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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

1. Предмет на поръчката: Популяризиране на подхода ВОМР и процеса на разработка на 

стратегия за водени от общностите местно развитие, с която МИГ „Белоградчик –

Димово-Макреш” да кандидатства за предоставяне на финансова помощ по подмярка 

19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно 

развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР  за периода 

2014-2020 год. 

2.Кратко описание: Популяризиране на подхода ВОМР и процеса на разработка на 

стратегията, чрез подготовка и провеждане на информационни срещи/семинари; 

информационни конференции; изготвяне и разпространение на информационни 

материали за информиране на местното население; публикуване на информация за 

проекта в регионални медии; създаване и поддържане на електронна страница за Местна 

инициативна група ( МИГ);  провеждане на работни срещи и информационни 

конференции за консултиране на подготовка на стратегията; провеждане на обществени 

обсъждания за разработената стратегия по обособени позиции: 

За Обособена позиция № 1 - Подготовка и провеждане на информационни кампании, 

информационни срещи/семинари; информационни конференции; изготвяне и 

разпространение на информационни материали за информиране на местното население; 

публикуване на информация за проекта в регионални медии; провеждане на работни 

срещи/конференции за консултиране на подготовка на стратегията и провеждане на 

обществени обсъждания на разработената стратегия 
Обособена позиция № 2 - Създаване и поддържане на електронна страница за Местна 
инициативна група (МИГ) 

3. Технически изисквания за изпълнение на поръчката 

Обособената позиция: 1 - Подготовка и провеждане на информационни кампании, 

информационни срещи/семинари; информационни конференции; изготвяне и 

разпространение на информационни материали за информиране на местното 

население; публикуване на информация за проекта в регионални медии; провеждане 

на работни срещи/конференции за консултиране на подготовка на стратегията и 

провеждане на обществени обсъждания на разработената стратегия 

Основните дейности: 

1. Подготовка и провеждане на информационни кампании в населените места 

включени в територията на МИГ Белоградчик-Димово-Макреш, за популяризиране 

на подхода ВОМР и процеса на разработка на стратегията в т.ч. информационни 

срещи, информационни дни и други събития за информиране - 3 бр. 

2. Изготвяне и разпространение на информационни материали за информиране на 

местното население за подхода ВОМР в т.ч. 

- Информационна брошура - 500 бр. 

- Информационна дипляна - 500 бр. 
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- Информационен видеоматериал (клип) - 1 бр. 

3. Провеждане на еднодневни информационни срещи (семинари) кампании в 

населените места включени в територията на МИГ Белоградчик-Димово-Макреш, 

за популяризиране на подхода ВОМР и процеса на разработка на стратегията за 

най-малко 20 участника - 3 бр. 

4. Провеждане на еднодневна информационна конференция, за популяризиране на 

подхода ВОМР и процеса на разработка на стратегията за най-малко 50 участника - 

2 бр. 
5. Провеждане на еднодневна работна среща свързана с консултирането за 

подготовка на стратегията за най-малко 10 участници – 2 бр. 

6. Провеждане на еднодневна информационна среща за консултиране за подготовка 

на стратегията за най-малко 20 участника – 4 бр. 

7. Публикуване и излъчване на информация за дейностите по проекта в регионални 

медии 

- 8 бр. 
8. Провеждане на обществено обсъждане на разработената стратегия за ВОМР – 2 бр. 

Технически изисквания: 

- При организиране на срещите да се спазват следните технически изисквания: 

- Наемане на зала 

- Техническо обезпечаване /озвучаване, мултимедия,екран/ 

- Водещ на срещите 

- Кетъринг 

- Списък на участниците в събитието 

Обособената позиция: 2 - Създаване и поддържане на електронна страница за Местна 

инициативна група (МИГ) 

Дейността включва изработване и поддържане на уебсайт, който да отразява дейността на 

МИГ -Белоградчик-Димово - Макреш, тиражиран, с версия на български език. 

