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ТЕХНИЧЕСКО   ЗАДАНИЕ 

за обществена поръчка 

 

с предмет: «Предоставяне на услуги за популяризиране, информиране и публичност » 

на територия Високи Западни Родопи 
 

Участникът следва да осъществи следните доставки и услуги: 
 

 

No Дейност Описание и изисквания Брой Срок за 

изпълнение 

1 Подобряване 

функционалните 

възможности на 

съществуващия сайт 

www.borino-dospat.com 

Цялостно обследване на 

сайта. Предложения за 

подобряване на неговата 

функционалност чрез 

добавяне на нови секции, 

раздели, менюта, търсачки, 

бутони, линкове към 

сайтовете на ПРСР ,ДФЗ, 

МЗХ, НСМ, система за 

архивиране и др. След 

одобрение на 

предложените промени от 

страна на ИЕ на МИГ ВЗР, 

прилагане на промените и 

тестване на 

функционалността. 

Подобряване на интернет 

рейтинга на сайта 

За целия сайт 31.12.2014 

2 Поддръжка на интернет 

страницата www.borino-

dospat.com 

Ежедневно актуализиране 

и поддържане на интернет 

страницата на МИГ с 

актуални новини, снимки, 

публикации, информация 

за събития  и др. 

За целия сайт в 

рамките на една 

календарна година от 

подписване на  

договор с 

възложителя 

31.12.2014 

3 Създаване и излъчване на 

актуални новини 

Създаване   и  

излъчване/публикуване в 

местните кабелни 

телевизии Борино Сат  и 

Сърница нет –мин 

3мин/всяка публикация-за 

подхода ЛИДЕР, за ПРСР, 

за МИГ ВЗР 

3 бр  До 

30.09.2014-

1 бр 

До 

31.10.2014 -

1 бр 

До 

31.12.2014 -

1 бр 

4 Бюлетин с публикации за 

резултати от дейността, 

популяризиране на 

дейността на МИГ-а и 

постигнатите резултати от 

реализацията на СМР, 

По 2 издания  за всяко 

шестмесечие, цветни 

корици,  обем - 8-10 стр., 

вкл.кориците, формат А5, 

със снимки, черно-бяло 

издание- цветен гланциран. 

тираж 200 бр. за 

всяко издание или 

общо 800 бр.-4 

издания общо за 

годината  

Мин 2 

тиража 

/издания/  в 

срок до 

30.06.2014 

г, 

http://www.borino-dospat.com/
http://www.borino-dospat.com/
http://www.borino-dospat.com/
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публикации за проведени 

мероприятия, събития 

Текстове и  снимки се 

предоставят от 

Възложителя 

 

останалите 

до края на 

2014г. 

5 Публикации на актуални 

новини с информация за 

осъществени приеми на 

проекти, информация за 

реализация на проекти от 

бенефициенти  

Дейността включва 

подготовка на 

информацията и 

публикации на  новини, 

осъществени покани за 

прием на проекти, 

информация за реализация 

на проекти от 

бенефициенти, 

информация  за дейността 

на МИГ „Високи Западни 

Родопи” в регионален 

и/или местен ежемесечник 

Минимум 4 

публикации до края 

на 2014г. 

 

До 31.12. 

2014г. 

6 Изработка на рекламно-

информационен ПАКЕТ 

Пакета включва подготовка 

и издаване на хартиена 

папка с твърди    корици А4  

с вътрешен джоб за  CD, 

флаери-А5, А4, карта на 

Територията, дипляни, 

актуална информация  за 

Територията /на два езика-

български и английски 

Дейността включва 

текстово оформление, 

подбор на снимков 

материал, отразяващ 

природни ресурси, 

забележителности, 

културно-историческо 

наследство, информация за 

туристически дестинации 

на Територията, 

информация за места за 

настаняване,-хижи,къщи за 

гости, семейни хотели, 

дизайн и издаване. 

