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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Организация на пътувания и публични събития 

 

I. Обща информация 

Проект „Социални иновации в грижата за възрастните хора“ се осъществява с 

финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез ОП РЧР, по сключен договор 

за безвъзмездна помощ No BG05M9OP00L-4.001-0030-C01  от 25.09.2017 г. 

Община Айтос - възложител по настоящата процедура, е водещ партньор в проекта, 

където партньор е Хомек АБ ( Швеция). 

Основната цел на проекта е подобряване на административния капацитет на служители от 
домове за възрастни хора и общински служители, ангажирани със социални дейности и 

услуги. 

Основните дейности по проекта включват: 

• Сравнителен Анализ на социалната система и законодателство в Швеция и 

България, и изследване на приложимостта на предложените социални иновации 

(извън обхвата на настоящата процедура); 

• Разработване на стандарт за въвеждане на професия „Под-сестра“в номенклатурата 

на персонала, ангажиран с грижа за възрастни хора (извън обхвата на настоящата 

процедура); 

• Провеждане на обучения за повишаване квалификацията (извън обхвата на 
настоящата процедура); 

• Провеждане на визита за обмен на опит в Швеция (дейност 1 от настоящата 

процедура); 

• Оценка на изпълнението, постигнатите резултати, ефективността и ефикасността на 
предвидените дейности (извън обхвата на настоящата процедура); 

• Провеждане на публични събития (дейност 2 от настоящата процедура). 

 

ІI. Пълно описание на предмета на поръчката 

1. Основна информация за поръчката 

Поръчката е насочена към осигуряване на логистика за провеждане на обменно посещение 

в Швеция на заети лица в сектора на социалните услуги, както и провеждането на 
публични събития. 

 

2. Географски обхват 
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Услугата ще бъде реализирана на територията на Швеция ( дейност 1) и Република 

България ( дейност 2). 

3. Обхват на услугата и конкретни дейности 

Изпълнението на работата включва 2 отделни дейности, както следва: 

Дейност 1 – Провеждане на визита за обмен на опит в Швеция 

За да може да има по-ефективно предаване на опита на шведския партньор, като и с цел обем 

на практики, ще се организира посещение в гр. Гьотеборг, Швеция.  Участниците в 

посещението от българска страна ще бъдат определени от Възложителя, като ще бъдат 
основно експерти занимаващи се със социални дейности от структурата на общинската 

администрация както и служители от Общински център за социални и здравни услуги . 

Възложителят има ангажимент да предостави на избрания изпълнител следната информация: 

1. Точен период за провеждане на посещението, което е с продължителност - 5 дни 

(два за пътуване и три цели дни престой на място) 

2. Списък на участниците в пътуването, вкл. паспортни данни – за да се обезпечи 

закупуването на самолетните билети; 

3. Програма по време на престоя, за да може според нея да се изберат подходящо 

място за настаняване, както и организиране на вътрешен транспорт; 

4. Предпочитания за хранене (ако има такива)  на участниците, за да може да се 

организира храненето им. 

 

Пътуването ще се проведе в периода Септември – Октомври 2018 г., като точните дати са 
предмет на допълнително уточняване след подписване на договора за изпълнение на 

поръчката. 

 

Конкретни изисквания към обхвата на  работа включват: 

 

1) осигуряване на вътрешен транспорт  Айтос – София в деня на заминаване, София - Айтос 

в деня нан пристигане. Превозното средство трябва да отговаря на нормативните изисквания 

за осъществяване на публичен превоз, да е климатизирано и технически изправно. 

2) Осигуряване на транспорт със самолет София - Гьотеборг - София за 14 участника – 

икономична класа. 

3) осигуряване на вътрешен транспорт в Швеция – трансфер от/до летището в Гьотеборг, при 

осъществяване на мероприятията, предвидени по програмата за престоя. 

4) осигуряване на прехрана за времето на престоя за 14 участника, което включва – закуска, 

обяд и вечеря за всички пълни дни на престой, както и осигуряване на съответното хранене в 

дните на пътуване, съобразено с часовото разписание на полетите. 

5) осигуряване на нощувки в Гьотеборг - 4 нощи за 14 участника, настанени в единични стаи, 

минимално ниво на хотела – 3 звезди, който трябва да е разположен в градската зона на гр. 

