите на 
офертата да поемат всички ценни предмети (лаптопи, мобилни телефони, екрани и др.). 
Оферентът се задължава да осигури безжична или кабелна интернет връзка за поне три 
устройства (до 3 устройства), така че да могат да се правят непрекъснати демонстрации на 
приложенията и информационните системи на Бенефициента. 
Оферентът ще бъде изцяло отговорен за безопасността на експонатите и техния персонал по 
време на подготовката, експлоатацията на изложбата и отстраняването на експонатите (за 
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злополуки, кражби, пожар и др.). Поради тази причина участниците следва да бъдат 
застраховани за покриване на горепосочените рискове. По време на изложението определения 
за ръководител от оферента ще контролира експонатите на щанда. 
Оферентът осигурява медийно отразяване на събитието, преди и след провеждането му.  
 
Бенефициента осигурява: 
Предоставяне на електронен вариант в подходящи цифрови форми за отпечатаване на рекламни 
материали на хартиен носител, на тениски, рекламни чанти и химикалки. 
Предоставяне на електронен вариант в подходящи цифрови форми за презентация на реклами и 
рекамни материали в електронен вид на щанда. 
 
Прогнозна обща стойност двете услуги: до29 337.44 /двадесет и девет хиляди триста 
трисдесет и седем лева, четиридесет и пет ст./ без ДДС – по 14668.72 лв. за всяко събитие;  
Общо – до 35204,94 /тридесет и пет хиляди двеста и четири лева, деветдесет и четири ст./  с 
ДДС /равностойността на 18000 евро/ 
 
Изисквания към оферента: 
Да докаже капацитет за изпълнение на дейностите, предмет на възлагането 
Да докаже опит в изпълнението на дейности по организиране и участие в международни 
туристически изложения/форуми/панаири, организиране на информационни събития, семинари 
и обмени и/или еквивалентни такива  
Да приложи списък с експерти с необходиматата квалификация  и опит, доказващ 
възможността му да осигури качествено и своевременно изпълнение на дейностите, предмет 
на възлагането.За изпълнение на услугата, участниците следва да разполагат с експертен 
състав от минимум следните експерти: 

1. Ръководител на екип-да е ръководил екип и изпълнил минимум 1 (една) дейност/услуга 
по организиране на изложбени щандове и представяне на международни изложби. Да 
владее английски език. 

2. Презентатор на щанда на панаирите/изложенията с поне 1 година и специфичен 
професионален опит по представяне на международни панаири/изложения. Да владее 
английски език и езика на държавата в която се провежда изложението. 

3. За организиране и участие в информационното събитие, семинара и младежкия обмен –
минимум по двама експерти за всяко събитие, които да имат доказан професионален 
опит минимум една година в областта на логистиката или организиране на събития, 
включващи дейности сходни с дейностите в настоящата публична покана. 

 
Всички изготвени по проекта документи следва да бъдат изготвени съгласно изискванията 
за визуализация на Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 
2014-2020 
Срокове за изпълнение: 
За Етап 1 - 15 календарни дни от датата на сключване на Договор за изпълнение; 
За Етап 2– 15 ноември 2019 г. В случай че срокът за изпълнение на проекта бъде удължен – до 20 
дни преди крайния срок на проекта. 
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Отчитане и приемане на работата: 

Бенефициентът заявява писмено на Изпълнителя според необходимостта на проекта 
извършването на всяка една от горе изброените услуги.  Във всяка заявка се конкретизира от 
Бенефициента вида на заявената услуга и срока и на изпълнение, както и допълнителни 
разяснение относно събитието. 

Изпълнителят се задължава да извърши услугите в срока, определен за изпълнение, 
описан във всяка конкретна заявка. 

Извършването на всяка изпълнена заявка се удостоверява с подписване на приемо- 
предавателен протокол, подписан от двете страни. 

Плащанията се извършват до 20 /двадесет/ работни дни  след представяне на оригинал на 
фактура от Изпълнителя, в която да бъде вписано въз основа на конкретната услуга: „Разходът 
е съгласно Договор за услуга №  2055 – РВ8 – С 03-……/……… в рамките на проект “Пътеки за 
достъпен туризъм”, с акроним “Access2Heritage” реф. № 2055,  финансиран по Програмата за 
сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020 

 
Плащания: 

Авансово плащане в размер до 40% от общата стойност на Договора, след представяне на 
Гаранция от страна на Изпълнителя и писмено искане; 
Окончателно плащане след приемане на работата за всяка отделна дейности писмено искане от 
изпълнителя. 
 

Обща прогнозна стойност на поръчката - не може да надвишава сумата от 
51340.54лева (петдесет и една хиляди триста и четиридесет лева и петдесет и четири 
стотинки) без ДДС. 

Обща прогнозна стойност на поръчката - не може да надвишава сумата от 61608.65 
лева (шестдесет и една хиляди шестстотин и осем лева и шестдесет и пет стотинки) с ДДС. 

 
Срок за получаване на офертите: до 17:00 часа на 09.09.2019 г.  

 


