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С  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ 

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С 

ПРЕДМЕТ: 

       

 
„ДЕЙНОСТИ ПО ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПРОЕКТ ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 

2014-2020 ГОДИНА, ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“. 
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В рамките на настоящата обществена поръчка с предмет „Дейности по 

визуализация и публичност в изпълнение на проект финансиран по Оперативна 

програма „Региони в растеж“ 2014-2020 година, по три обособени позиции”, 

Изпълнителят следва да изпълни мерки за осигуряването на публичност и информираност, 

в съответствие с обхвата посочен по-долу в настоящата Техническа спецификация.  

 

1. ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.  
Проект „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна 

ефективност в образователни институции", процедура BG16RFOP001-1.019 

„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 

– Враца ” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие и се изпълнява на територията на гр. Враца.  

Проектът предвижда интервенции, свързани с въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност, изпълнение на дейности за ремонт и реконструкция на сградите и на 

прилежащите им дворни пространства за 6 обекта на образователната инфраструктура на 

територията на гр. Враца.  

По проекта ще бъдат обновени сградите и дворните пространства на детските 

градини: ДГ „Знаме на мира“, ж. к. „Дъбника“, гр. Враца; ДГ „Зора“, ж. к. „Дъбника“,  

гр. Враца; ДГ „Дъга“, гр. Враца; ДГ „Европейчета“, база 1, гр. Враца, на  

ППМГ „Академик Иван Ценов“, гр. Враца и ще бъде изградена нова спортна зала в  

СУ „Христо Ботев“, гр. Враца.  

Проектът цели да осигури предоставяне на модерни образователни услуги чрез 

насочени интервенции за рехабилитация и обновяване на общинската образователна 

инфраструктура, като фактор за устойчиво развитие на града и региона. Осигуряването на 

подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, съобразена с настоящите и 

бъдещи изисквания, ще допринесе и за по-доброто качество на живот и социална 

интеграция.  

По отношение на образователните обекти, изпълнението на проекта ще допринесе за:  

-  предоставяне на модерни образователни услуги;  

- осигуряване на образователни услуги в условия, съответстващи на критериите за 

устойчиво развитие;  

- осигуряване на по-високо ниво на енергийната ефективност и намаляване на 

разходите за енергия;  

- подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения 

цикъл на сградите на образователните обекти; 

- осигуряване на подходящи и безопасни условия за обучение, игра, спорт и отдих, 

както в сградите, така и в прилежащите им дворни пространства;  

- осигуряване на достъпна архитектурна среда.  
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2. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА. 
Предметът на обществената поръчка е „Дейности по визуализация и публичност в 

изпълнение на проект финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-

2020 година, по три обособени позиции”, разделена на три обособени позиции:  

Обособена позиция № 1 – „Изработка, доставка, монтаж и демонтаж на 6 броя 

билбордове и изработка, доставка и монтаж на 6 броя постоянни обяснителни табели“;  

Обособена позиция № 2 – „Публикуване на пресинформация в местни медии на 

територията на Община Враца“;  

Обособена позиция № 3 – „Изготвяне на печатни информационни материали 

(листовки, пълноцветни) – дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване – 500 броя 

информационни листовки, отразяващи целите , дейностите и резултатите от изпълнението 

на проекта”, запазена на основание чл. 80, ал.1 от ППЗОП.  

 

2.1. ОСНОВНА ЦЕЛ.  
Основната цел на поръчката е: Осигуряване на информираност и публичност на 

обществеността за поетапното изпълнение на проектните дейности.  

 

2.2. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ. 
Предвид значителната продължителност на основните дейности по проекта, както и 

ключовото значение на информираността, трябва да се обърне особено внимание на 

следните специфични цели:  

 Спазване изискванията на Единия наръчник на бенефициента за прилагане на 

правилата за информация и комуникация 2014 – 2020 г.; със съответните правила за 

информиране, комуникация и реклама, предвидени в чл. 115, § 4 от Регламент  

1303 / 2013 г. и в чл. 3, чл. 4, чл. 5 и Приложение ІІ от Регламент за изпълнение (ЕС)  

№ 821 / 2014 г. на Комисията; 

 http://www.eufunds.bg/eu_funds/files/OP_Good_Governance/Annex_II_-_Brand_Book.pdf_.pdf 

 Привличане и повишаване на обществения интерес към проекта;  

 Осигуряване на информация и публичност на широката общественост за 

осъществените дейности и постигнатите резултати по проекта;  

 

