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 ТЕХНИЧЕСКО  ЗАДАНИЕ 

за обществена поръчка 

 

„Предоставяне на услуги за организиране и провеждане на работни 

посещения, анализи и проучвания” с две обособени позиции: 

 

   Обособена позиция 1:  

С предмет:  «Предоставяне на услуги за организиране и провеждане на работни 

посещения и проучвания на територии на МИГ „Високи Западни Родопи“ и МИГ  

„Rieska Leader – Финландия» 
 

Участникът следва да предостави следните услуги: 
 

№ 

по 

ред 

 

 

Наименование на 

услугата 

Едини

ца 

мярка 

Коли

чест

во 
Спецификация 

 

 

Изисквания 

 1 Провеждане на  

уъркшоп за планиране 

на дейността на 

работната група   

Бр. 1 3-дневен уъркшоп с 

участието на по 3-ма 

участника от МИГ 

(превод, ком.разходи, 

транспортни разходи, 

орг.разходи).  

1.Детайлно планиране на : 

a. Разпределение на 

задачите и отговорностите 

в рамките на работната 

група 

b. Детайлен работен 

график 

1. Организиране и изпълнение на 

посещението: 

- Организиране на посещението в 

територията домакин; 

- Подготовка и изпращане на пакет-

покана до участниците (по списък 

на възложителя) , програма за 

работното посещение, 

регистрационен формуляр; 

- Изготвяне на присъствен списък с 

участници; 

- Изготвяне на  програма и покани; 

- Изготвяне на 

презентация/презентации за 

обучението; 

- Размножаване презентации за 

участниците ; 

- Регистрация при провеждане на  

обучението; 

- Снимков материал от работното 

посещение; 

- Изготвяне на доклад за 

извършеното работно посещение ; 

- ППП 

2. Организационни дейности  

- Организиране на посещението ; 

- Осигуряване на лаптоп, 

мултимедия, екран и фотоапарат; 

- Осигуряване на други материали, 

необходими за работното 

посещение; 

- Осигуряване на листи за писане и 

химикал за всеки от участниците; 

- Осигуряване на кетъринг и 

нощувка за участниците; 

- Осигуряване на транспорт за 

участниците; 

- Осигуряване на лектор – при 

необходимост. 
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2 Извършван на 

проучвания за 

представяне на всяка 

една от двете 

територии 

Бр. 2 Извършване на  2 

проучвания по едно във 

всяка една от двете 

територии  на съответната 

МИГ /България и 

Финландия/ 

1. Организиране и извършване на 

проучванията на всяка една от 

териториите: 

 

- Идентифициране на 

възможностите за участие на 

младежите и жените в сферата на 

развитие на устойчиво земеделие и 

екотуризъм в територия «ВЗР» 

- Идентифициране на 

възможностите за участие на 

младежите и жените в сферата на 

развитие на устойчив туризъм и 

биоземеделие в територия «Rieska 

Leader» 

- Изготвяне на доклад за 

извършеното проучване; 

- ППП 

2.1 

Извършване на 

проучвания в 

територията на  МИГ 

„ВЗР” 

  

Разход за проучване. 

a. Извършено 1 проучване 

в територията на МИГ 

„ВЗР”- доклад 

 

 

 

 

2.2 

Извършване на 

проучвания в 

територията на МИГ  

„Rieska Leader” 
  

Разход за проучване 

b. Извършено 1 проучване 

в територията на МИГ 

„Rieska Leader”- доклад 
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3 Подготовка за 

представяне на всяка 

една от двете 

територии 

Бр. 2   Информационно 

представяне на всяка една 

от двете територии в 

другата 

1. Организиране и изпълнение на 

обучението: 

 

- Изготвяне на  информационна 

програма; 

- Изпращане на материали за 

представяне на съответната 

территория 

- Изготвяне на 

презентация/презентации за 

представяне на Територията 

- Изготвяне на присъствен списък с 

участници (по предложение на 

възложителя); 

