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В рамките на настоящата обществена поръчка с предмет „ДЕЙНОСТИ ПО 

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”, 

Изпълнителят следва да изпълни мерки за осигуряването на публичност и 

информираност, в съответствие с обхвата посочен по-долу в настоящата Техническа 

спецификация.  

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 

 

„ИНФОРМИРАНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ ЧРЕЗ ОРГАНИЗИРАНЕ НА 

ПУБЛИЧНИ СЪБИТИЯ И ДИЗАЙН И ИЗРАБОТКА НА РЕКЛАМНИ 

МАТЕРИАЛИ“. 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ 

Предметът на настоящата обособена позиция е насочен към постигане на 

информираност и публичност чрез организиране на публични събития и дизайн и 

изработка на рекламни материали на проект № 15.3.1.040 „Координирани и ефективни 

реакции на властите при спешни ситуации в региона Долж – Враца (Акроним:DJ-VR: 

R.A.E.S)“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично 

сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г. Обществената 

поръчка се възлага в изпълнение на проект № 15.3.1.040 „Координирани и ефективни 

реакции на властите при спешни ситуации в региона Долж – Враца (Акроним:DJ-VR: 

R.A.E.S)“, в който Община Враца е партньор от българска страна на Окръжен съвет 

Долж (водеща организация) и Инспекторат за спешни ситуации Олтения, Окръг Долж 

от Румънска страна.  

Проектът се занимава с последиците от изменението на климата и влиянието им 

върху околната среда в трансграничния регион  и общите заплахи от природни и 

антропогенни бедствия, за които трябва да бъдат подготвени на трансгранично ниво 

партньорите. Проектът предвижда укрепване на съвместната система за управление на 

риска, като предоставя усъвършенствани интервенционни и спасителни средства, 

способни да се борят с бедствия и други природни опасности. За координация проектът 

създава една оперативна база във всяка област, която ще има добре обучени човешки 

ресурси в рамките на съвместни учения. Проектът се занимава и с координация между 

всички заинтересовани страни и недостатъчната подготвеност на населението за рискови 

ситуации. 



 

  

 

 
 

 
                       

 

www.interregrobg.eu 

Project: “ Co-ordinated and efficient reactions of the authorities in the emergency situations in Dolj-Vratsa region 

(Acronym: DJ-VR: R.A.E.S)”, Project code: 15.3.1.040 

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз 
 

Неговата цел е подобряване на съвместното управление на риска в 

трансграничния регион. Основните дейности са:  

- създаване и предоставяне на звено за интервенции при извънредни 

ситуации в трансграничния регион, Крайова и на трансграничен пункт за подобряване на 

капацитета за смекчаване при аварийни ситуации и бедствия във Враца;  

- съвместни учения, включително обучения, в Долж (авиационна 

катастрофа) и във Враца (наводнения);  

- кампания за повишаване на осведомеността за обществото, както и за 

заинтересованите страни, участващи в съвместното управление на риска информация и 

публичност. 

Резултатът ще бъде подобрен съвместен риск в областта на DJ-VR чрез по-добър 

съвместен капацитет за реагиране, готовност и обучени човешки ресурси, както и връзка 

между заинтересованите страни и общностите. 

II. ЦЕЛИ НА УСЛУГАТА 

Основната цел на настоящата обособена позиция е да осигури информация и 

публичност при изпълнение на проект № 15.3.1.040 „Координирани и ефективни 

реакции на властите при спешни ситуации в региона Долж – Враца (Акроним:DJ-VR: 

R.A.E.S)“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично 

сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г. Широката 

общественост трябва да бъде информирана за осъществените дейности и постигнатите 

резултати по изпълнението на проекта, финансиран със средства от ЕС, Европейския 

фонд за регионално развитие, Република България и Община Враца  

От друга страна, реализирането на проекта ще способства и за привличане и 

повишаване на обществения интерес, разясняване на възможностите и ползите от 

реализирането на целите и приоритетите - Специфична цел 3.1 Да се подобри 

съвместното управление на риска в трансграничния регион. 