Тираж:  

400 бр. пакети, 

включващ: 

1.Корица цветна 

отвън, вътрешен 

джоб за CD, 

2.CD- съдържаща 

информация за 

Територията-

забележителности, 

защитени територии, 

места за настаняване 

с контактна 

информация. CD-с 

цветна обложка-лого 

на ЛИДЕР, на МИГ 

ВЗР, с музикален 

фон / от родопското 

фолклорно 

творчество-

съгласувано с 

Възложителя/ 

3.Карта на 

Територията-А3-

двустрана –от едната 

страна   топографска 

карта на общини 

Борино и Доспат /-

съществуващи 

туристически, 

пешеходни и други 

пътеки, места за 

нощуване, 

информация за 
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здравни заведения, 

автосервизи, ТИЦ от 

другата  страна 

схематична карта –на 

Територията с места 

за настаняване, 

подслон, хотели, 

услуги, информация 

и снимки на проекти 

на бенефициенти 

кандидатствали с 

проекти към  МИГ 

със снимки и 

контактна 

информация 

/Картата е вградена 

към 

информационният 

пакет/Информацията 

е на български и 

английски на  

картата-тираж 400 бр 

4.Информация по 

раздели за 

Територията на  

МИГ ВЗР / 32 

страници вкл с 

кориците и карата, 

която карта  се сгъва 

от А3 на формат А 4 

Информацията –

текст  и снимков 

материал се 

представят на всяка 

нечетна страница 

1,3,5 и т.н.  на 

български, всяка 

четна страница-2,4,6 

на английски, като се 

броят и вътрешните 

корици страница. 

Ще  следва да има 

информация  по 

раздели за : 

4.1.Природни 

ресурси на 

територията- селски 

ландшафт, , гори, 

води, природни 

феномени 

4.2.Културно 
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историческо 

наследство на 

територията-

етнографски 

изложби, 

центрове,читалища, 

музеи,местни 

събития, събори, 

фестивали,  

4.3.Административни 

центрове  на 

територията –

общини Борино и 

Доспат 

4.4.Места за 

настаняване  и 

подслон, ТИЦ, 

информация за МИГ 

и подхода ЛИДЕР, 

информация за добри 

практики и 

иновативни проекти 

представени в МИГ 

от бенефициенти-

тираж 400, същите се 

поставят в 

хартиените паекти 

5.Флаери А 5 UV лак 

гланц с информация 

за МИГ ВЗР ПРСР, 

подхода ЛИДЕР  и 

територията на ВЗР / 

на два езика-

български и 

английски /-тираж 

400 

6. Флаери А 4 UV лак 

гланц с информация 

за проекти на 

бенефициенти 

представени и 

одобрени от МИГ 

ВЗР  МИГ ВЗР ПРСР 

/ на два езика-

български и 

английски / -тираж 

400 

7.Изработка на 

диплянки /брошури/-

формат А4, с 2 гънки, 

двустранно хромова 
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хартия, 4+4 цвята, 

UV лак гланц-с 

информация на 

български и 

английски за 

Територия МИГ ВЗР, 

за СМР на МИГ ВЗР, 

степен на изпълнение 

на СМР, дипляната 

да съдържа и 

схематична карта на 

Територията –тираж 

400 

 

7 Реализиране на 

радиопредавания, 

телевизионни предавания 

и реклами /регионално 

радио/ 

Подготовка на 

информацията, договаряне 

с регионална медия и 

излъчване на материалите . 

 

3 бр. предавания До 

31.08.2014-

1 

До 31.10.14-

1 

До 

31.12.2014-

1  

8 Преводи на материали, 

текстове, кореспонденция, 

комуникации, във връзка с 

организирани събития, 

планирани дейности  и др. 

Текстов превод от и на 

български и английски език 

Цена на 1 стр 20,00 лв при 

1800 символа. 

 

Максимум 50 

страници за целият 

период  

 

31.12. 

2014г. 

9 Изработка, дизайн, 

доставка  и монтаж на 3 

бр. транспаранти, с 

двустранни цветни 

текстове, знаци и лога на 

Местната инициативна 

група Високи Западни 

Родопи, подхода Лидер и 

Програмата за развитие на 

селските райони 

 

Размери на 700/70 см, 

монтирани на 2 бр 

вертикални метални стойки  

ф 40-ф60, монтирани върху 

имоти общинска 

собственост, съгласно 

схема одобрена от 

гл.архитект на съответната 

община/ и съгласувана с 

Регионална пътна служба, с 

оглед спазване на 

минимален габарит. 

Транспарантите ще се 

монтират на трите главни 

подхода на видни места 

край пътни артерии към 

Територията, а именно: 

1. Г.Делчев- Доспат, –

разклона за с.Любча 

2.Велинград-Сърница –

Доспат на между 

областната граница 

3.Девин-Борино, при 

с.Тешел  разклона за 

3 бр. транспаранти До 30 

09.2014г. 
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Триград  и с.Борино . 