- Размножаване презентации за 

участниците;  

- Регистрация в деня на провеждане 

на информационното представяне; 

- Снимков материал от  

информационното представяне; 

- Изготвяне на доклад за  събитието; 

- Попълване на формуляр за обратна 

връзка от участниците; 

- -ППП 

- 2. Организационни  дейности : 
- Осигуряване на подходяща зала за  

информационното представяне, 

достатъчна за да побере  мин.15 

човека; 

- Осигуряване на лаптоп, 

мултимедия, флипчарт, екран и 

фотоапарат; 

- Осигуряване на други  материали, 

необходими за  информационното 

представяне; 

-  Осигуряване на презентации,  

листи за писане и химикал за всеки 

от участниците; 

-      Осигуряване на  кетъринг 

3.1. 

Разработване на 

материали за 

предоставяне на 

територията на МИГ 

«ВЗР» 

  

Разработване, дизайн, 

текст, снимки, превод, 

отпечатване 

а. Един информационен 

пакет от материали за 

представяне на 

територията на МИГ 

«ВЗР” 

1.Журнал-цветен/4+4/, 

формат А4 , гланцирани и 

с водна защита на   
листовете 

Приложения към журнала: 

Пр.1.карта -цветна, формат  

А-3 на Територията- с 

места за настаняване, 

хижи, места за подслон, 

хотели/ 

/Адреси и  друга контактна 

информация на места за 

настаняване/ 

Пр.2 

 Карта цветна, формат А3 

Изпълнителят  следва да събере, 

анализира и систематизира 

информацията- текст, снимки, и др., 

като преди отпечатване и 

изработването им  да я съгласува с 

Възложителя  /МИГ ВЗР /, и съответно  

се подготовят в тиражи както следва : 

1.Журнал – 150 бр 

2.Дипляни-150 бр 

3.CD--------150 бр 

Изпълнителят следва в материалите да 

постави логото на ЛИДЕР, на 

националните знамена на  България и 

Финландия, логата на МИГ ВЗР и  
МИГ Rieska Leader /Финланидя /. 
Информационните материали и 

публикации да съдържат  следният 

текст: 

„Този материал е изработен в рамките 

на Договор РД 50-99/23.05.2014 г. ,  по 

Мярка 421 от ПРСР 2007-2013„ 
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на туристически, 

пешеходни и вело пътеки 

и алеи  на Територията 

Снимки и информация за 

природни ресурси  и 

възможност за развиване 

на биоземеделие и еко 

туризъм.  

Снимков  и текстов 

материал на характерни 

местни производства на 

Територията на МИГ ВЗР -

в областта на 

дървопреработване, 

животновъдство, 

традиционно земеделие, 

млекопреработване, 

Съпровождащи  текстове: 

на български и английски 

език . Журнала да съдържа 

вътрешен джоб за CD 

2. Дипляна- формат A4, 

цветна (4+4), с гланцирани 

листове, сгъната на три.С 

текст на два езика-

български, английски, с 

информация за 

Територията, МИГ ВЗР, 

проекти на МИГ 

3. CD- с цветна обложка, с 

информация за 

Територията-на два езика, 

за подхода Лидер, за  МИГ 

ВЗР, информация за 

подкрепени проекти 

3.2. 

Разработване на 

материали за 

предоставяне на 

територията на МИГ 

«Rieska Leader” 

  

Разработване, дизайн, 

текст, снимки, превод, 

отпечатване 

b. Един информационен 

пакет от материали за 

представяне на 

територията на МИГ 

«Rieska Leader”:  

1.Журнал-цветен /4+4/, 

формат А4, гланцирани и с 

водна защита на   
листовете 

 

Приложения към журнала: 

