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ПРОЕКТ „АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА ВРАЦА“ 

 

Договор за безвъзмездна финансова помощ: 

№ BG16M1OP002-5.002-0014-C01/15.05.2017 година,  

финансиран чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“  

 

 

ТЕХНИЧЕСКА   СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

“Актуализация на програмата за управление качеството на 

атмосферния въздух в Община Враца по две обособени 

позиции” 
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1.      ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ  

     1.1   Данни за Възложителя 

  Община Враца 

Кмет на Община Враца 

гр. Враца 3000,  

ул. “Стефанаки Савов” №6 

България 

      Тел.: +359/ 92 62 72 68; 92 66 31 17; 92 62 64 63 

Факс: +359/ 92 62 72 68; 92 62 30 61 

obshtinavr@b-trust.org 

       www.vratza.bg  

 

2. ЦЕЛ ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА  

Целта на настоящата поръчка е да се изготвят качествено и в срок планираните в 

проекта печатно рекламни и информационни материали, с цел изпълнението на 

изискванията и правилата на Европейския съюз за информация и комуникация на всеки 

проект, финансиран със средства от европейските фондове, като ще се предприемат 

всички необходими действия за популяризиране на факта, че проектът се съфинансира 

от Кохезионния фонд на Европейския съюз, по Оперативна програма "Околна среда 

2014- 2020 г".  Мерките за осигуряване на информация и публичност ще бъдат изцяло 

съобразени с изискванията на ОП "Околна среда 2014- 2020 г" и Единния наръчник на 

бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 и ще 

гарантират популяризирането и представянето на проекта пред широк кръг лица.  

 

3. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ 

Обществената поръчка включва две обособени позиции: 

 

Обособена позиция № 1 – „Подготовка и изработване на плакат и подготовка и 

разпространение на печатни информационни материали – листовки“. 

Обособена позиция № 1 обхваща: 

 Подготовка и изработване на плакат – 1 брой. 

 Подготовка и разпространение на печатни информационни материали – 

листовки – 3 000 броя. 

 

Обособена позиция № 2 – „Прессъобщения (ПР публикации), които ще бъдат 

подготвени и публикувани в местните медии при стартирането на проекти и при 

неговото приключване“. 

Обособена позиция № 2 обхваща: 

 Прессъобщения (ПР публикации), които ще бъдат подготвени и публикувани в 

местните медии при стартирането на проекти и при неговото приключване  - 2 

броя. 

mailto:obshtinavr@b-trust.org
http://www.vratza.bg/
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Изпълнителят следва да изпълни дизайн, предпечат и печат и да достави на място в 

Община Враца в пълния тираж описаните по-долу материали. 

Печатните информационни материали са допустими материали съгласно Единния 

наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 

2014-2020г. 

Изпълнителят следва да предложи по време на изпълнението най-малко 2 варианта на 

дизайн, като Възложителят си запазва правото да не избере нито един от тях и да 

възложи на Изпълнителя различен от предложения дизайн.   

Преди печата на всеки един вид материал, Изпълнителят следва да съгласува крайния 

продукт с Възложителя. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 
„ПОДГОТОВКА И ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАКАТ И ПОДГОТОВКА И 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПЕЧАТНИ ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ – 

ЛИСТОВКИ“. 

 

1.Технически параметри подготовката и  изработването на плакат: 

- формат А3  

 

Допълнителна информация: Плакатът да съдържа следната текстова и визуална 

информация: емблемата на ЕС и упоменаването "Европейски съюз; наименованието на 

съфинансиращия фонд; общото лого за програмен период 2014-2020 г., с 

наименованието на финансиращата  програма; наименованието на проекта и главната 

му цел; общата стойност на проекта, както и размера на европейското и националното 

съфинансиране; начина и крайна дата на изпълнение на проекта.  

2.Технически параметри на печатни информационни материали – листовки: 

- формат А4, сгъната на 3 гънки, пълноцветен печат – 4х4,  

- двустранно хромов материал – 175 гр. 

- тираж – 2 х 1500 бр. 

Допълнителна информация: Брошурите ще бъдат разработени през 2017 г. и през 

2018 г. – към края на проекта. Тези от първия тираж ще съдържат обща информация за 

проекта, целите, дейностите, целевите групи и очакваните резултати. Брошурите от 

втория тираж ще съдържат информация за конкретни постигнати резултати от 

изпълнението на проектните дейности. И за двата вида брошури ще се използва 

задължителната визуализация и задължителните елементи по проекта,  както и 

информация за целите на проекта, срока му за изпълнение и др. Оферирането трябва да 

съдържа обща цена за предпечатна подготовка, отпечатване и доставка на място на 

общо 3000 броя брошури. 
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2  
„ПРЕССЪОБЩЕНИЯ (ПР ПУБЛИКАЦИИ), КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПОДГОТВЕНИ И 

ПУБЛИКУВАНИ В МЕСТНИТЕ МЕДИИ ПРИ СТАРТИРАНЕТО НА ПРОЕКТИ И 

ПРИ НЕГОВОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ“. 

