
Здравейте колеги,                                                                                                                                              мейл от 23.09.2021 г. 

до 01.10.2021 г. очакваме вашето решение за участие по проекта и ако сте с нас – вашите теми, нанесени в 

таблица. Актуалната таблица с вече заявените теми я получавате сега в прикачен файл.  

Групата за управление на проекта към АПХ взе няколко решения, които бихме искали да споделим с вас.  

ОНЛАЙН ТУР (ОТ) 

Предлагаме на вниманието ви ОТ, който нека ви служи за ориентир. Ориентир за това какво се изисква от 

Министерството. Примерът е видео с продължителност малко над 4,30 минути. Това е абсолютният максимум за 

времетраене. Има няколко технически бъга във видеото и напасвания, които не са изчистени. Важното в случая е 

да се запознаете с неговото съдържание и структура. Началните и финални кадри (т.нар. визуализация на 

проекта) НЯМА да правите вие. Това, което трябва да правите сега е САМО да снимате; или казано по друг начин 

– да трупате суров видео материал. В момента НЕ се опитвайте да снаждате отделни клипчета и да правите 

цялостен видео продукт. 

Супер важно: снимайте видеа с МАКСИМАЛНОТО качество на смартфона; HD е силно препоръчително. 

https://planini.eu/project2021/videos/Zelenigrad-Tsareva-tsarkva_APH_Georgi-Palahutev.mp4 

Примерният ОТ се случи по следния начин: снимане на терен със смартфон + говорене докато се снима. Това е 

допустим начин. Предлагаме ви по-долу алтернативен начин!  

Алтернативен начин за изработка на ОТ: снимайте на терен БЕЗ да говорите; у дома подгответе текст за 

маршрута, обекта и/или мястото, което сте снимали. В даден момент ние ще ви обучим как да: 1. Съберете 

отделните видео клипчета, за да направите цялостен видео продукт (с времетраене от 3 до 4 минути); 2. Как да 

изчистите аудиото от видеото (звуците от снимането на терен); 3. Как да запишете вашия глас; 4. Как да наложите 

записа на вашия глас върху видеото. Всичко останало до финалния вид на онлайн тура ще свърши външна фирма. 

Още нещо: ако не желаете вашия глас да бъде записван – търсете си друг! Имате това право. 

ОНЛАЙН ПРЕЗЕНТАЦИЯ (ОП) 

Предлагаме на вниманието ви ОП, която нека ви служи за ориентир. Ориентир за това какво се изисква от 

Министерството. Презентацията е груб модел и не е завършена. Важното в случая е да се запознаете с нейното 

съдържание и структура. Първи и последен слайд НЕ правите вие. ОП съдържа не повече от 15 слайда. Това, 

което трябва да правите сега е САМО да подготвяте заготовки на вашите презентации: трупайте снимки и текст. 

ДРУГИ 

До момента са заявени едва около 300 теми и само една трета от тях са онлайн турове. Поръчката на 

Министерството е за равен брой, а именно 740 онлайн тура (ОТ) и 740 онлайн презентации (ОП). АПХ е взела 

решение да заплаща еднаква сума (хонорар) за ОТ и ОП; по 150 лв на продукт. Поради това АПХ счита, че всеки 

участник следва да предложи и изработи равен брой ОТ и ОП. Нека бъдем конкретни: желанието на АПХ е всеки 

участник да изработи минимум 7 ОТ и минимум 7 ОП = 14 онлайн продукта. С темите на заявилите участие до 

22.09.2021 ще подходим по следния начин: 1. След 01.10.2021 тези участници ще решат кои техни теми ще са ОТ 

и кои ОП; 2. За момента темите след 14-та, влизат в списък на чакащи (убедени сме обаче, че всеки, който участва 

в проекта, в крайна сметка ще може да направи поне 30 теми, защото са малко желаещите, а работата – много; 

1480 онлайн продукта!). В началото на октомври 2021 г. ще организираме нещата по начин, по който да дадем 

възможност на потвърдилите участие да се занимават с равен брой теми; ще проследим да няма участник с 40 

теми и такъв с 30 (освен ако този с 30 теми е съгласен да прави само 30). Същевременно е важно да кажем, че 

АПХ ще уважи желанието на участници, които искат да правят по-малко от 7 ОТ и 7 ОП; но те също ще трябва да 

направят по равен брой ОТ и ОП, било то само 3 ОТ и 3 ОП например.  

Напомням ви при разработване на ОТ и ОП да четете насоките, изпратени на 16.09.2021 г.  

Ако имате въпроси сме насреща. Пишете само на този мейл (proekt@planini.eu). 

Поздрав, 

Георги Палахутев 

от името на АПХ и работна група по проекта 

https://planini.eu/project2021/videos/Zelenigrad-Tsareva-tsarkva_APH_Georgi-Palahutev.mp4