2.3. ОБХВАТ И ПАРАМЕТРИ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.  
2.3.1. В обхвата на обществената поръчка се включват следните дейности:  

 Изработване, доставка, монтаж и демонтаж на 6 броя билбордове – 300х400 см;  

 Изработване, доставка и монтаж на 6 броя постоянни обяснителни табели за местата 

подлежащи на строително – ремонтна интервенция с мин. размери 50х70 см;  

 Изготвяне и публикуване на статии, прессъобщения и/или рекламно-информационни 

карета в регионална или местна медия;  

 Изработване на печатни информационни материали (500 броя листовки) с 

информация, отразяваща целите, дейностите и резултатите от изпълнението на 

проекта;  

 

 

 

http://www.eufunds.bg/images/eu_funds/files/OP_Good_Governance/%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%AA%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98_%D0%A0%D0%AA%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90_%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%90/%D0%98%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82/Annex_II_-_Brand_Book.pdf_.pdf
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2.3.2. Параметри:  

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 

„ИЗРАБОТКА, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА 6 БРОЯ БИЛБОРДОВЕ И 

ИЗРАБОТКА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 6 БРОЯ ПОСТОЯННИ ОБЯСНИТЕЛНИ 

ТАБЕЛИ“ 

 

Вид Брой Параметри 

 

 

 

 

 

Билборд (3х4 м) 

 

 

 

 

6 

- изработка, доставка, монтаж и демонтаж; 

(монтирани на видно място, достъпно за 

широката общественост, след съгласуване 

с Възложителя);  

- тираж: 6 бр.; формат: 300/400 см;  

- размер на тялото на билборда - в/ш -

300/400 см;  

- тип на конструкцията: метална;  

- височина на основата (крака/краката) 250 

см от фундамента;  

- конструкция за монтиране – армиран 

фундамент (билбордовете трябва да се 

монтират устойчиво, чрез вкопаване и 

бетониране);  

-  материал за печат винил;  

- печат пълноцветен, двустранен, 

цветност:  

5 + 0 с UV устойчиви мастила;  

- подходяща система за закрепване на 

винила така, че да устоява на атмосферни 

условия и вятър;  

- върху билборда трябва да бъде записана 

информация посочена в „Единия наръчник 

на бенефициента за прилагане на 

правилата за информация и комуникация 

2014-2020 г.“:  

• емблемата на ЕС и упоменаването на  

„Европейски съюз”;  

• наименованието на финансиращия фонд 

– „Европейски фонд за регионално 

развитие”;  

• общото лого за програмен период 2014-

2020 г., със съответното наименование на 

финансиращата програма – Оперативна 

програма „Региони в растеж”;  

• гербът на бенефициента Община Враца;  



                   

 

 

 

ОБЩИНА ВРАЦА 
                       

„Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-1.019-0001 „Реконструкция, ремонт и внедряване на 

мерки за енергийна ефективност на образователни институции“ по процедура BG16RFOP001-1.019 „Изпълнение на 

Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Враца", част от процедура BG16RFOP001-

1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020" по Приоритетна ос 1 

"Устойчиво и интегрирано градско развитие", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014-2020 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално 

развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Враца и при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 година. 

• наименованието на проекта;  

• общата стойност на проекта, както и 

размера на европейското и националното 

финансиране, представени в български 

лева;  

• начална и крайна дата за изпълнение на 

проекта.  

Забележка: Съдържанието и дизайнът 

на билборда се съгласуват 

предварително с Възложителя.  

Изпълнителят трябва да изготви проект 

на дизайн на билборда и да го представи 

на Възложителя за одобрение. 

Възложителят има право да предлага, 

проверява и коригира текстовото 

съдържание и дизайна на билборда по 

време на неговото разработване до 

окончателното му приемане.  

*Наименованието на проекта и главната цел на дейността, емблемата на ЕС и 

упоменаването на „Европейски съюз“ и наименованието на финансиращия фонд 

трябва да заемат минимум 25% от площта на билборда !!! 

 

 

 

 

 

Постоянна обяснителна 

табела (50х70 см) 
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- изработка, доставка и монтаж;  

- тираж: 6 броя; размер 50/70 см;  

- траен материал, устойчив на вятър и 

други атмосферни условия, 

пожаробезопасен;  

- Материал: олекотена PVC плоскост за 

монтаж при външни условия в метална 

конструкция, с апликация от ламинирано 

PVC фолио в пълноцветен печат;  

- върху табелата трябва да бъде записана 

информация от „Единия наръчник на 

бенефициента за прилагане на правилата 

за информация и комуникация 2014-2020 

г.“:  

• емблемата на ЕС и упоменаването 

„Европейски съюз”;  

• наименованието на финансиращия фонд 

– „Европейски фонд за регионално 

развитие”;  

• общото лого за програмен период 2014-

2020 г., със съответното наименование на 

финансиращата програма – Оперативна 

програма „Региони в растеж”;  
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развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Враца и при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 година. 

