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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
към покана с изх. № 15 от 15.04.2014 г. относно избор на изпълнител на обществена поръчка 
за услуга по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет: 
„Организиране и провеждане на пътуващи семинари, конференция и изнесени 
инициативи за популяризиране на Европейските възможности по проект „Изграждане 
и функциониране на Областен информационен център – Смолян“, Договор за БФП № 
BG161PO002-3.3.02-00020-C0001, финансиран по ОП „Техническа помощ“. 

 
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

/ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА/ 
 
 

Обект на настоящата обществена поръчка е „УСЛУГА” с наименование: „Организиране и 
провеждане на пътуващи семинари, конференция и изнесени инициативи за 
популяризиране на Европейските възможности по проект „Изграждане и 
функциониране на Областен информационен център – Смолян“, Договор за БФП № 
BG161PO002-3.3.02-00020-C0001, финансиран по ОП „Техническа помощ“. 
 

Дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, включват подготовка, 
организиране, обезпечаване и провеждане на: 

- 2 (два) пътуващи семинара;  
- Тридневна конференция; 
- Изнесени инициативи за популяризиране на Европейските възможности; 

 
I. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА 

 
Проект  № 0074-OCM-3.3  „Изграждане и функциониране на Областен информационен 
център – Смолян“, Договор за БФП № BG161PO002-3.3.02-00020-C0001, се изпълнява от 
Община Смолян и е финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ“. Общата цел 
на проекта е изграждане и функциониране на Областен информационен център Смолян за 
постигане на справедлив, лесен и пълен достъп до информация на гражданите, местните 
власти, бизнеса и структурите на гражданското общество относно възможностите за 
финансиране по Структурни и кохезионни фондове. Конкретните цели, които проекта си 
поставя са: 
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• Изграждане на Областен информационен център, съгласно изискванията на 
„Концепция за брандинг и визия на информационните центрове”, утвърдена от 
управляващия орган на ОПТП;  

• Функциониране на Областен информационен център- Смолян:  
� Извършване на комуникационни, експертни дейности, информационни и 

логистични услуги;  
� Организиране на информационни срещи, семинари и конференции за 

популяризиране на Кохезионната политика на ЕС и нейното бъдеще, 
оперативните програми, както и споделяне на добри практики в 
управлението и изпълнението на проекти в област Смолян;  

• Популяризиране дейността на информационния център и утвърждаването му 
като достоверен и стабилен източник на информация по отношение на 
кохезионната политика на ЕС и НСРР в областта; 

Целева група по проекта са:  
• Гражданите на област Смолян; 
• Общините от област Смолян; 
• Бизнеса от областта; 
• Неправителствения сектор от областта. 

 
II. ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА 

 
1. Спецификация. 
 
1.1. Подготовка, организиране, обезпечаване и провеждане на 2 (два) пътуващи 

семинара. 
 
Примерна програма 

• Семинар 1: по маршрут – Смолян – Чепеларе – Девин – Борино – Доспат и по 
следната примерна програма: 

� Първи ден – до обяд - посещение на добра практика – Смолян, осигурен 
обяд, отпътуване на Чепеларе; следобед – посещение на добра практика 
– Чепеларе, отпътуване към Девин, нощувка в Девин. 

�  Втори ден – до обяд – посещение на добра практика – Девин, 
осигуряване на обяд, отпътуване към Борино, посещение на добра 
практика Борино, отпътуване към Доспат, нощувка в Доспат. 

�  Трети ден – до обяд – посещение на добра практика – Доспат, осигурен 
обяд, отпътуване към Смолян. 

  
• Семинар 2: по маршрут Рудозем, Мадан, Неделино, Златоград, Баните и по 

следната примерна програма:  
� Първи ден – до обяд - посещение на добра практика – Рудозем, осигурен 

обяд, след обяд – посещение на добра практика – Мадан, отпътуване към 
Златоград, нощувка в Златоград. 
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�  Втори ден – до обяд – посещение на добра практика – Златоград, 
осигуряване на обяд, отпътуване към Неделино, посещение на добра 
практика Неделино, отпътуване към Баните, нощувка в Баните. 

�  Трети ден – до обяд – посещение на добра практика – Баните, осигурен 
обяд, отпътуване към Смолян.  

 
Период на провеждане: до 12 юли 2014 г. 
 

• Дейността следва да се организира по следния начин: 
� Определяне на отговорник/отговорници от страна на изпълнителя за 

комуникация, координация и реализиране на пътуващите семинари; 
� Първоначална среща между отговорниците от страна на изпълнителя и 

екипа на проекта и ОИЦ – Смолян за уточняване на детайли по 
организацията на мероприятията – участници в пътуващите семинари; 
подбор на проекти, представляващи добри практики от успешно 
реализирани проекти от област Смолян; програма за провеждане на 
пътуващи семинари; необходими информационни материали и отчетност 
на събитието. 