Гьотеборг. 
6) осигуряване на преводач от шведски  на български език – по време на целия престой, за 

времето на провеждане на срещите, според утвърдената програма за посещението. 
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Партньорът в проекта  - Хомек АБ (Швеция),  ще осигури лектори и модератори за 
провеждането на срещите. 

Изпълнителят има задължение да предостави за предварително съгласуване с Възложителя 

следната информация: 

• Избор на самолетна компания и време на полетите; 

• Избор на хотел за настаняване; 

• Избор на места за хранене, както и примерните менюта. 

Възложителят има право да не одобри предложението на Изпълнителя, когато съществува 

риск то да повлияе на ефективното провеждане на посещението. Изпълнителят е задължен да 
ревизира своето предложение до получаване на съгласието на Възложителя по всеки един от 
горепосочените елементи. 

 

Дейност 2 – Провеждане на публични събития 

Провеждане на кръгла маса 

Събитието е предназначено за представяне и дискутиране на резултатите от дейност 1 от 

проекта - проучване и сравнителен Анализ на социалната система и законодателство в 

Швеция и България, и изследване на приложимостта на предложените социални иновации. 

Кръглата маса ще е насочена към хора, ангажирани със социални дейности, и по-специално 

грижа за възрастни хора, като целта е да бъде представено проучването и да се обсъдят 

наблюденията, които то ще е отчело. 

Провеждането на кръгла маса ще се извърши в края на дейност 1 от проекта ( приблизително 

– края на м. Май 2018), в гр. Айтос, като за целта ще бъде наета подходяща зала - като 

капацитет, условия и техническо обезпечаване. Очаква се присъствието на 20 участника, в 

т.ч. и екипа на проекта, за които трябва да се осигурят зареждане с вода в началото на 

събитието, обяд, както и информационни материали. 

Събитието ще е с продължителност 5 часа - от 10.00 до 15.00. Кръглата маса ще бъде 

модерирана от представител на изпълнителя по дейност 1.  

На откриването ще бъдат поканени представители на медиите, които да отразят събитието. 

 

 

Провеждане на пресконференция  

Събитието има за цел да подкрепи по-широкото отразяване на постигнатите резултати в 

рамките на проекта, и да обърне внимание на задължението, което обществото има към 

старите хора, когато те преминат във възраст, в която имат нужда от грижа и внимание за 
достоен живот. 

Пресконференцията ще се проведе в края на проекта ( месец Октомври 2018г.). На нея ще 

бъдат поканени представители на медиите, като и някои от участниците в обученията и 

обмена на опит, за да споделят своите впечатления. 

 

Очаквани резултати 

Като резултат от изпълнението на договора се очакват: 
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• По дейност 1  -  Проведено пътуване за обмен на опит, с включени 14 

участника, и продължителност - 5 дни. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ – 44783,33 

лв. без ДДС 

•   По дейност 2 - Проведени кръгла маса и пресконференция. ПРОГНОАНА 

СТОЙНОСТ  916,67 лв. Без ДДС 

 

4. Условия за отчитане на изпълнението 

Изпълнителят следва да отчете изпълнението на всяка една дейност и под-дейност 
посредством представянето на доклад в писмен вид, в т.ч. и приложения към тях, като 

дължими са общо 3 доклада – 1 за дейност 1, и 2 за всяко от събитията по дейност 2. 

Всички доклади за изпълнението на дейности, съгласно настоящата техническа 

спецификация, трябва да бъдат изготвени и представени на български език, на хартиен 

носител и в електронен вариант на електронен носител, както следва: 

• на хартиен носител – 1 брой за всеки доклад;  

• на електронен носител – 1 брой CD (или друг електронен носител) за всеки доклад. 

Всички доклади, изготвени в изпълнение на обществената поръчка, подлежат на 
одобрение от страна на Възложителя, като при наличие на коментари от негова страна, 

докладите се връщат на Изпълнителя за отразяването им в срок, указан от Възложителя. 

Докладите, респективно извършената работа, се считат за одобрени след подписване на 
двустранен приемo-предавателен протокол. 

 

5. Разполагаем бюджет 

Максималната сума за изпълнението на дейностите по обществената поръчка е 45 700,00 

лв., без ДДС. 

 

 


