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Приложение №1 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОМПЛЕКСНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА  ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ, 

ИЗХРАНВАНЕ, КАФЕ ПАУЗИ И НАЕМ НА РАБОТНА ЗАЛА С ПРИДРУЖАВАЩО ТЕХНИЧЕСКО 

ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА  

ЗА БЕНЕФИЦИЕНТ : ФОНДАЦИЯ “РАБОТИЛНИЦА ЗА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ“  

 

Предмет на процедурата: 

„Предоставяне на хотелско настаняване, изхранване, кафе паузи, наем на зали с придружаващо 

техническо оборудване- мултимедия и компютри за участниците за провеждането на 6 броя 

обучения и 2 обучителни лагера“ по проект „Direction Employment (Посока Професия), финансиран 

от „Фонда за младежка заетост“ (Fund for Youth Employment) по Финансовия механизъм на 

европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм с договор № 2017-1-

294.  

 

В обхвата на процедурата се включват услуги по хотелско настаняване, изхранване, кафе паузи и 
наем на работна зала с придружаващо техническо оборудване.  

В обхвана на процедурата са включени следните събития: 

1. Всяко от петтте обучения в Ямбол, Пловдив, Велико Търново, Варна и София област ще 
участват 5 човека в рамките на 7 дни (пет нощувки); 

- 5  участника настанени в единични стаи – общо 5 единични стаи 

- работна зала за до 25 човека за три цели  дни; 

- оборудване в залата – мултимедия, лаптопи за 25 човека; 

 

2. Обучението в София град: 

- 3  участника настанени в единични стаи – общо 3 единични стаи 

- работна зала за до 25 човека за три цели  дни; 

- оборудване в залата – мултимедия, лаптопи за 25 човека; 
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Общо за 6-те обученния по позиция 1 и 2 има 84 нощувки в единични стаи, 252 хранодни (закуска, 
обяд, вечеря), заедно с 360 кафе паузи 

 

3. Обучителни лагера 1; 

- 35 участника настанени в единични стаи – общо 35 единични стаи 

-  работна зала за до 50 човека за един цял ден и две половинки 

 

4. Обучителни лагера 2; 

- 35 участника настанени в единични стаи – общо 35 единични стаи 

-  работна зала за до 50 човека за един цял ден и две половинки 

 

Общо за двата обучителни лагери  има 70 човека по шест нощувки, общо 420 нощувки; Общо по 
1260 закуски, обеди и вечери, заедно с 1680 кафепаузи, по две на ден на човек.  

 

Място за изпълнение на поръчката може да бъде в радиус от 250 км. от гр. София. 

Така общо за поканата нощувките са 504, хранодните 1512, кафепаузите 2040 

При изпълнението на поръчката, следва да бъдат спазени следните изисквания и условия:  

 

 т.1 Осигуряване на хотелско настаняване за участниците за всяко отделно събитие, настанени в 
единични стаи. Всички стаи задължително трябва да са със самостоятелен санитарен възел, 
осигурено отопление, безплатен достъп на интернет връзка /Wi-Fi. Помещенията за настаняване 
следва да са с категоризация – минимум 3 звезди. 

т. 2 Всички участници са с включено пълно изхранване (блок маса или сет меню - салата, основно, 
десерт с вкл. безалкохолна напитка и вода,) и кафе паузи (вкл. кафе, чай,  мляко, минерална вода, 
дребни сладки и соленки, плодове).  

т. 3 Осигуряване на една работна зала за всяко отделно събитие, съответстваща на броя на 
участниците с техническо оборудване: флипчарт, екран, интернет връзка/Wi-Fi. Компютри за 
участниците (по програма на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ) 

Изисквания към услугата са следните: 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изготвя заявка към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с начална и крайна дата за провеждане на 

всяко събитие, брой на участниците, вид на стаите за настаняване и необходимите зали за работа. 

При получаване на заявката от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя отговор в срок до 3 

работни дни по електронна поща. В отговора си ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага минимум един или два 
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варианта за настаняване, съобразени с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При предлагане на два 

вариант, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да избере конкретно място за настаняване между 

предложените варианти от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ избира вариант в срок до 3 работни дни от получаване на предложенията от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извършва промени по бройката на участниците до 5 дни преди 

датата на събитието. 

ВАЖНО: Разходите за резервация и осигуряване на нощувки и изхранване на член/членове от 

екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ няма да се поемат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и следва да бъдат за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ . 