• наименованието на проекта; общата 

стойност на проекта, както и размера на 

европейското и националното 

финансиране, представени в български 

лева.  

Забележка: Съдържанието и дизайнът 

на постоянната обяснителна табела се 

съгласуват предварително с 

Възложителя. 
 Изпълнителят трябва да изготви проект 

на дизайн на постоянната обяснителна 

табела и да го представи на Възложителя 

за одобрение. Възложителят има право да 

предлага, проверява и коригира 

текстовото съдържание и дизайна на 

постоянната обяснителна табела по 

време на неговото разработване до 

окончателното му приемане.  

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2  
„ПУБЛИКУВАНЕ НА ПРЕСИНФОРМАЦИЯ В МЕСТНИ МЕДИИ НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА ОБЩИНА ВРАЦА“ 

 

 

 

 

Публикации 

 

 

 

4 

- Информацията следва да е свързана с 

целите, дейностите и резултатите по 

проекта;  

- подадената информация да е внимателно 

подбрана и отразяваща поетапност при 

изпълнението на дейностите по проекта;  

Съдържанието на всяко прессъобщение 

(текст, снимков материал и др.), както и 

медията, в която то ще се публикува, се 

съгласува с Възложителя предварително и 

след като получи одобрение се предоставя 

за публикуване. Всяко прессъобщение 

трябва да съдържа необходимата 

визуализация, съгласно изискванията на 

Единен наръчник на бенефициента за 

прилагане на правилата за информация и 

комуникация 2014-2020 г. -  

Всяка публикация в каквато и да било 

форма и в каквото и да е средство за 

масова информация в това число и в 

интернет, трябва да съдържа следното 



                   

 

 

 

ОБЩИНА ВРАЦА 
                       

„Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-1.019-0001 „Реконструкция, ремонт и внедряване на 

мерки за енергийна ефективност на образователни институции“ по процедура BG16RFOP001-1.019 „Изпълнение на 

Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Враца", част от процедура BG16RFOP001-

1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020" по Приоритетна ос 1 

"Устойчиво и интегрирано градско развитие", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014-2020 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално 

развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Враца и при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 година. 

заявление: „Този документ е създаден в 

рамките на проект  

№ BG16RFOP001-1.019-0001 

„Реконструкция, ремонт и внедряване на 

мерки за енергийна ефективност на 

образователни институции“ по процедура 

BG16RFOP001-1.019 „Изпълнение на 

Интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие 2014-2020 – 

Враца", част от процедура 

BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на 

Интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие 2014-2020" по 

Приоритетна ос 1 "Устойчиво и 

интегрирано градско развитие", който се 

осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 2014-2020 година, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейски фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието на 

публикацията се носи от Община Враца и 

при никакви обстоятелства не може да 

се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския 

съюз и Управляващия орган на ОПРР 

2014-2020 година. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 
„ИЗГОТВЯНЕ НА ПЕЧАТНИ ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ (ЛИСТОВКИ, 

ПЪЛНОЦВЕТНИ) – ДИЗАЙН, ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА И ОТПЕЧАТВАНЕ – 500 

БРОЯ ИНФОРМАЦИОННИ ЛИСТОВКИ, ОТРАЗЯВАЩИ ЦЕЛИТЕ , ДЕЙНОСТИТЕ И 

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА” 

 

Обособена позиция № 3 – „Изготвяне на печатни информационни материали 

(листовки, пълноцветни)”, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП.  

Информационни листовки – 500 бр. – с размер А4, тип хармоника с 2 сгъвки,  

пълноцветен печат 4+4, двустранно хромов гланц и при спазване изискванията на Единния 

наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-

2020г. Грамажът на хартията, на която ще се отпечатва листовката е по предложение на 

всеки участник. 