Пр.1 карта- цветна, формат  

А-3 на Територията- с 

места за настаняване, 

места за подслон, хотели, 

къщи за гости/ 

/Адреси и  друга контактна 

информация на местата за 

настаняване и подслон/ 

Пр.2 

 Карта цветна, формат А3 

на туристически, 

пешеходни и вело пътеки 

и алеи  и др. на 

Изпълнителят  следва да събере, 

анализира и систематизира 

информацията - текст, снимки, и др., 

като преди отпечатване и изработване 

да я съгласува с Възложителя  /МИГ 

ВЗР/, и съответно  се подготовят в 

тиражи както следва : 

 

1.Журнал – 150 бр 

2.Дипляни-150 бр 

3.CD--------150 бр 

 

Изпълнителят следва в материалите да 

постави логото на ЛИДЕР, на 

националните знамена на  България и 

Финландия, логата на МИГ ВЗР и  
МИГ Rieska Leader /Финландия /. 
Информационните материали и 

публикации да съдържат  следният 

текст: 

„Този материал е изработен в рамките 

на Договор РД 50-99/23.05.2014 г. ,  по 

Мярка 421 от ПРСР 2007-2013„ 
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Територията 

Снимки и информация за 

природни ресурси  и 

възможност за развиване 

на биоземеделие и еко 

туризъм.  

Снимков  и текстов 

материал на характерни 

местни производства на 

Територията на Rieska 

Lеаder  

Съпровождащи  текстове: 

на финландски и 

английски език . Журнала 

да съдържа вътрешен джоб 

за CD 

2. Дипляна- формат A4, 

цветна (4+4), с гланцирани 

листове, сгъната на три.С 

текст на два езика-

финландски, английски, с 

информация за 

Територията, МИГ ВЗР, 

проекти на МИГ 

3. CD- с цветна обложка, с 

информация за 

Територията-на два 

езика/финландски и 

английски/ , за подхода 

Лидер, за  МИГ RIESKA, 

информация за 

подкрепени и реализирани  

проекти 
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4 Организиране и 

провеждане на работни 

посещения 

 

Бр. 2 Организиране и 

провеждане на работни 

посещения. 

Проведени 2 работни 

посещения за потенциални 

партньори 

1. Организиране и изпълнение на 

посещението: 

- Организиране на посещението в 

територията домакин; 

- Подготовка и изпращане на пакет-

покана до участниците (по списък 

на възложителя) , програма за 

работното посещение, 

регистрационен формуляр; 

- Изготвяне на присъствен списък с 

участници; 

- Изготвяне на  програма и покани; 

- Изготвяне на 

презентация/презентации за 

обучението; 

- Размножаване презентации за 

участниците ; 

- Регистрация при провеждане на  

обучението; 

- Снимков материал от работното 

посещение; 

- Изготвяне на доклад за 

извършеното работно посещение ; 

- ППП 

2. Организационни дейности  

- Организиране на посещението ; 

- Осигуряване на лаптоп, 

мултимедия, екран и фотоапарат; 

- Осигуряване на други материали, 

необходими за работното 

посещение; 

- Осигуряване на листи за писане и 

химикал за всеки от участниците; 

- Осигуряване на кетъринг и 

нощувка за участниците; 

- Осигуряване на транспорт за 

участниците; 

- Осигуряване на лектор – при 

необходимост. 

4.1. 

Организиране и 

провеждане на работно 

посещение в 

територията на МИГ 

„Rieska Leader” 

 
  

5 дневно посещение с 

участието на 8 участника 

от МИГ / превод, 

ком.разходи, транспортни 

разходи, орг.разходи/ 

a. Проведено 1 работно 

посещение с потенциални 

партньори в територията 

на  МИГ «Rieska Leader” 

 

 

 

4.2. 

