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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
към покана с изх. №15 от 20.12.2012 г. относно избор на изпълнител на обществена 
поръчка за услуга по реда на Глава осма  „а” от ЗОП – чрез публична покана 

 
 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 
 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

„Изработване на промоционален DVD филм по проект: „ Биоразнообразието в 
Родопите и езерото Вистонида - предпоставка за икономически растеж, чрез 
активно териториално сътрудничество", с акроним “BORDER ACT“, финансиран 
по Програма Европейско териториално сътрудничество „Гърция - България 2007-
2013” 
 

I.  ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА 
 

Срок на изпълнение на проекта: 24 месеца (14.04.2011 г.-14.04.2013 г.) 
 

Проектът е насочен към развитието на потенциала на две защитени местности: 
Защитена местност „Соскучански дол”, буферна зона на резерват „Сосковчето” и 
езерото Вистонида, община Авдира, защитена зона по Натура. И двете местности имат 
значителна екологична стойност, представлявайки хабитати на редица защитени 
растителни и животински видове. Езерото Вистонида е най-голямото в Тракия с площ 
около 42 000 хектара и е един от основните водни басейни в Родопската планинска 
верига. Тук се срещат над 320 вида, сред които множество редки и защитени 
екземпляри, редки видове орли, пеликани, ибиси, костенурки, както и постоянна 
популация от 5000 розови фламинго. 

Проектът адресира нуждите и потенциалните сфери на развитие в двата района, 
идентифицирайки биоразнообразието и природните ресурси като приоритет, който ще 
допринесе за устойчивото развитие на общия трансграничен регион. Също така ще 
подобри условията на живот чрез реализацията на предвидените дейности по проекта - 
подобряване на инфраструктурата, популяризиране и повишаване на 
привлекателността на природните ресурси в двете защитени местности.   
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Основните 
дейности:  
 
- Изграждане и оборудване на Посетителски информационен център: Двуетажна сграда 
в традиционен за Родопите стил.  
- Ремонт на път до Посетителски информационен център, който включва укрепителни 
съоръжения на временен горски път, осигуряващ достъп до екопътека „Каньон на 
водопадите”.   
- Рехабилитация на еко-пътека „Каньон на водопадите” в защитена местност 
„Соскучански дол” - Ремонт на съществуващи съоръжения по екопътека „Каньона на 
водопадите”.  
 

Предвижда се цялостно прочистване на съществуващата екопътека от дървесни 
видове, укрепване и обезопасяване на съществуващите съоръжения. Всички изградени 
дървени мостове ще се укрепят с допълнителни конструктивни елементи и парапети. 
Ще се отремонтират каменните стъпала покрай големия водопад и ще се изградят нови 
в стръмните участъци. В участъците с голям напречен наклон пътеката ще се укрепи с 
малки каменни стени и дървени парапети.  

Осигуряването на необходимата посетителска инфраструктура ще има 
положителен ефект върху развитието на региона, тъй като ще предостави условия за 
развитието на алтернативни форми на туризъм, като същевременно ще ограничи 
неконтролирания достъп до защитените територии.  

Предвижда се и разработването на специализирана обучителна програма в 
съответствие с нуждите на студентите от двата района и организиране на обучителни 
сесии/стажове в България и Гърция.   
 

II.  СЪДЪРЖАНИЕ НА ФИЛМА 
 

• Институционална рамка на Програмата. 
• Представяне на проекта: история, цели, дейности. 
• Представяне на партньорите.  
• Биоразнообразието и природното богатство на територията на резерват 

«Сосковче» и буферната му зона. 
• Биоразнообразието и природното богатство на територията на езерото 

Вистонида, Гърция. 
• Дикторски текст зад кадър.   

 
III.   ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ФИЛМА 

 
• Формат на филма – HD  
• Тираж на филма - 1000 броя, в опаковка. 
• Продължителност на филма – минимум 30 минути. 
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• Език на филма: български, гръцки и английски /Филмът следва да е преведен 
на гръцки и английски с възможност за избор на субтитри/. 

• Носител, на който да бъде предоставен филма - DVD 
 

IV.  ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ АТРИБУТИ НА ФИЛМА. 
 

• Име на Проекта. 
• Атрибути за визуализация – лого на Програмата „Европейско териториално 

сътрудничество Гърция – България 2007 - 2013” и лого на Проекта. 
• Лого на Община Смолян и Община Авдира. 
• Интернет адреси на Община Смолян и Община Авдира. 

 
V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗРАБОТКАТА НА ФИЛМА 

 
• Подготовката на сценарий е задължение на Изпълнителя.  
• Сценарият се одобрява от Възложителя. 
• Да представя двете места като атрактивна туристическа дестинация. 
• Да акцентира върху природозащитния им статус. 
• Съдържанието да е изцяло подчинено на концепцията на проекта да се 

представи богатото биоразнообразие в Родопите и езерото Вистонида. 
• Да притежава модерна визия, да бъде завладяващ, динамичен. 
• Да предизвиква силни положителни емоции и желание „веднага” да се 

посети мястото. 
• Да бъде изпълнен качествено и в срок. 
 

VI.  УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

• Участникът представя цялостна концепция за изработване и тиражиране на 
филма, обвързана с целите на проекта, а именно да допринесе за устойчивото 
развитие и повишаване на качеството на живот в трансграничния регион чрез 
подобряване на инфраструктурата, укрепване на привлекателността и 
насърчаване на природните богатства на двете защитени територии, както и  
да се създадат условия за по-добро управление и опазване на природните 
ресурси, чрез осигуряване на необходимата инфраструктура за двете                    
защитени територии, да се ограничи негативното антропогенно влияние в 
двете защитени територии, да се предостави специфично екологично 
образование   и  информация за младите хора, да се насърчават нови 
алтернативни и устойчиви форми на туризма, да се насърчи и укрепи 
трансграничното сътрудничество в сектора на управление на околната среда 
и др. 
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• Авторските права, свързани с готовия продукт, се прехвърлят на 
Възложителя, съгласно Закона за авторско право. 

 
 

VII.  СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА 
 
Филмът следва да бъде предаден в завършен вид до 31.03.2013 г.   
 
 
 