Вид на брандиране на материалите: Съгласно Единен наръчник на бенефициента за 

прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 – 2020 г. – 

http://www.eufunds.bg/eu_funds/files/OP_Good_Governance/Annex_II_-_Brand_Book.pdf_.pdf 

http://www.eufunds.bg/images/eu_funds/files/OP_Good_Governance/%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%AA%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%98_%D0%A0%D0%AA%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90_%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%90/%D0%98%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82/Annex_II_-_Brand_Book.pdf_.pdf


                   

 

 

 

ОБЩИНА ВРАЦА 
                       

„Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-1.019-0001 „Реконструкция, ремонт и внедряване на 

мерки за енергийна ефективност на образователни институции“ по процедура BG16RFOP001-1.019 „Изпълнение на 

Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Враца", част от процедура BG16RFOP001-

1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020" по Приоритетна ос 1 

"Устойчиво и интегрирано градско развитие", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014-2020 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално 

развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Враца и при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 година. 

Съдържанието на печатните и информационни материали (текст, снимков материал 

и др.), се съгласува с Възложителя предварително и след като получи одобрение се 

предоставя за тиражиране. Всеки информационен материал трябва да съдържа 

необходимата визуализация, съгласно изискванията на Единен наръчник на бенефициента 

за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.  

 

Забележки:  

1. Възложителят възлага изпълнението на дейностите от предмета на поръчката с 

отделни възлагателни писма.  

2. За посочени конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо 

одобрение или технически еталон, модел, източник, специфичен процес, търговска марка, 

патент, тип, произход или производство, съгласно чл. 48, ал. 2 и чл. 49, ал. 2 от Закона за 

обществените поръчки да се чете „или еквивалентно/и“.  

 

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТЧЕТНОСТ. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осъществява дейностите, използвайки собствена техника.  

Окончателен доклад. При окончателното изпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

трябва да представи окончателен доклад. В края на периода на изпълнение на договора, но 

не по-късно от 5 работни дни преди приключване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя 

окончателен доклад. Окончателния доклад представлява кратък отчет за извършената 

работа за срока на изпълнението на договора. Към доклада трябва да бъдат приложени 

копия от произведените и разпространени информационни материали и други.  

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва изискванията, описани в Техническата 

спецификация и изискванията на Единия наръчник на бенефициента за прилагане на 

правилата за информация и комуникация 2014-2020 г., както и съответните правила за 

информиране, комуникация и реклама, предвидени в чл. 115 § 4 от Регламент 1303/2013 г. и 

в чл. 3, чл. 4, чл. 5 на Европейския парламент и на Съвета от 17.12.2013 г. и Приложение ІІ 

от Регламент за изпълнение (ЕС) № 821 / 2014 на Комисията от 28.07.2014 г.  

 

4. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.  
Срокът за изпълнение на обществената поръчка е от датата на подписането на 

договора и е със срок на действие до окончателното приключване на всички дейности, 

предмет на обществената поръчка, но не по-късно от 31.12.2018 година. В случай на 

удължаване на срока на Договора за безвъзмездна финансова помощ между Възложителя и 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, срокът за изпълнение на 

дейностите за информация и публичност по проекта се удължава, съобразно сключените 

анекси към ДБФП. Конкретните срокове за изпълнение на отделните обособени позиции са 

както следва: 

 

Обособена позиция № 1 – „Изработка, доставка, монтаж и демонтаж на 6 броя 

билбордове и изработка, доставка и монтаж 6 броя постоянни обяснителни табели“. 



                   

 

 

 

ОБЩИНА ВРАЦА 
                       

„Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-1.019-0001 „Реконструкция, ремонт и внедряване на 

мерки за енергийна ефективност на образователни институции“ по процедура BG16RFOP001-1.019 „Изпълнение на 

Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Враца", част от процедура BG16RFOP001-

1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020" по Приоритетна ос 1 

"Устойчиво и интегрирано градско развитие", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014-2020 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално 

развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Враца и при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 година. 

Срокът за изработка и доставка на място при Възложителя, за заявка на 

информационните материали по обособена позиция № 1 е до 30 (тридесет) работни дни от 

датата на получаване на възлагателното писмо, в поискания тираж. 

 

Обособена позиция № 2 – „Публикуване на пресинформация в местни медии на 

територията на Община Враца“. 
Срокът за публикуване на пресинформация и местната медия по обособена позиция 

№ 2 се определя, в писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с поискания материал за 

публикуване. 

 

Обособена позиция № 3 – „Изготвяне на печатни информационни материали 

(листовки, пълноцветни) – дизайн, предпечатна подготовка и отпечатване – 500 броя 

информационни листовки, отразяващи целите, дейностите и резултатите от 

изпълнението на проекта“. 

Срокът за изработка и доставка на място при Възложителя, за заявка на 

информационните материали по обособена позиция № 3 е до 30 (тридесет) работни дни от 

датата на получаване на възлагателното писмо, в поискания тираж. 

 


