
 
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

                        МИГ ЛИДЕР НА ТЕРИТОРИЯ ДВЕ МОГИЛИ И ИВАНОВО 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
за „Извършване на изследвания и проучвания, директно свързани с популяризиране на 
местната идентичност и осигуряване на информираност и публичност по Проект 
„Популяризиране на местната идентичност чрез организиране на фестивали, 
публичност и закупуване на материални активи в интерес на местната общност“ на 
„МИГ ЛИДЕР на територията на Две могили и Иваново“ 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

1. Дейност №1 Извършване на изследвания и проучвания, директно свързани с 

популяризиране на местната идентичност.  

 
Целта на дейността „Извършване на изследвания и проучвания, директно свързани с 

популяризиране на местната идентичност по Проект „Популяризиране на местната идентичност чрез 

организиране на фестивали, публичност и закупуване на материални активи в интерес на местната 

общност“ на „МИГ ЛИДЕР на територията на Две могили и Иваново“ е да бъдат изпълнени 2 броя  

проучвания на територията на общините Иваново и Две могили. За да се изпълнят целите на проекта, 

а именно да се установят възможностите за развитие на региона, запазвайки местната идентичност, 

ще бъдат осъществени анализи, свързани с икономическия потенциал на региона. Предвижда се 

проучванията да са насочени към възможностите за развитие на селски туризъм и развитието на 

неземеделски дейности. Резултатите от проучванията ще бъдат представени на обществото с цел 

развитие потенциала на местната идентичност и ще бъдат използвани за бъдещи стратегии за 

устойчивост на територията на двете общини чрез предприемачество.  

        Оферентът следва да представи индикативна оферта за извършване на следните проучвания:  

       1.1. ПРОУЧВАНЕ №1  „Потенциал и възможности за развитие на селски туризъм на 

територията на общините Иваново и Две могили. 

        Проучването има за цел да определи възможностите за развитие на селски туризъм в региона.   
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За изпълнението на целта следва да бъде извършен анализ на текущото икономическо 

състояние на територията, в областта на селския туризъм, определяне на нагласите на местното 

население, възможности и прогнози за бъдещо развитие, като резултатите от проучването следва да 

бъдат представени на населението на местните фестивали и културни събития за популяризиране на 

местната идентичност и възможности за запазване и развитие на местните  традиции, които ще бъдат 

осъществени по проекта. Проучването следва да включва и снимков материал (когато е възможно и 

приложимо). Проучването следва да идентифицира и опише онези елементи на материалното и 

нематериално наследство на територията, който формират местната идентичност на територията. 

Проучването следва да посочи (от описаните активи), тези които имат потенциал за валоризация и 

могат да бъдат в основата на създаването на местни продукти – туристически и/или други, ако бъдат 

подходящо подкрепени и експонирани. 

            1.2. ПРОУЧВАНЕ №2 „РАЗВИТИЕ НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ 

ДЕЙНОСТИ – ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА НА МЕСТНИ ПАЗАРИ“  

             Цел на настоящия анализ е да се определи икономическото развитие на региона, чрез 

проучване на бизнеса на територията на общините Две Могили и Иваново, който е насочен към 

неземеделски дейности, в т.ч. възможности и потенциал за развитие, силни и слаби страни (SWOT 

анализ). С изпълнението на настоящата дейност „МИГ ЛИДЕР на територията на Две могили и 

Иваново“ ще набави нужната информация относно бъдеща стратегия за развитие на бизнеса и 

оползотворяване на потенциала на природните ресурси, местните традиции и културно наследство. 

Предвижда се резултатите от анализите да се превърнат в потенциални възможности за развитие, 

които ще бъдат надлежно представени на населението при провеждането на местните фестивали и 

културни събития, организирани за  популяризиране на местната идентичност по проекта. 

2. Дейност №2 – Осигуряване на информираност и публичност – създаване и поддържане на 

интернет страница за проекта, публикации в регионални медии,  изготвяне, отпечатване и 

разпространение на информационни материали и осигуряване на публичност, в т.ч. 

