
 
 

 
 

 
Този документ е създаден в рамките на проекти на Община Ботевград във връзка с процедура BG16RFOP001-2.002 „ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ-2” по Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в 

периферните райони“, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията 
се носи от Община Ботевград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 
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РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

за обществена поръчка с предмет: „Организиране на пресконференции, заснемане и 

излъчване на репортажи за популяризиране, прозрачност и информиране на общностите 

за дейностите по шест проекта на община Ботевград по процедура „Енергийна 

ефективност в периферните райони – 2“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020,  с шест 

обособени позиции“  

НАСТОЯЩИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ВСИЧКИ 

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ! 

 

№ Дейност/Услуга Брой 

1 Организиране на откриваща пресконференция с минимум 20 участника - за 

пресконференцията се подготвя списък на поканените медии, който се 

съгласува се с Възложителя, изпращат се най-малко 20 покани до 

заинтересовани лица; подготвя се прессъобщение и се изпраща до 

заинтересованите лица и медиите, подготвя се презентация за 

пресконференцията с минимум 10 страници (слайда), същата се разпечатва в 

минимум 20 екземпляра като хендаут, осигурява се пресконферансие 

1 

2 Организиране на закриваща пресконференция с минимум 20 участника - за 

пресконференцията се подготвя списък на поканените медии, който се 

съгласува се с Възложителя, изпращат се най-малко 20 покани до 

заинтересовани лица; подготвя се прессъобщение и се изпраща до 

заинтересованите лица и медиите, подготвя се презентация за 

пресконференцията с минимум 10 страници (слайда), същата се разпечатва в 

минимум 20 екземпляра като хендаут, осигурява се пресконферансие 

1 

3 Организиране на официална церемония „първа копка“ пред обекта на 

интервенция – събитието се организира пред обекта на интервенция - 

осигурява се бутилка шампанско; изготвят се и се разпращат минимум 20 

покани до заинтересованите лица.  

Осигурява се пресконферансие/модератор на събитието. Изготвя се сценарий 

на събитието и се съгласува предварително с Възложителя. 

1 

4 Организиране на официална церемония „откриване на обект“ пред обекта на 

интервенция – събитието се организира пред обекта на интервенция – 

осигурява се менче със здравец, лента тип „български трибагреник”, две 

момичета с национални носии, изготвят се и се разпращат минимум 20 

покани до заинтересованите лица.  

Осигурява се пресконферансие/модератор на събитието. Изготвя се сценарий 

на събитието и се съгласува предварително с Възложителя. 

1 

5 Заснемане и обработка на репортаж за изпълнението на проекта  Техническо 

обезпечаване (осигуряване на снимачна техника, осветление и озвучаване), 

Заснемане с оператор, интервюиращ и диктор, последваща обработка  
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Продължителност -  3 мин.  

FULL HD Формат  

Запис на брандиран DVD носител 

6 Излъчване на рекламен репортаж в местна телевизия 3 

 

Всяка дейност от техническата спецификация е необходимо да се изпълни при съобразяване с 

всички специализирани, законови и подзаконови актове, касаещи конкретната проблематика, 

действащи в Р България, Регламент № 1302/2013 г. на ЕП и Единния наръчник на бенефициента 

за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г., който може да бъде 

намерен на следните интернет адреси: www.bgregio.eu; https://www.eufunds.bg/bg и 

https://eumis2020.government.bg/. 
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