/Текстовете се съгласуват с 

Възложителя/ 

10 Дизайн и изработка на  

постери  на текстилна 

основа с размери 

ширина/височина 80/200 

см с информация за 

популяризиране на МИГ 

ВЗР, СМР, подхода 

ЛИДЕР, ПРСР и др.  

Постерите са с  мобилен 

механизъм  -двустранен 

рол банер, с възможност за 

сгъване и транспортиране в 

максимално удобна форма, 

устойчив на сгъване. 

Отделните постери се 

надписват освен с текстове 

и лога на МИГ,визия на 

МИГ ВЗР,лога и мота на 

ЛИДЕР  ПРСР ,както и със 

съответни обучителни теми 

от изпълняваните през 2014 

г дейности по М 431-2 по 

популяризиране на 

Територията /Същите се 

съгласуват с Възложителя/ 

 

6 бр. 30.09.2014г. 

11 Организиране и 

провеждане на Годишни 

обществени форуми за 

повишаване 

информираността, 

осигуряване на 

публичност и прозрачност 

и популяризиране сред 

населението на 

територията на общините 

Борино и Доспат на 

Стратегията за местно 

развитие на Сдружение 

„МИГ Високи Западни 

Родопи”. Д 

 

Два форума : 

Единият за отчитане и 

обсъждане на приключване 

на периода на 

договориране на средства 

по одобрена СМР  с 

информация за постъпили 

проекти, бенефициенти. 

Вторият-годишен форум 

За цялостното изпълнение 

на СМР прилаган от МИГ 

ВЗР 

 

Дейността включва : 

дизайн и цялостна 

организация и провеждане  

на форумите, наем зали, 

техника, подготовка на 

програма и презентации, 

кетъринг за участниците, 

изготвяне на доклад от 

форума и снимков 

материал.  

2 бр. Първи 

форум: 

31.07.2014 

 

Втори-

годишен 

форум 

31.12. 

2014г. 

12 Дизайн,  подготовка на 

текст и снимки, 

отпечатване, превод на 

английски език и 

разпространение на 

пълноцветна 

информационна брошура, 

Брошурата трябва да 

съдържа информация за 

популяризиране на 

ресурсното многообразие и 

възможности за развитие  

на Територията на МИГ- 

а/на английски език /. 

 тираж -500 31.10.2014 
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формат А-5, до 20 стр. 

включително кориците, 
цветна (4+4), с 

гланцирани листове. 

 

 

13 Дейности по анимиране на 

Територията, чрез 

изработка и 

разпространение на видео 

филм за популяризиране 

на територията 

Филмът е с 

продължителност 15 

минути, на тема 

"Територия Високи 

Западни Родопи в четири 

сезона", озвучаване на 

български, субтитри на 

английски език. Изработка, 

дизайн и разпространение 

на  филма  на DVD, 

вкл.дизайн на обложка, 

лого.  

Следва да се представи 

територията през четирите 

сезона-чрез текст, снимки, 

дизайн, събитя и др.п. 

/Материалът следва да се 

одобри от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/ 

Тираж 200 бр. Декември 

2014 

14 Изработка и 

разпространение на 

рекламни сувенири, 

предмети, 

популяризиращи 

дейността на МИГ 

,Територия ВЗР и подхода 

ЛИДЕР. Всички материали 

трябва да с изработени 

съгласно изискванията за 

визуализация и 

публичност на ПРСР 

 

1.тениски      с къси ръкави 

/ в два различни цвята-бяло 

и черно/--с изображение на 

логото / отпред /и  надпис 

около   Логото ВИСОКИ 

ЗАПАДНИ РОДОПИ  и на 

гърба Сайта   www.borino-

dospat@abv.bg--      в 

полукръг 

2. шапки-бели и черни  с 

лого и текст 

3.химикалки с едноцветен 

надпис www.borino-

dospat.com, надпис Европа 

инвестира в селските 

райони.  – 300 бр 
4.ароматизатори- 500 бр 

със стикери-лого на МИГ 

ВЗР 

5.ключодържатели-200 бр 

Тиражи по 

позиции,съответно: 

1.По 100 бр съответно 

2.По 100 бр съответно 

3.Химикалки-300 

4.ароматизатори-500 

5.ключодържатели-200 

 

30.09. 2014 

 

 

Всички дейности, услуги и материали трябва да бъдат подготвени след предварително съгласуване 

на дизайна, текстовете, снимките и др. с Изпълнителният екип на МИГ ВЗР 

http://www.borino-dospat@abv.bg--/
http://www.borino-dospat@abv.bg--/

