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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

      

I. Обща информация за програмата и проекта 

Техническото задание (ТЗ) към настоящата обществена поръчка е изготвено в рамките на 
проект “Активно изкуство за атрактивен туризъм” – АРТУР, код на проекта ROBG-368,  
финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България, приоритетна ос 2. Зелен регион, 
специфична цел 2.1. Подобряване на опазването и устойчивото използване на природното 
наследство, ресурсите и културното наследство.  

Програма Интеррег V-A Румъния – България е финансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие и съфинансирана от страните Румъния и България. 
Допустимата за подпомагане територия на програмата включва 7 окръга от Румъния 
(Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш, Констанца) и 8 области на Република 
България (Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич): 
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Целта на проекта “Активно изкуство за атрактивен туризъм” – АРТУР е да създаде тематичен 
туристически продукт „Арт и култура“ на базата на природното и културно-историческото 
наследство, за да популяризира трансграничния регион като по-атрактивна туристическа 
дестинация и да използва по-добре туристическия потенциал на долното течение на Дунав. 

Предвижда се туристическия продукт „Арт и култура“ да бъде реализиран под формата на 
тридневни събития на открито, които да бъдат организирани на подходящи локации от 
румънската и българската територия на трансграничния регион с участието на местни артисти 
(художници, писатели, музиканти, актьори и др.) и представяне на местни храни, напитки, 
сувенири и друга местна продукция. 

 

II. Цел и очаквани резултати от възлагането на обществената поръчка  

Целта на настоящата обществена поръчка е да избере външен изпълнител, който да: 

§ Събере и анализира първоначалната информация за разработването на туристически 
продукт „Арт и култура“ за територията на целия трансграничен регион Румъния – 
България; 

§ Подпомогне идентифицирането на артисти, традиции и туристически обекти от 
територията на целия трансграничен регион Румъния – България, които да бъдат 
включени в туристическия продукт чрез организиране на събития на открито; 

§ Анализира потенциалното приложение на туристическия продукт „Арт и култура“ и 
свързаните с него услуги на територията на целия трансграничен регион Румъния – 
България. 

Резултатите, които се очаква да бъдат постигнати чрез изпълнението на настоящата поръчка 
са: 

§ Събрани и анализирани данни за разработването на туристически продукт „Арт и 
култура“ за територията на целия трансграничен регион Румъния – България; 

§ Идентифицирани артисти, традиции и туристически обекти от територията на целия 
трансграничен регион Румъния – България, които да бъдат включени в туристическия 
продукт чрез организиране на събития на открито; 
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§ Анализиран потенциал за приложение на туристическия продукт „Арт и култура“ и 
свързаните с него услуги на територията на целия трансграничен регион Румъния – 
България; 

§ Проведени консултации със заинтересованите страни на българската територия от 
трансграничния регион Румъния – България. 

В хода на изпълнението, изпълнителят трябва да вземе предвид, че резултатите от 
настоящата обществена поръчка, ще бъдат използвани в друга дейност по проекта, а именно 
"Разработване на туристически продукт „Арт и култура“ за територията на целия 
трансграничен регион Румъния – България". 

 

III. Обхват на работата  

С цел да бъдат реализирани предвидените продукти и очаквани резултати, изпълнителят 
следва да извърши минимум следните дейности: 

1. Дейност 1 – Събиране и анализ на информация  

Изпълнителят следва да събере информация и да извърши анализ за цялата територия на 
трансграничния регион Румъния – България, както следва: 

§ Текущо състояние на местните ресурси, които са подходящи за използване/включване 
в туристическия продукт „Арт и култура“, в т.ч. материално и нематериално културно 
наследство в трансграничния регион; 

§ Конкретни локации, включително природни и исторически забележителности, където 
могат да бъдат организирани събития на открито, в т.ч. данни за туристопотока, както 
и търсене и предлагане на допълнителни услуги в тези локации; 

§ Различни видове целеви групи – актьори, художници, писатели, музиканти и др., които 
биха могли да участват активно в арт и културните събития; 

