
Приложение № 1 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

към оферта за: „Организиране на пресконференции, заснемане и излъчване на репортажи 

за популяризиране, прозрачност и информиране на общностите за дейностите по проект 

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни 

сгради на територията на град Ботевград – етап 1” 

 

 

№ Техническа спецификация 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  

Продължителност -  3 мин.  

FULL HD Формат  

Запис на брандиран DVD носител 

1 

6 Излъчване на рекламен репортаж в местна телевизия 3 

 