Технически изисквания 
1. Формат: HTML/PHP 5 
2. Размер: минимум 3 GB дисково пространство 
3. едноезична версия на интернет страницата - български език 
4. възможност за увеличаване на снимките в съдържанието на рубриките след 

кликване върху тях 
5. възможност за промяна на рубриките - да се добавят нови; да се премахват стари 

(да се местят автоматично в архив след определен срок с възможност ако в този 
период не са генерирани нови, последните 1 или 2 да стоят в актуални); да се 
променят настоящи 

6. възможност за промяна на елементи от началната страница - въвеждане на 
информация, добавяне на банери и т.н. 

7. да позволява добавяне на основни менюта (раздели) и подменюта 
8. да позволява добавяне на неограничен брой нови страници 
9. да позволява изтриване на съществуващи страници  

Сайтът трябва да съдържа като минимум следните основни раздела с информация (текст и 

снимков материал): 

10. описание на подходът „Лидер"; 
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11. информация за изработената Стратегия за ВОМР; 
12. документи за дейността на МИГ Белоградчик-Димово-Макреш; 
13. съобщения; 
14. новини и предстоящи събития; 
15. профил на купувача 
16. контакти. 

Изпълнителят следва да представя цялостна подробна концепция за изработка на уеб-

сайта на, включваща визуализация на сайта, предоставена на електронен носител и 

описание на визуалните елементи и функционалност; Изпълнителят се задължава да 

извършва поддръжка на създадената страница в т.ч. осигуряване на хостинг, име на сайта 

и техническа профилактика 

4. Място на извършване: община Белоградчик, община Димово, община Макреш 

5. Прогнозна стойност  

Максималната прогнозна стойност за изпълнение на поръчката е 13 752,00 лева без ДДС 

Максималната единична прогнозна стойност на всяка една от дейностите включени в 

обособените позиции е, както следва: 

 

Обособената позиция: 1 – Максимална прогнозна стойност 11 602,00 лева без ДДС в т.ч. 

№ Дейност Мярка Количество Ед.цена 

лв/без ДДС 

1 Подготовка и провеждане на 

информационни кампании в населените 

места включени в територията на МИГ 

Белоградчик-Димово-Макреш, за 

популяризиране на подхода ВОМР и 

процеса на разработка на стратегията в т.ч. 

информационни срещи, информационни 

дни и други събития за информиране  

Бр. 3 210,00 

2 Изготвяне и разпространение на 

информационни материали за информиране 

на местното население за подхода ВОМР  

Бр. 1 3 388,00 

3 Провеждане на еднодневни информационни 

срещи (семинари) кампании в населените 

места включени в територията на МИГ 

Белоградчик-Димово-Макреш, за 

популяризиране на подхода ВОМР и 

процеса на разработка на стратегията за 

Бр. 3 380,00 
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най-малко 20 участника  

4 Провеждане на еднодневна информационна 

конференция, за популяризиране на 

подхода ВОМР и процеса на разработка на 

стратегията за най-малко 50 участника  

Бр. 2 940,00 

5 Провеждане на еднодневна работна среща 

свързана с консултирането за подготовка на 

стратегията за най-малко 10 участници  

Бр. 2 210,00 

6 Провеждане на еднодневна информационна 

среща за консултиране за подготовка на 

стратегията за най-малко 20 участника  

Бр. 4 380,00 

7 Публикуване и излъчване на информация за 

дейностите по проекта в регионални медии 
Бр. 8 233,00 

8 Провеждане на обществено обсъждане на 

разработената стратегия за ВОМР  
Бр. 2 380,00 

 

Обособена позиция № 2  - максимална прогнозна стойност 2 150,00 лева в т.ч. 

 

№ Дейност Мярка Количество Ед.цена 

лв/без ДДС 

1 Създаване на електронна страница  Бр. 1 1 250,00 

2 Поддържане на електронна страница  Бр. 1 900,00 

 

6. Срок за изпълнение 

За обособена позиция №1 - Срокът за изпълнение на поръчката по обособена позиция №1 

е не по-късно от 15.05.2017 година. Срокът за изпълнение на всяка една от дейностите 

включени в обособената позиция, започва да тече от датата на възлагателно писмо от 

страна на Възложителя до Изпълнителя. 

За обособена позиция №2 - Срокът изпълнение на поръчката по обособена позиция №2 е 

15 ( петнадесет) календарни дни считано от датата на подписване на договора. 