§ Местни доставчици на допълнителни услуги, в т.ч. производители на местна храна и 
напитки, занаятчии, производители на сувенири и др., които биха могли да изложат 
продукцията си по време на събитията на открито. 
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2. Дейност 2 – Съставяне на възможни комбинации от местни ресурси за целите на 
туристическия продукт „Арт и култура“ 

Въз основа на анализа, извършен в резултат от Дейност 1, изпълнителят следва да състави и 
опише възможните комбинации от местни ресурси за целите на създаването на туристическия 
продукт „Арт и култура“, в т.ч.: 

§ Приоритизиране на различните локации за организиране на събития на открито; 

§ Определяне на най-атрактивните комбинации от изкуства, които могат да бъдат 
показвани на открито и закрито; 

§ Определяне на най-подходящия микс от допълнителни услуги – храни, напитки, 
занаятчийски продукти, сувенири и др.; 

§ Идентифициране на други атракции, които биха могли да допълнят основния 
туристически продукт „Арт и култура“, вкл. занаятчийски ателиета, поезия, книги, 
детски забавления и др. 

 

3. Дейност 3 – Анализ на сходни туристически продукти, предлагани по горното и 
средното течение на р. Дунав 

В рамките на тази дейност изпълнителят следва да: 

§ Събере информация за сходни туристически продукти, които се предлагат по горното и 
средното течение на р. Дунав; 

§ Извърши сравнителен анализ на предлаганите сходни туристически продукти по 
горното и средното течение на р. Дунав; 

§ Определи добавената стойност (в т.ч. икономическа, културна, туристическа) на 
туристическия продукт „Арт и култура“, който ще бъде специално създаден за 
трансграничния регион Румъния – България. 
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4. Дейност 4 – Консултации със заинтересованите страни на българската 
територия от трансграничния регион Румъния – България и формулиране на 
препоръки към разработването на туристическия продукт „Арт и култура“ 

В рамките на тази дейност изпълнителят следва да: 

§ Идентифицира заинтересованите страни, които да бъдат консултирани във връзка с 
резултатите от проучването; 

§ Определи методите за консултации със заинтересованите страни, в т.ч. въпросници, 
интервюта и др.; 

§ Извърши консултации с минимум 50 представители на заинтересованите страни от 
българската територия на трансграничния регион; 

§ Да обобщи информацията от извършените консултации на българската и румънската1 
територия на трансграничния регион; 

§ Да формулира изводи и препоръки към разработването на туристическия продукт „Арт 
и култура“. 

 

IV. Изисквания за предоставяне на очакваните продукти и резултати  

1. Форма за доставяне на продукти и резултати  

Резултатите и продуктите от изпълнението на поръчката следва да бъдат представени под 
формата на писмен доклад - 1 копие на английски език на хартиен и електронен носител. 
Докладът може да бъде придружен от графики, карти или други визуализиращи елементи. 

Всички електронни файлове трябва да бъдат в достъпен формат (редактиране, копиране, 
принтиране, конвертиране). 

Докладът следва да бъде съобразен с изискванията за визуализация на Програма Interreg V-A 
Румъния-България, които са достъпни на следния ел. адрес: http://interregrobg.eu/en/rules-
of-implementation/programme-rules/visual-identity-manual.html  

                                            
1 Консултациите със заинтересованите страни на румънската територия на трансграничния регион е 
задължение на румънския партньор по проекта. Възложителят ще съдейства на Изпълнителя да 
координира работата си с експертите на румънския партньор по проекта в процеса на изпълнение на 
тази дейност. 
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2. Срок за изпълнение и приемане на работата от страна на Възложителя  

Всички продукти и резултати следва да се представят на Възложителя в рамките на срока за 
изпълнение на поръчката – 60 календарни дни, считано от датата на подписване на договора 
с Изпълнителя. 

Предаването на продуктите и резултатите на Възложителя се удостоверява с протокол, 
подписан при предаване и от двете страни. 

В рамките на 10 работни дни от получаването на продуктите и резултатите, Възложителят 
издава протокол за приемане или връща представената работа за корекции и/или 
допълнения. Корекциите/допълнения се отразяват от изпълнителя в рамките на 10 работни 
дни. 


