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BG04-04-05 ОБУЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА 

АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ  

                                                                                                                     Приложение 1 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

по процедура за определяне на изпълнител с публична покана за 

„Организация на кетъринг за обучения на място” 

Обект на поръчката от настоящата документация е “Организация на кетъринг за обучения на 

място” по  договор BG04-04-05- 15- 08, проект „Енергийна ефективност и ресурсна ефикасност 

чрез по-добро знание и обществено съзнание”  за дейност  „Провеждане на обучения за 

изграждане на капацитета на назначени служители в държавните институции и общинските власти 

за развитие, планиране и изпълнение на мерки за ЕЕ и ВИЕ” и  със срок на изпълнение  до края на 

април 2016 г. 

       Целта на тази дейност е да достави висококачествено теоретично и практическо знание на 

участниците, което най-точно пасва на техните образователни потребности. Това в последствие ще 

рефлектира положително в  качеството на тяхната работа  и в областта на енергийната 

ефективност и възобновяемите енергийни източници като цяло.  

 

Всяко обучение ще бъде организирано в две части: 

(1.) 30-часово обучение на място в определена локация в страната, с продължителност от 5 

работни дни и  

(2.) 5-дневен 30-часов дистанционен компонент.  

 

За компонента обучения на място  и организираните обучителни сесии в 22 областни 

града в България, всяко от които е за 30 участника, трябва да бъдат създадени добри 

условия за протичане на обученията. Това включва и осигуряване на кафе паузи и обяд 

за участниците. 

  

№ Описание / изискване 

 

 

 

 

1. 

За компонента обучения на място : 

-   обучителни сесии в 22 областни града в България: София- 2, Благоевград, Перник, Видин, 

Монтана, Ловеч, В.Търново, Габрово, Разград, Шумен, Ямбол, Бургас, Стара Загора, 

Хасково, Пловдив, Пазарджик, Варна, Смолян, Кърджали, Кюстендил, Търговище.  

Една сесия включва : 

-   30 участника за  всяка сесия; 

-   минимум 1 лектор за всяка сесия 
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-    продължителност на сесията -  5 работни дни  

           2. За ден: 

1. кафе пауза в 10.00 часа 

2. Обяд 12.30 часа 

3. кафе пауза в 15,00 часа 

1.  Всеки кандидат да предложи по минимум две менюта за ден, предлагащи разнообразие по 

вид/артикул.  

- В менюто за обяд да бъдат включени като минимум супа или салата, основно ястие, десерт и 

напитка. Менюто трябва да включва както месни, така и  вегетариански храни; минимум по 1 

артикул/вид  

- Кафе паузите да съдържат минимум кафе, чай, вода, дребни соленки  и сладки/мин. 1 вид/. 

2. Храната задължително следва да отговаря на изискванията за безопасност и качество, 

регламентирани в европейското и националното законодателство.  

3. Храната да се доставя в определени часове, при спазване на точност. 

4. Съгласуване на заявките и менютата преди започване на обученията. 

Други изисквания: 

Доставката на хранителните продукти да е придружена със сертификат за произход и качество, 

експертен лист или друг аналогичен документ и да се извършва при спазване на нормативно 

определените санитарно-хигиенни изисквания. 

При транспортиране на храните се спазват изискванията при транспортиране на храни, съгласно 

раздел четвърти към Наредба № 5 / 25.05.2006 г. за хигиената на храните, издадена от 

Министерство на здравеопазването и Министерство на земеделието и горите, в сила от 01.09.2006 

г.(обн.ДВ, бр.55 от 2006 г).  

Менюто следва да осигурява прием на енергия и хранителни вещества, съгласно Наредба № 23 от 

2005 година за физиологичните норми за хранене на населението ( обн. ДВ ,бр.63 /2005 г.)  

Изисквания към опаковката: Опаковките на доставяните хранителни продукти не трябва да 

създават условия за замърсяване или за преминаването на опасни за здравето вещества; да бъде с 

ненарушена цялост; не се допускат обозначения на етикета, които да заблуждават потребителя по 

отношение на вложените продукти, тяхното естество, произход, идентичност, свойства, състав, 

трайност, начин на производство и употреба. 

 

 

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” по 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 
носи от "Балкански институт по труда и социалната политика”  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този 
документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, 
страните – донори и Програмния Оператор на BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”. 
 