Специфичните цели на настоящата обособена позиция са: 

 Да се окаже подкрепа на Възложителя в изпълнението на мерките за 

информация и комуникация по проекта. 

 Да се осигури пълна прозрачност във връзка с усвояването на средствата, 

предоставени от ЕС, Европейския фонд за регионално развитие, Република България и 

Община Враца. 
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 Да се организират и проведат начална и междинна пресконференции по 

проекта и съответните информационно комуникационни материали; 

 

III. ОБХВАТ НА УСЛУГАТА 

Услугите, предмет на настоящата обособена позиция, ще се осъществяват на 

територията на Република България  

В обхвата на услугите се предвижда следното: 

 Организиране на начална и междинна пресконференции по проект 

„Координирани и ефективни реакции на властите при спешни ситуации в региона 

Долж – Враца (Акроним:DJ-VR: R.A.E.S)“; 

 Разпространяване на статии в медиите за информиране на широката 

общественост за целите, дейностите и резултатите по изпълнението на проекта; 

 Осигуряване на информационни и визуализационни материали (временна 

табела, постоянни табели, банер сгъваем (Roll-up banner), химикалки) за нуждите на 

проекта.  

 

IV. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

Услугите, предмет на обществената поръчка, са насочени към следните основни 

целеви групи и съответстващите им подгрупи: 

 Широка общественост - включва целевата група на гражданите на 

трансгранично, национално и регионално ниво, които имат пряко или непряко участие 

и/или ползи от изпълнението на проекта; 

 Жители на област Враца и окръг Долдж от допустимите региони на 

интервенции, които са или биха били засегнати от последствията и щетите, причинени от 

природни или ентропични бедствия. 

 Администрация и административни структури, други организации участващи в 

дейностите по съхранения на пестициди с изтекъл срок на годност. 

 Обществени институции с ключови компетенции в ситуациите на управление 

на риска в трансграничния регион и техните местни органи - (напр. Басейнови дирекции, 

инспекторати за извънредни ситуации, инспекторати по пожарна, агенции и 

инспекторати по опазване на околната среда, администрация на лесовъдството, агенции 

за времето и други); 

 Публични институции, предоставящи обществени услуги - (болници, 

университети и научноизследователски институти, местни звена за здравеопазване, 

институции за социални услуги, които могат да подкрепят ранно предупреждение и 

спасителни услуги); 
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 Медиатори/разпространители на информация - институции и лица, които 

информират, формират мнения и нагласи, оказват влияние в процеса на вземане на 

решения. 

 

V. Изисквания към изпълнението на Обособена позиция 1: 

„Информираност и публичност чрез организиране на публични събития и дизайн 

и изработка на рекламни материали.. 

Организирането на пресконференции е съществен елемент по отношение на 

публичността на проекта и информираността на обществото за целите и ползите от 

него. 

 

№ Услуги и артикули, свързани с тях 

Количество и 

мерна 

единица 

1. Организация и провеждане на конференция за стартиране на проекта 

във Враца 

Организиране и провеждане на конференция за стартиране на проекта с 

минимум 30 (тридесет) участника. 

Пресконференцията ще предоставя информация за проекта и 

финансирането от програмата. Ще се предоставят подробности за 

бенефициентите партньори по проекта, целите, дейностите, резултатите, 

напредъка на проекта и одобрения бюджет. На конференцията ще бъдат 

поканени най-малко 30 (тридесет) участника:представители на 

партньорите по проекта,  представители на местните медии, 

представители на местните администрации и други обществени 

институции от трансграничната зона, представители на гражданското 

общество, и т.н. Дневният ред ще бъде определен от Възложителя по 

предложение на Изпълнителя; списъка с гостите също ще се определи от 

Изпълнителя и ще се съгласува и одобри от Възложителя.  