� Извършване на минимум 1 (едно) предварително посещение във всяка 
община, която ще представя добрите си практики и провеждане на 
работни срещи с представители на бенефициентите и екипът, ангажиран 
с изпълнението на проекта; Изготвяне на 10 протокола от работните 
срещи и 10 списъка на участниците в срещите; Снимков материал от 
проведените срещи; 

� Изготвяне на програма за провеждане на семинарите; съгласувана с 
представители на Възложителя и управителя на ОИЦ-Смолян и 
одобряване от страна на възложителя; 

� Уточняване на списък с участници в семинарите (журналисти от 
региона; представители на НПО; публичната администрация; граждани, 
представители на бизнеса, общините и организациите, представящи 
добрите практики  в рамките на маршрута); 

� Разпращане на покани и програма на семинара и получаване на 
потвърждения за участие, чрез попълване на форма за регистрация в 
пътуващи семинари, мин. 7 работни преди провеждането; 

� Осигуряване на подходящо транспортно средство за мин. 25 души; 
� Осигуряване за всеки семинар на настаняване на база 2 бр. нощувки + 3 

бр. обеди, 2 бр. вечеря, 2 бр. закуска; 
� Осигуряване на водещ на пътуващия семинар, който да запознава 

участниците с програмата,  представя обектите, отговаря за попълването 
на списъци с участници, анкети, настаняването на участниците, 
предоставянето на работни материали; 

� Осигуряване на работни и рекламни материали за участниците, 
изработени съгласно Концепция за брандинг и визия на ОИЦ (папка, 
химикал, блок за писане, информационни материали от посещаваните 
добри практики, баджове и др.); 
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1.2. Подготовка, организиране, обезпечаване и провеждане на Тридневна 
конференция „Европейско развитие на планинските територии“.  

 
• Цел: Обмяна на идеи и споделяне на научени уроци, популяризиране на област 

Смолян сред представители на организации и институции, реализирали 
инициативи в различни планински територии в България и Европа. 

• Място на провеждане:  
� Хотел, намиращ се на територията на област Смолян, с осигурен лесен 

достъп, възможност за настаняване и изхранване на 50 участника, 
разполагащ с подходяща семинарна зала и  озвучаване; 

• Период на провеждане: до 12 юли 2014 г. 
• Продължителност на мероприятието: 3 дни  
• Изисквания и отговорности на изпълнителя: 

� Определяне на отговорник/отговорници от страна на изпълнителя за 
комуникация, координация и провеждане на тридневна конференция; 

� Провеждане на предварителна работна среща с представители на 
възложителя и екипа на ОИЦ – Смолян за уточняване период, място на 
провеждане, списък на присъстващи, програма на събитието и др.; 

� Избор на подходящо място за провеждане на конференцията и 
провеждане на предварителни разговори/резервации с представител на 
хотела; 

�  Информиране на ключови партньори за провеждането на конференцията 
– уточняване на списък с потенциални участници; 

� Разпращане на покани и програма, съгласувани с екипа на ОИЦ - Смолян 
до потенциални участници – мин. 7 работни преди провеждането; 

�  Публикуване на кратка информация/анонс в местни печатни/електронни 
медии за провеждането на конференцията – мин. 3 раб. дни преди 
провеждането; 

� Приемане на потвърждения за участие чрез форма за регистрация в 
конференцията; 

� Регистрация на участниците - осигуряване на подходящо място за 
представяне на рекламни и информационни материали в близост до 
залата; 

�  Осигуряване на един лектор – от европейска държава с опит при 
реализация на дейности за устойчиво управление на планински 
територии (устойчиво земеделие, туризъм, горско стопанство, опазване 
на околната среда за местно развитие) и поемане на разходите, 
необходими за това; 

�  Осигуряване на двама лектори от България с опит при реализация на 
дейности за устойчиво управление на планински територии (устойчиво 
земеделие, туризъм, горско стопанство, опазване на околната среда за 
местно развитие) и поемане на разходите, необходими за това; 

�  Осигуряване на 2 нощувки за 50 участника в хотел категория не по-
малко от три звезди, по смисъла на Закона за туризма; 
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� Осигуряване на 4 кафе-паузи, 3 обяда и 2 вечери за участниците в 
конференцията; 

� Осигуряване на работни и рекламни материали за участниците (папка, 
химикал, блок за писане, разпечатки на презентации, баджове, местен 
сувенир за участниците и др.); 

� Разработване на анкета за удовлетвореност от конференцията; 
� За теренното посещение - осигуряване на подходящ транспорт за 