Организиране и 

провеждане на работно 

посещение в 

територията на МИГ 

„ВЗР” 

  

5 дневно посещение с 

участието на 4 участника 

от МИГ 

b. Проведено 1 работно 

посещение с потенциални 

партньори в територията 

на  МИГ „ВЗР” 
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Всички работни посещения и уъркшопи трябва да бъдат проведени при задължително съгласуване на 

всички дати за провеждане на всички мероприятия с Изпълнителския екип на МИГ ВЗР 
 

Като доказателствен материал от проведените уъркшопи и работно посещение  ще се използва снимков 

материал от всяко събитие, присъствен списък,  доклад от проведеното събитие, приемо-предавателен протокол 

за предаване на работата и приемането и от възложителя и копие от подготвените и раздадени на участниците 

материали за всяко събитие 

      

5 Провеждане на 

уъркшоп за планиране 

на план/ проект за 

съвместни дейности 

Бр. 1 3 дневен уъркшоп с 

участието на по 3 

участника от МИГ 

Проведен уъркшоп за 

планиране на проект за 

съвместни дейности 

a. Определени цели за 

проект за съвместни 

дейности 

b.Определени основни 

резултати от проект 

съвместни дейности 

c. Определени основни 

отговорности в рамките на 

проект за съвместни 

дейности 

d. Определени основни 

параметри на бюджет 

e. Определени основни 

параметри на работен 

график 

- 1. Организиране и изпълнение на  

уъркшоп.  
 

- Подготовка и изпращане на пакет-

програма с покана до участниците 

(по списък на възложителя) , 

програма за уъркшоп, 

регистрационен формуляр;  

- Изготвяне на присъствен списък с 

участници (по предложение на 

възложителя); 

- Изготвяне на  програма; 

- Изготвяне на 

презентация/презентации за 

уъркшопа; 

- Размножаване презентации за 

участниците;  

- Регистрация в деня на провеждане 

на уъркшопа; 

- Снимков материал от обучението; 

- Изготвяне на доклад за проведения 

уъркшоп. 

- -ППП 

2. Организационни  дейности : 

- Осигуряване на подходяща зала за 

уъркшопа, достатъчна за да побере  

мин.8 човека; 

- Осигуряване на лаптоп, 

мултимедия, флипчарт, екран и 

фотоапарат; 

- Осигуряване на други  материали, 

необходими за уъркшопа; 

-  Осигуряване на презентации,  

листи за писане и химикал за всеки 

от участниците; 

- Осигуряване на  кетъринг и 

нощувка за участниците; 

 

6 Планиране на план за 

съвместни дейности  

Бр. 1 Разходи за разработване на 

план 

Планиран план за 

съвместни дейности. 

1. Организиране и изпълнение на 

обобщения план /проект/: 

- Обобщаване и систематизиране на 

информацията от всички доклади, 

презентации на териториите, 

обратни връзки,  извършени при 

провеждането на работните 

посещения, уъркшопите, и 

направените проучвания на 

територията,  под формата на 

проектно предложение за бъдеща 

съвместна дейност  ;  
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За Обособена позиция 2 „Проучвания на територията на МИГ Високи Западни Родопи /Борино и 

Доспат/относно  възможности за развитие на биоземеделие, нормативна уредба, перспективи. 

Проучвания и анализи на ресурсното многообразие на Територията» 

 

 

 

Участникът следва да предостави следните услуги: 

№ 

по 

ред 

 

 

Наименование на 

услугата 

Едини

ца 

мярка 

Коли

чест

во 
Спецификация 

 

 

Изисквания 

 1 Проучвания на 

територията на МИГ 

Високи Западни 

Родопи /Борино и 

Доспат/относно  

възможности за 

развитие на 

биоземеделие, 

нормативна уредба, 

перспективи 

Бр. 1 Проучване (анализ) на 

територията  на общините 

Борино-Доспат за 

наличния потенциала за 

развитие на биоземеделие  

в две  направления –

животновъдство и 

растениевъдство. 

Да се направи кратък 

преглед на регулации и 

нормативни изисквания  

на националното 

законодателство към 

2014г..  

касаещи развитието на 

биоземеделието 

 Да се представи 

информация за 

лицензирани/акредитиран

исертифициращи органи, 

изисквания и перспективи 

за развитието на 

биоземеделие. 