Изпълнителя ще има следните отговорности : 

 Определяне на дневния ред заедно с Възложителя; 

 Определяне на списък на гостите за съгласуване с Възложителя; 

 Изпращане на поканите – поканите да съдържат изискуемите 

реквизити, съгласно „Visual Identity Manual for the INTERREG V-A 

Romania-Bulgaria Programme“; 

 Осигуряване на потвърждение за участие; 

 Избор на подходящ зала (климатизирана и добре осветена) и 

съгласуването й с Възложителя (Изпълнителя следва да предложи 

поне три зали); 

 Подреждане на залата – най-малко да има проектор, екран, 

30 участника 

( 1 (една) 

услуга ) 
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президиум с три микрофона и озвучаване на залата, табели с 

имената на представителите и заредена вода и стъклени чаши; 

 Осигуряване на регистрационна маса и сътрудник, който да се 

грижи за регистрацията и настаняването на участниците; 

 Записване на участниците при пристигане и подписване на 

присъствените списъци и предоставянето на поименен бадж на 

всеки участник; 

 Осигуряване на модератор и преводач на български и румънски 

език за симултанен превод в рамките на три часа; 

 Подготовка на презентация на български, румънски и английски 

език и съгласуването и с Възложителя, при спазване изискванията 

за визуализация, съгласно „Visual Identity Manual for the INTERREG 

V-A Romania-Bulgaria Programme“; 

 Подготовка на съдържанието на папките за пресата, като се 

размножат презентационните материали, използвани по време на 

пресконференцията;  

 Материалите ще бъдат предоставени от Изпълнителя за 

съгласуване с Възложителя във формат за издаване. 

 Подготовка на папките за пресата чрез поставяне на печатните 

материали и химикалка; 

 Правене снимки по време на  пресконференцията; 

 Видеозаснемане на пресконференцията. 

 Осигуряване на ред и защита на участниците в залата по време на 

мероприятието. 

 Изпълнителят следва да осигури кетъринг след приключване на 

събитието включващ минимум сладки и солени хапки (не по малко 

от 10 бр. на участник), вода и безалкохолно, чай, кафе, ядки, 

плодове и др.  

 

В края на всяка пресконференция Изпълнителя ще предаде на 

Възложителя доклад от дейността в едно с един CD/DVD, съдържащ 

видеозаписа на пресконференцията, направените снимки, присъствените 

списъци в оригинал, и един пълен комплект на папката(материали), 

използвана по време на пресконференцията.  

Възложителят предоставя на Изпълнителя възлагателно писмо относно 

организирането на пресконференцията поотделно, в която ще се посочи 

датата, на която иска да се организира събитието и неговото 

местоположение. Възлагателното писмо ще бъде изпратено най-малко 10 

дни преди датата, определена за събитието. 
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№ Услуги и артикули, свързани с тях 

Количество и 

мерна 

единица 

2 Организиране на междинна конференция по проекта във Враца 

Организиране и провеждане на конференция за информиране на 

обществеността за напредъка на проекта с минимум 30 (тридесет) 

участника. 

Пресконференцията ще предоставя информация за проекта и 

финансирането от програмата. Ще се предоставят подробности за 

бенефициентите партньори по проекта, целите, дейностите, резултатите, 

напредъка на проекта и одобрения бюджет. На конференцията ще бъдат 

поканени най-малко 30 (тридесет) участника:представители на 

партньорите по проекта,  представители на местните медии, 

представители на местните администрации и други обществени 

институции от трансграничната зона, представители на гражданското 

общество, и т.н. Дневният ред ще бъде определен от Възложителя по 

предложение на Изпълнителя; списъка с гостите също ще се определи от 

Изпълнителя и ще се съгласува и одобри от Възложителя.  