участниците от хотела до посетените обекти и обратно в хотела; 
� Осигуряване на писмен превод на презентации и устен превод при 

участието на лектори от други европейски държави; 
� Всички презентации, информационни и рекламни материали следва да са 

съобразени с Указанията за прилагане на мерки за информиране и 
публичност по ОПТП, публикувани на обособената директория на 
ОПТП на Единния информационен портал за обща информация за 
управлението на СКФ на ЕС в Република България на следния Интернет 
адрес: www.eufunds.bg, както и с Концепция за брандинг и визия на 
областни информационни центрове; 

 
1.3. Подготовка, организиране, обезпечаване и провеждане на изнесени 

инициативи за популяризиране на Европейските възможности. 
 

• Цел: Достигане на информацията за възможностите за европейско финансиране 
до максимално широк кръг от хора и провеждане на 5 броя изнесени 
инициативи. 

• Период на провеждане: до 12 юли 2014 г. 
• Място на провеждане: 

� Изнесена приемна 1: Смолян (Стар център, в близост до детската 
площадка); 

� Изнесена приемна 2: Златоград (Централен площад пред община 
Златоград); 

� Изнесена приемна 3: Девин (Централен площад); 
� Дискусионна среща 1: Смолян (Стар център, срещу 1-во СОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“); 
� Дискусионна среща 2: Чепеларе (Напр. двора на СОУ „Васил Дечев“). 

• Потенциални партньори: 
� Общинската администрация по „местопровеждане“; 
� Учебни заведения от съответните общини; 
� Читалища/библиотеки в населеното място и региона; 
� Нестопански организации от общината; 

• Начин на провеждане: 
� Мероприятието налага организирането и провеждането на общо 5 

изнесени инициативи – 3 броя изнесени приемни и 2 броя дискусионни 
срещи. 

� За провеждането на изнесените инициативи се подбира подходящо, 
видимо и комуникативно място, покрай което да преминават по 
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възможност повече хора. Задължително е съгласуването на  
местоположението с екипа на ОИЦ – Смолян. 

� Задължение на Изпълнителя е предвиждането на алтернативни варианти 
за  място на провеждане при лоши атмосферни условия. 

� Продължителност на всяка инициатива: 
o 2 ч. при дискусионните срещи; 
o 2,30 ч. при изнесени приемни. 

• Изисквания към изпълнителя: 
� Определяне на отговорник/отговорници от страна на изпълнителя за 

комуникация, координация и провеждане на изнесени инициативи; 
� Изпълнение на отделните дейности при тясно сътрудничество с екипа на 

ОИЦ – Смолян и след съгласуване с представители на Възложителя и 
Управителя на ОИЦ-Смолян; 

� Провеждане на предварителна среща с екипа на ОИЦ – Смолян; 
� Проучване и удовлетворяване на изискванията по места за поставяне на 

шатрата на ОИЦ  - Смолян;  
� Информиране на ключови партньори за провеждането на изнесената 

приемна, разпращане на покани до потенциални участници – мин. 3 
работни преди провеждането; 

� Публикуване на кратка информация/анонс в местна печатна/електронна 
медия за провеждането на изнесената приемна – мин. 3 раб дни преди 
провеждането; 

� Транспортиране до населеното място (ако е необходимо) и доставяне до 
шатрата на необходимите материали и оборудване от офиса на ОИЦ - 
Смолян; 

� Сглобяване на шатрата и осигуряване на източник на електроенергия; 
� Нареждане на мебелировката и свързване на наличната техника; 
� Осигуряване и зареждане на кетъринг (мин. вода, кафе/чай, сладки), 

разпъване на банер на ОИЦ - Смолян и други необходими обозначения; 
� Снимки на подготвения щанд; 
� След изнесената приемна - прибиране и транспортиране обратно на 

използваните материали и оборудване до офиса на ОИЦ - Смолян; 
• Изпълнителят следва да осигури и достави следното необходимо 

оборудване: 
� Олекотени шатри, 2 броя, размери 3/3 метра, сглобяема, удобна за 

пренасяне, брандирани съгласно концепцията за брандинг и визия на 
ОИЦ и специалните указания от УО за използване на новото лого; 

� Кабел – удължител; 
� Тонколонки за озвучаване, възможност за свързване към лаптоп и/или 

мултимедия; 
� Столове – 10 броя – олекотени, сгъваеми, лесни за пренасяне; метална 

тръба и еко кожа; 
�  Маси – 3 броя, олекотени, сгъваеми, лесни за сглобяване и пренасяне; 

размери: дължина – от 90 до 140 см, ширина –  от 55 до 80 см.,  
� Набавяне на награди за игрите; 


