
 

         
   

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА   СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Дизайн и изработване на рекламни и печатни информационни материали по 

проект „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца- II фаза“: плакати, 

информационни дипляни, постоянни обяснителни табели и банери“ 

 

 

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 финансира по 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG 16M1OP002-1.005-

0005-C01 „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца- II фаза“. 

 

 

ОБЩИНА    ВРАЦА 
гр. Враца  3000, ул. “Стефанаки Савов” № 6, тел. 092/624581, факс 092/627085, e-mail: obshtinavr@b-trust.org 

 

mailto:obshtinavr@b-trust.org
http://www.vratza.bg/


 

         
   

3. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ 

„Дизайн и изработване на рекламни и печатни информационни материали по проекта: 

плакати, информационни дипляни, постоянни обяснителни табели и банери“ 

Код по Общия терминологичен речник: 79820000-8 Услуги, свързани с печатането 

Прогнозният бюджет за изпълнението на обществената поръчка е 800,00 лв. без ДДС 

(960.00 лв. с ДДС). 

Изпълнителят следва да изпълни дизайн, предпечат и печат и да достави на място в 

Община Враца в пълния тираж описаните по-долу материали. 

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. 

3.1.Технически параметри подготовката и  изработването на плакати: 

Включва изготвяне на дизайн, съгласуване на дизайна с Възложителя и отпечатване на 

плакати формат 50х70 см.; цветност 4+0, хартия 130 гр. хром мат  - 50 бр.  

 

3.2.Технически параметри на печатни информационни материали – дипляни: 

Включва изготвяне на проект, съгласуване на проекта с Възложителя, предпечат и 

печат на дипляна в тираж 500 бр. - разгънат формат А4, цветност 4+4, хартия 130 гр. 

хром, биговане – 2 бига, сгъване.  

 

3.3. Технически параметри на печатни информационни материали – банери: 

Включва дизайн и изработване на банер – 2 бр. - вертикален, с размери 0,8x2м., винил, 

пълноцветен печат 4+0, олекотена метална преносима сглобяема стойка; калъф/куфар 

за пренасяне.   

 

4.  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Всички печатни материали трябва да бъдат съобразени с изискванията на „Единния 

наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 

2014-2020“ към Националната комуникационна стратегия, както и да отговарят на 

изискванията на Насоките за информация и комуникация на проекти, финансирани по 

оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ Публикуването в регионални/ 

национални печатни издания се удостоверява с печатно копие на публикацията на 

която да са налични дата, брой, страница и наименование на медията. 

 

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. 

 

Срок за изработване  на плакати: до 1 месец от датата на получаване на възлагателно 

писмо. 

 

Срок за изработване на информационни дипляни: до 2 месец от датата на получаване на 

възлагателно писмо. 

 

Срок за изработване на банери по проекта: до 1 месец от датата на получаване на 

възлагателно писмо. 

 

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. 

 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; 

 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 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 подписването на 

двустранни Приемо-Предавателни протоколи. 

 

 

Приложения: 

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

комуникация 2014-2020 г. 

2. Насоки за информация и комуникация на проекти, финансирани по оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020г. 



 

         
   

 


