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ПРАВИЛА НА КОНКУРСА - Приложение 2: Таблица за функциите 



  1 

Обновителен ремонт на сграда „Пол-Анри Спак“  Правила на конкурса

 

 
 

Основни функции Полезна площ и капацитет  

* максимум (м²): възможно най-
голяма полезна площ 

Програма 

Пленарна зала максимум * 7 100 м² 

Пленарна зала най-малко 780 места за членове на ЕП 
в идеалния случай: 900 места за членове на ЕП 

Балкон за посетители 700 места 

Кабини за устен превод 160 места (32 кабини) 

Бар до пленарната зала 400 лица 

Комисии  максимум * 5 800 м² 

Голяма зала за комисиите най-малко 350 места за членове на ЕП  
в идеалния случай: 400 места за членове на ЕП 

Средно голяма зала 1 за комисиите  150 до 200 места за членове на ЕП 

Средно голяма зала 2 за комисиите 150 до 200 места за членове на ЕП 

Малка зала 1 за комисиите 80 до 120 места за членове на ЕП 

Малка зала 2 за комисиите 80 до 120 места за членове на ЕП 

  
в идеалния случай: 1 средно голяма зала или 

1 допълнителна малка зала за комисиите (площ, 
невключена в максималната площ от 5 800 м²) 

Балкон за посетители 320 места 

Кабини за устен превод най-малко 96 места  

Бар за комисиите 300 лица 

Зала за тристранни срещи максимум * 5 200 м² 

Голяма зала за тристранни срещи 
130 места за членове на ЕП 

и 3 зали за работни срещи 
Средно голяма зала 1 за 
тристранни срещи 80 места за членове на ЕП 
и 3 зали за работни срещи 
Средно голяма зала 2 за 
тристранни срещи 80 места за членове на ЕП 
и 3 зали за работни срещи 

Средно голяма зала 3 за 
тристранни срещи 80 места за членове на ЕП 
и 3 зали за работни срещи 
Средно голяма зала 4 за 
тристранни срещи 80 места за членове на ЕП 
и 3 зали за работни срещи 
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Средно голяма зала 5 за 
тристранни срещи в идеалния случай: 1 допълнителна средно 

голяма зала с 80 места за членове на ЕП 
и 3 зали за работни срещи 

Кабини за устен превод 
най-малко 66 места 

в идеалния случай: 78 места 

Бар за тристранни срещи 240 лица 

Медии  максимум * 4 100 м² 

Работни зони  130 работни места 

Зала за пресконференции 120 места 

Зали за брифинги  40 и 20 места 

Зона за медиите в пленарната зала 1000 м² 

Кабини за устен превод 36 места 

Бар за представители на пресата 

Ако няма други възможности, ще се използва 
барът до пленарната зала 

в идеалния случай: бар за представители на 
пресата за 100 души  

Протокол  максимум * 3 000 м² 

Официален вход 490 м² 

Салони и заседателни зали  4 + 2 салона 

Посетители  максимум * 6 500 м² 

Вход за посетители  500 м² 

Зали за брифинги 
най-малко 5 x 40 лица 

в идеалния случай: 1 допълнителна зала за 
40 лица 

Бар за посетители 200 лица 

Трибуни за посетители Към пленарната зала и заседателните зали на 
комисиите 

Дейности за посетителите 1600 м² 

Култура и мероприятия максимум * 5 800 м² 

Многофункционални пространства 900 + 350 лица 

Изложбени пространства 
най-малко 700 м² 

в идеалния случай: 1 700 м2 

Ресторант  максимум * 5 700 м² 

Ресторант с обслужване  100 места 

Ресторант на самообслужване 250 + 300 + 350 места 

VIP ресторант и трапезария 80 + 15 места 

Централна кухня 2 000 порции ястия 

Помощни структури максимум * 4 800 м² 

Общо полезна площ  максимум * 48 000 м² 

 


