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Работим заедно за по-приобщаваща Европа 
 

 
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ /БРИФ/ 

 
ЗА  

 
Изграждане и управление на подсайт по проект ACF/709 „Имам една мечта 

(гражданска инициатива за овластяване на ромски жени чрез директно 

застъпничество)“ изпълняван в рамките на Фонд Активни граждани България 
по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 

2014-2021 г. , управляван от Сдружение Либерална алтернатива за ромско 
гражданско обединение – Сдружение ЛАРГО, наричан за кратко 

Възложител. 
 

Предмет 
Изпълнение на дейности по комуникация по проекта – изграждане и управление на 

подстраница на проекта /на български и английски език/ към основния сайт на 
Сдружение ЛАРГО https://www.largo-bg.com 

 
Общи условия  

1 Информацията на интернет подсайта следва да включва редовно качване на 
актуални сведения за проекта, за неговия напредък, постижения и 

резултати, за сътрудничеството с организации от държавите донори, снимки 

с добро качество за всички събития, организирани в рамките на проекта, 
информация за контакт и ясна препратка към Фонд Активни граждани 

България и Финансовия механизъм на ЕИП. Препоръчително е публикуваната 
информация да е достъпна за потребителите и след приключване на изпълнението на 

проекта. Информацията е двуезична – на български и на английски език. 
 

2 При избор на Изпълнител Възложителят ще спазва следните принципи: 
- публичност и прозрачност; 

- свободна и лоялна конкуренция; 
- равнопоставеност и недопускане на дискриминация 

 
3 Много важно е уебсайтът да работи добре на всички платформи (смартфони, 

таблети, PC) и да изисква минимална намеса от страна на техническата поддръжка и 
администраторите на сайта.  

 

https://www.largo-bg.com/
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4 Дата и актуалност на информацията: Сайтът следва да осигури възможност за 

показване датата на актуалност (публикуване) на всяка информация. 
 

5 Връзка с други портали и страници: Сайтът следва да осигури възможност за 
връзка с други електронни страници - външни интернет страници, важни за 

дейността на ЛАРГО или имащи връзка с нея, включително и външни страници на 
текущи проекти. Отварянето на такива външни страници трябва да става в нов 

прозорец, за да е ясно за потребителя, че отваря ново приложение. 
 

6.  Печат: Сайтът следва да осигури възможност потребителят да отпечата 
съдържанието на текущата страница в подходящ формат. 

 
7. Авторски права 

Всички авторски и сродни права, които ще бъдат разработени по заданието на 
Възложителя, включително техният изходен програмен код, дизайнът на 

интерфейсите, трябва да възникват за Възложителя в пълен обем, без ограничения в 

използването,изменението и разпространението им. 
 

Цели на подсайта  
1. Представяне на проект ACF/709 „Имам една мечта (гражданска инициатива за 

овластяване на ромски жени чрез директно застъпничество)“  
2. Популяризиране на цели, дейности, задачи, резултати, постижения, новини, 

напредък, партньори по проекта 
3. Редовно захранване с актуална информация по проекта /визуална и текстова/ 

 
Кой ще ползва подсайта? 

 
- Изпълнителят 

- Операторът на средства – Фонд Активни граждани България 
- Бенефициентите 

- Партньор/и/ 

- Медии  
- Заинтересувани страни  

- Масова публика 
- НПО и институции 

 
Защо ще посещават сайта? 

 
- Търсене и сваляне на информация 

- Преглед на новини, аудио и видео  
- Търсене на данни за контакт 

- Проследяване на напредък по проекта  
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Срок на изпълнение на предмета на процедурата 

 26 календарни месеца /01 Февруари 2022 – 31 март 2024/, като изработката и 

въвеждането в експлоатация на под сайта да се извърши до 15 Март 2022 година 

Условия и начин на финансиране и плащане  

Финансирането е на основата на сключен договор между ИЗПЪЛНИТЕЛ и 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, като цената включва изработката на подсайт и управлението му в 
указания в ІІ.3) срок.  

Възнаграждението се изплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков път, 

както следва:  

- изработката и въвеждането в експлоатация на под сайта - след предаване и 

приемане на работата с приемо- предавателен протокол;  

- управление на под сайта – плащане в края на всяко тримесечие от изпълнението на 
договора, извършване на възложената работа и приемане от възложителя на 

извършената работа с приемо- предавателен протокол 

Очаквани резултати 

В резултат на изпълнение на изработката се очаква създаването, въвеждането в 

експлоатация, управлението на нов, модерен, технологично достъпен, сигурен и 
атрактивен подсайт по проекта. 

Структура на подсайта 
Hedar  

1. За проекта /тук се включва информация за цели, задачи, описание, 
партньор, очаквани резултати, екип/ 

2. Новини 
3. Събития  

4. Визуална идентичност 
5. Видео/аудио 

 
Body content  

Слайдшоу  
 

Footer 

1. Контактна форма /евентуално - с възможност за прикачване на файл/ 
2. Адрес – с интерактивна карта на местонахождението / карта от google 

maps 
3. Бутони към социални мрежи  
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4. Брояч на посещенията 

 
Дизайн: 

 Основни цветове на сайта: оранжево/жълто/червено 
 Шрифтове: задават се от изпълнителя 

 Наличие на GDPR съгласие за потребителите 
 SSL сертификат за сигурност 

 Администраторски панел за управление на съдържанието 
 Responsive (адаптивен) дизайн - подсайтът следва да се визуализира 

еднакво добре на различни устройства (персонален компютър, лаптоп, 
таблет, смартфон), на най-разпространените операционни системи 

(Windows, Linux, MacOS, iOS, Android) посредством широко 
разпространени web браузери като Internet Explorer, Firefox, Opera, 

Google Chrome, Safari, MS Edge. 
 Страница с условия за ползване; политика за поверителност на личните 

данни 

 Две езикови версии – българска и английска. Преводът ще бъде 
предоставен от Възложителя. 

 

Управление и захранване на подсайта с информация 

- Ежемесечно за срока на изпълнение на договора и след изработката и 
въвеждането в експлоатация на подсайта, в рамките на до три 

публикации/месец, извършва се от Изпълнителя, в сътрудничество с 
Възложителя, който подава текстов и визуален материал /видео и снимков 

материал/.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Либерална алтернатива за 
ромско гражданско обединение – ЛАРГО в партньорство с KUN Centre for Equality and Diversity – Норвегия, и при никакви обстоятелства 
не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg. 
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