1. Изисвания към прессъобщенията (ПР публикации) 

Допълнителна информация: Прессъобщенията трябва да бъдат подготвени и 

публикувани в местните медии при стартирането на проекта и при неговото 

приключване. 

ПР публикациите, който трябва да съдържат минимално следната информация: 

 изписването на фразата „Европейски съюз";  

 наименованието на съфинансиращия фонд;  

 наименованието на програмата;  

 наименованието на бенефициента. 

 

4.  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Всички информационни и рекламни материали  трябва да са в пълно съответствие с 

изискванията на:  

- Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и 

комуникация 2014-2020 г.,публикуван на 

https://www.eufunds.bg/archive/documents/1423147813.pdf   

Изпълнителят осигурява предпечатна подготовка и дизайн, като текстът на 

информационните и рекламни материали се предоставя от възложителя. Преди 

изработването продуктът се съгласува с възложителя. 

 

5. ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Периодът на изпълнение на обществената поръчка е от датата на подписване на 

договора с изпълнителя и приключва с изпълнение на последната заявена задача по 

поръчката. 

Изпълнението ще се осъществи на етапи с цел  да се постигне информираност на 

широката общественост относно напредъка по изпълнение на дейностите по проект 

„Актуализация на програмата за управление качеството на атмосферния въздух в 

община Враца“ и постигнатите резултати. Срокът за изпълнение: 

-  изработка и доставка на място при Възложителя на печатните и рекламни 

материали е до 10 (десет) работни дни от датата на подадена писмена заявка от 

Възложителя в поискания тираж на база предварително съгласуван и одобрен от 

Възложителя дизайн и текст.  

При необходимост и извънредно възникнала ситуация изпълнителят трябва да може да 

изработи възложената поръчка за възможно най-кратък технологичен срок и/или за 24 

часа от изпращане на заданието.  

https://www.eufunds.bg/archive/documents/1423147813.pdf
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6. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Изпълнителят е длъжен: 

 Да изпълни в срок и с необходимото качество предвидените дейности за 

разработване и/или разпространение на информационни материали и осигуряване на 

публичност и визуализация по проекта. 

 Да съгласува изпълнението на всяка дейност с Възложителя; 

 Да информира Възложителя за всички потенциални проблеми, които биха могли 

да възникнат в хода на изпълнение, като предоставя адекватни решения за 

преодоляването им; 

 Да спазва изискванията на Единен наръчник на бенефициента за прилагане на 

правилата за информация и комуникация (2014-2020); 

 Изпълнените задачи, предмет на поръчката, да се приемат с подписани приемно-

предавателни протоколи с Възложителя, като Изпълнителя да събира и предостави на 

Възложителя доказателствен материал за дейностите (снимки, публикувани новини,  

копия на статии, екземпляри от произведени и разпространени информационни 

материали (брошури, листовки, плакати и др.) и друг подходящ доказателствен 

материал). 

 

7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОКЛАДВАНЕ / ОТЧИТАНЕ НА СВЪРШЕНАТА РАБОТА.      

 

За целите на успешното изпълнение на всички задачи, Изпълнителят трябва да 

поддържа постоянна връзка с екипа за управление на проекта. Възложителят се 

задължава да предостави всички необходими и изисквани от Изпълнителя материали, 

свързани с изпълнението на предмета на поръчката.  

Отчитането на работата на Изпълнителя ще се извършва чрез изготвяне и представяне 

на доклади за извършената дейност на български език. Изпълнителят ще се отчита 

официално пред Възложителя, както следва: 

1. Междинни доклади. Изпълнителят трябва да изготвя и представя междинни 

доклади за напредъка след приключване на всяка отделна дейност. Тези доклади трябва 

да резюмират извършените дейности през периода и дейностите, предвидени за 

следващия период/етап,  постигнатите резултати, всички срещнати трудности и техните 

решения. 

2. Окончателен доклад. Изпълнителят следва да изготви окончателен доклад 

след като изпълни всички заложени по договора дейности не по-късно от 5 работни дни 

преди приключване на договора. 

 

Приложения: 

1. Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и 

комуникация 2014-2020 г. 

2. Инструкция за осигуряване на информация и публичност, съдържаща всички 

изисквания за задължителната визуализация по проекта. 

 

 