информационни табели. 

 
Целта на дейността е да се достигне до максимален брой заинтересовани лица, 

представители на местната общност, за да се постигне основната цел на проекта, а именно 

популяризиране  на местната идентичност, в това число местни традиции, културно и историческо 

наследство, традиционни местни продукти.  

Оферентът следва да представи индикативна оферта за извършване на следните услуги, 

свързани с осъществяване на тази дейност: 
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              2.1. Разработване  и поддръжка на интернет страница на „МИГ ЛИДЕР на територията на 

Две могили и Иваново“,  където ще се публикува актуална информация от проучванията и анализите, 

както и от предстоящите събития за популяризиране на местната културна идентичност. 

Услугата следва да включва разработване на дизайн, интерфейс и съдържание, създаване на 

необходимите софтуерни модули, организиране на функционалностите на уеб-страницата, 

закупуване на хостинг и домейн,  поддръжка на страницата, в това число публикуване на актуални 

новини, информация за предстоящи събития и други;  – 12 месеца. 

1. Създаване на дизайн, интерфейс и необходимите софтуерни модули за организиране  на 

функционалностите на уеб-страницата. 

2. Поддържане на интернет страницата:  

3. Услугата следва да включва най-малко следните дейности:  

- Закупуване на хостинг и домейн за една календарна година 

- Създаване на секции, наименования, бутони и падащи менюта в сайта. 

- Публикуване материали в секция ЗА ДЕЙНОСТТА  

- Публикуване на материали в секция НОВОСТИ  

- Публикуване на материали в секция НА ФОКУС 

- Публикуване на снимки в секция ГАЛЕРИЯ 

- Публикуване на материали в секция ЗА ТЕРИТОРИЯТА 

- Публикуване материали в секция ЗА НАС 

- Публикуване материали в секция КОНТАКТИ 

4. Поддържане 24/7 при възникнали проблеми с уеб - страницата. 

5. Консултиране Възложителя по телефон/ на място  при възникнали проблеми по време 

изпълнението на проекта.  

2.2 Изготвяне, отпечатване и разпространение на информационни материали и 

осигуряване на публичност, в т.ч. информационни табели. 

Рекламните материали, които са предвидени по проекта включват: 

- Дипляни,  с информация, отразяваща дейностите по проекта 

- Отразяване в местни медии и публикации. Ще бъдат организирани публикации в 

регионални медии, до които имат достъп всички граждани, независимо от възрастовата 
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категория. Публикациите ще бъдат свързани с информация по различните етапи на 

проекта, като всеки един гражданин, независимо от възрастовата категория ще има достъп 

до тях.  

- Информационна книжка за изпълнението и резултатите от проекта. 

- Изработване на информационни табели 

 

Оферентът следва да представи индикативна оферта за: 

               – предвидена стойност за създаване и поддръжка, хостинг и домейн на интернет страница 12 

месеца: създаване на интернет страница, оформление, разработване на дизайн, интерфейс и 

съдържание, създаване на необходимите софтуерни модули, организиране на функционалностите на 

уеб-страницата, закупуване на хостинг и домейн; 

             - изработване на дипляни –  500 бр. 

             - разработване, отпечатване и разпространение на книжка след проекта – 500 бр.  

             - публикации в регионални медии –  5 бр. 

              - изработване на информационни табели – 3 бр. с размери 1,50 м/1,00 м, от еталбонд, които да 

са устойчиви на атмосферни условия - влага, температурни амплитуди и др. 

 

              При изпълнение на всички дейности и изготвянето на всички документи, във връзка с 

изпълнение предмета на поканата следва да бъдат спазени изискванията за изпълнение на мерките за 

информация и публичност съгласно Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за 

информация и комуникация 2014 – 2020 г., съгласно приложение № 2 от Националната 

комуникационна стратегия за програмен период 2014 – 2020 г. и съгласно приложение № ІІІ към чл. 

13 от Регламент за изпълнение 808/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за 

прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно 

подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на 

селските райони (ОВ, L 2274, 31 юли 2014 г.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