Оптимални варианти за 

животновъдна ферма /по 

отношение брой крави, 

овце/.Оптимални варианти 

по отношение на площ и 

други необходими 

характеристики за 

развитие на  биоземеделие 

-трайни насаждения, 

билки, етерично-маслени 

култури и др.  и в предвид 

планинските условия на 

Територията. 

Информацията да се представи във вид 

на специализиран анализ/доклад  по 

отношение на конкретните възложени 

задачи. Анализа/доклада да включва 

информация на добри практики-

европейски и национални, снимков и 

текстов материал  за подобни  

биоферми и  био /еко|/ 

култури/насаждения/разсадници/билка

рници. 

Анализа/доклада да съдържа 

информация за идентифицираните 

заплахи, рисковете, както и 

възможностите  и потенциала на 

Територията на МИГ ВЗР за 

развитието на този сектор и в двете му 

направления. 

Начин на отчитане-анализ/доклад -  

мин  30 страници, шрифт 12, Times 

New Roman 

2 Проучвания и анализи 

на ресурсното 

многообразие на 

Територията. 

Бр. 1 Да се извърши обстоен 

анализ по отношение на 

ресурсното многообразие 

на Територията на Високи 

Западни Родопи 

/общините Борино –

Доспат за изследване на 

ресурсното разнообразие 

на Територията-флора, 

фауна, екосистеми, 

природни 

забележителности, 

защитени местности, 

Картен материал на Територията 

формат 84/116 см., тираж  50 бр. 

 

Начин на отчитане:  Доклад/анализ в 

обем до  20 стр, по раздели , шрифт 12, 

Times New Roman  : 

Доклад/анализа да съдържа раздели 

съгласно валоризираните ресурси – 

примерно Раздел 1.Въведение, 2.Флора, 

3.Фауна, 4.Екосистеми, 5.Водни и 

речни басейни на Територията, 

6.Заплахи ,рискове, 7.Добри практики- 

за оптимално използване  на 
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Всички  проучвания, анализи/доэклади, изследвания във връзка с изпълнението на дейностите по тази 

обособена позиция  трябва да бъдат проведени при задължително съгласуване на всички дати и периоди  за 

провеждане с Изпълнителския екип на МИГ ВЗР 
 

Като доказателствен материал от изпълнените дейности / проучвания, анализи, изследавния/  ще се 

използват специализирпани анализи/доклади,  снимков материал, каретн материал, въпросници, анекти  , 

приемо-предавателен протокол за предаване на работата и приемането и от възложителя 

 

 

 

пещери, туристически 

атракции, водни и речни 

басейни защитени  

територии, културно-

историческо наследство 

/КиН/   . Да се изготви 

кратък списък на 

ресурсите с най-голям 

потенциал за развитието 

на територията на МИГ и 

препоръки за тяхното 

ефективно използване и 

валоризиране. 

Набирането на 

информацията да се 

осъществи и чрез анкети, 

въпросници, чрез 

посещения на местни 

общински и държавни 

структури, НПО та на 

Територията, читалища, 

кметства , туристически 

дружества и др. 

Събраната информация да  

се отрази  в цветен картен 

материал на Територията- 

формат 84/116 см. 

Идентифицираните 

ключови обекти да се 

обозначат  на картата , 

чрез схематични 

изображения на 

характерна флора и фауна, 

екосистеми, защитени 

територии и др. 

ресурсното многообразие, носеща 

добавена стойност на територията. 

 

 

На картата и в доклада да има лога на 

МИГ ВЗР, подхода Лидер, на 

националното знаме и задължителен 

текст „Материалът е  изработен във 

връзка с изпълнение на Договор РД 50-

91/13-06.2012 г ”, както и текст Европа 

инвестира в селските райони 

/Логата се представят от Възложителя, 

картният материал преди отпечатване 

следва да се съгласува с Възложителя/ 

 

 


