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Проект „МЕМОФИШ“, еMS ROBG-420 
 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 
 
 
1.Предмет на услугата: 
 
Предоставяне на услугa с предмет „Организиране на информационни събития и 
промоционален тур” във връзка с проект „Памет и бъдеще. Разкази за Дунавската 
цивилизация“, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество 
ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014 – 2020 г., № ROBG-420.  
 

 
2.Обща информация за проекта: 
 
Настоящата поръчка е част от изпълнението на проект „Памет и бъдеще. Разкази за 
Дунавската цивилизация“, финансиран по Програмата за трансгранично 
сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014 – 2020 г., № ROBG-420, 
Приоритетна ос 2 „Зелен регион“, Специфична цел 2.1. „Подобряване на опазването и 
устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното 
наследство.“  
 
Целта на проекта е да допринесе за устойчивото използване на ресурсите на река 
Дунав като изследва трансграничното наследство на рибарските общности, създадени 
по българския и румънския бряг на реката и едновременно с това ги подготви и 
представи като потенциални туристически обекти, пример за съхраняване на 
екосистемите на реката. 
 
С проекта се цели:  
- Да се изследва и представи пред широката общественост уникалното културно 
наследство на рибарите и техните практики за съхраняване на устойчива екосистема в 
и край реката; 
- Да се съхрани това наследство за бъдещите поколения чрез повече мерки за 
закрила на природното и културното богатство в съвместни стратегии за развитие и 
политики; 
- Да се демонстрира, че икономическата полезност може да се съчетае със 
защита и опазване на природната и културната среда чрез създаване и развитие на 
интегрирани туристически продукти, основани на дунавското рибарско наследство. 
 
В рамките на активно трансгранично партньорство по проекта ще бъдат постигнати 
следните конкретни резултати: 
 
1. Ще бъдат идентифицирани, описани и визуализирани 10 съществуващи рибарски 
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общности в българо-румънския участък на река Дунав, чрез теренно и аудиовизуално 
проучване и прилагане на научен поход, в резултат на което ще бъде създадена 
Интернет-базирана дигитална база данни на рибарското културно наследство по 
Дунав.  
2. Ще бъдат разработени и популяризирани  9 стратегически документа, свързани с 
опазване и устойчиво използване на културно-историческото наследство, както и с 
развитието на 10те рибарски общности като туристически дестинации 
3. Ще бъдат създадени, популяризирани и тествани 15 интегрирани туристически 
продукта, основани на материалите и знанието, акумулирано в рамките на проекта. 
 
Проектът обхваща целия трансграничен регион и се изпълнява в рамките на 
конкретните селища, в които са идентифицирани действащи рибарски общности.   
 
Партньори по проекта са:  
Българо-румънска търговско-промишлена палата, Русе, България (водещ партньор) 
Сдружение с нестопанска цел „Паралел – Силистра“, България 
Регионален исторически музей – Русе, България 
Асоциация „Акчес“ – Кълъраш, Румъния 
Местна рибарска група „Дунаря Каларашеана“ – Кълъраш, Румъния 
 
 
3.Описание на услугата: 
 
В рамките на настоящата поръчка се възлага “Организиране на информационни 
събития и промоционален тур”. По-конкретно изпълнителят следва да организира 
следните събития: 
 
Информационни събития: 
• Организиране на пресконференция в района на Силистра за 25 души 
(осигуряване на зала, презентационна техника, кетъринг, покани, регистрация, 
снимки) 
• Организиране и провеждане на форум сесия за 15 души в област Силистра 
• Услуги по организацията и провеждането на обществени обсъждания 
(информационните събития) до постигане на индикатора 150 души (осигуряване на 
зала, презентационна техника, кетъринг, обяд, покани, регистрация, снимки) 
• Организиране и провеждане на промоционален тур с гребен поход по Дунав за 
15 младежи в района на Силистра и Кълъраш 
 
4. Стойност и начин на плащане: 
Стойността на настоящата поръчка е 27 593,08 (двадесет и седем хиляди петстотин 
деветдесет и три лева и 8 стотинки) без ДДС и 33111.69 лв. (тридесет и три  хиляди 
сто и единадесет лева и 69 стотинки) с включен ДДС, когато е приложимо: 
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  Услуга 

Максимална  
прогнозна 
стойност в 
лв. (без 
ДДС) 

Максимална 
прогнозна 
стойност в 
лв. (с ДДС) 

1 Организиране на пресконференция за 25 души  

 

Услуги по организацията и провеждането 
(зала,  презентационна техника, кетъринг, 
покани, регистрация, снимки ) до 
постигане на индикатора 25 души. 
Максимална единична цена не трябва да 
надвишава 58,67 лв. /човек, с вкл. ДДС 

977,9 1173,48 

2 Организиране на форум сесия за 15 души 

 общо 3960,5 4752,6 

  

Еднодневна форум сесия (зала,  
презентационна техника, кетъринг, 
покани, регистрация, снимки  и храноден) 
Максимална единична цена не трябва да 
надвишава 93,88 лв./човек, с вкл. ДДС 

1173,48 1408,18 

  

Нощувка 1 бр.  
Максимална единична цена за нощувка на 
един човек, не трябва да надвишава 
156,46 лв. с ДДС 

1955,8 2346,96 

  

Форум сесия – половин ден ( зала,  
презентационна техника, кетъринг, 
покани, регистрация, снимки ) 
Максимална единична цена не трябва да 
надвишава 46,94 лв./човек, с вкл. ДДС 

586,74 704,09 

  
Транспорт за участниците с автобус. 
Максимална единична цена за километър, 
не трябва да надвишава 2,11 лв. с ДДС  

176,03 211,23 

  Регистрация  68,45 82,14 

3 Организация и провеждане на обществени обсъждания за 150 души 

 

Услуги по организацията и провеждането 
(зала,  презентационна техника, кетъринг, 
покани, регистрация, снимки ) до 
постигане на индикатора 150 души 

8801,1 10561,32 
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Максимална единична цена не трябва да 
надвишава 70,41 лв. /човек, с вкл. ДДС 

4 Организиране и провеждане на промоционален тур с гребен поход 
по Дунав за младежи в района на Силистра и Кълъраш за 15 души 

 

Организиране и провеждане на 
промоционален тур с гребен поход по 
Дунав за младежи в района на Силистра и 
Кълъраш за 15 души (включва 2 нощувки 
за 15 души; храноден за 3 дни за 15 души; 
осигуряване на лодки, лодководач/и, 
разрешителни, мерки за безопасност; 
транспорт 300 км в района на Силистра, 
вкл. винетка и такса ферибот; транспорт 
300 км в района на Кълъраш, вкл. винетка 
и такса ферибот) 

13853,58 16624,3 

    
Посочените максимални единични цени, следва да бъдат спазвани при формиране на 
стойността на ценовата оферта на кандидатите. 
Плащанията се извършват по банков път, по банковата сметка на изпълнителя, за 
всяко конкретно събитие, както следва: 
-Авансово плащане, в размер на 50% (петдесет) процента от стойноста на събитието, 
след подадена Заявка от Възложителя с указване на мястото за реализиране на 
събитието и броя участници. Плащането се извършва в срок до 5 работни дни от 
подаванeто на заявката.  
-Окончателно плащане - останалата част от стойността на събитието, след неговото 
приключване, подписване на приемо-предавателен протокол и издаване на фактура. 
Срокът за плащане е до 60 дни от издаването на фактурата. 
 
 

 
Одобрил:  
Диана Бебенова 
Председател на СНЦ Паралел - Силистра 
 
 
 