Изпълнителя ще има следните отговорности : 

 Определяне на дневния ред заедно с Възложителя; 

 Определяне на списък на гостите за съгласуване с Възложителя; 

 Изпращане на поканите – поканите да съдържат изискуемите 

реквизити, съгласно „Visual Identity Manual for the INTERREG V-A 

Romania-Bulgaria Programme“; 

 Осигуряване на потвърждение за участие; 

 Избор на подходящ зала (климатизирана и добре осветена) и 

съгласуването й с Възложителя (Изпълнителя следва да предложи 

поне три зали); 

 Подреждане на залата – най-малко да има проектор, екран, 

президиум с три микрофона и озвучаване на залата, табели с 

имената на представителите и заредена вода и стъклени чаши; 

 Осигуряване на регистрационна маса и сътрудник, който да се 

грижи за регистрацията и настаняването на участниците; 

 Записване на участниците при пристигане и подписване на 

присъствените списъци и предоставянето на поименен бадж на 

всеки участник; 

 Осигуряване на модератор и преводач на български и румънски 

език за симултанен превод в рамките на три часа; 

 Подготовка на презентация на български, румънски и английски 

език и съгласуването и с Възложителя, при спазване изискванията 

30 участника 

( 1 (една) 

услуга ) 
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за визуализация, съгласно „Visual Identity Manual for the INTERREG 

V-A Romania-Bulgaria Programme“; 

 Подготовка на съдържанието на папките за пресата, като се 

размножат презентационните материали, използвани по време на 

пресконференцията;  

 Материалите ще бъдат предоставени от Изпълнителя за 

съгласуване с Възложителя във формат за издаване. 

 Подготовка на папките за пресата чрез поставяне на печатните 

материали и химикалка; 

 Правене снимки по време на  пресконференцията; 

 Видеозаснемане на пресконференцията. 

 Осигуряване на ред и защита на участниците в залата по време на 

мероприятието. 

 Изпълнителят следва да осигури кетъринг след приключване на 

събитието включващ минимум сладки и солени хапки (не по малко 

от 10 бр. на участник), вода и безалкохолно, чай, кафе, ядки, 

плодове и др.  

 

В края на всяка пресконференция Изпълнителя ще предаде на 

Възложителя доклад от дейността в едно с един CD/DVD, съдържащ 

видеозаписа на пресконференцията, направените снимки, присъствените 

списъци в оригинал, и един пълен комплект на папката(материали), 

използвана по време на пресконференцията.  

Възложителят предоставя на Изпълнителя възлагателно писмо относно 

организирането на пресконференцията поотделно, в която ще се посочи 

датата, на която иска да се организира събитието и неговото 

местоположение. Възлагателното писмо ще бъде изпратено най-малко 10 

дни преди датата, определена за събитието. 

 

3. Редактиране и публикуване на статии и прес съобщения в медии 

Изпълнителят ще бъде отговорен за публикуването на статии и прес 

съобщения в местната преса и медии относно напредъка на дейностите по 

изпълнение на проекта, различните събития, организирани в рамките на 

проекта, начинът на изпълнение  на целите и постигане на очакваните 

резултати и т.н. Публикуваните статии са предназначени да информират 

обществеността, за предоставената безвъзмездна финансова помощ и да 

подчертават, че проектът е бил избран за финансиране по програма 

ИНТЕРРЕГ V-A Румъния България и е съфинансиран  от Европейския 

фонд за регионално развитие на ЕС. Форматът на прессъобщението 

трябва задължително да  спазва  изискванията за визуална идентичност на 

6 (шест) броя  



 

  

 

 
 

 
                       

 

www.interregrobg.eu 

Project: “ Co-ordinated and efficient reactions of the authorities in the emergency situations in Dolj-Vratsa region 

(Acronym: DJ-VR: R.A.E.S)”, Project code: 15.3.1.040 

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз 
 

програмата, публикувани в „Visual Identity Manual for the INTERREG V-A 

Romania-Bulgaria Programme“.   

Изпълнителят ще бъде отговорен за създаването на текста  на всяко 

прессъобщение, необходимо за популяризирането на проекта. Статиите в 

печата ще бъдат базирани на точна информация, представена от тези, 

които пряко участват в изпълнението на проекта, или разпространени на 

пресконференциите. По този начин,  възлагащия орган ще предаде цялата 

информация за напредъка на проекта. 

Предвидените публикации са за целия период на изпълнение на проекта 

до 20.12.2020г. 

Датите на публикуване на статиите, ще се определят от Възложителя, в 

съгласие с изпълнителя по време на изпълнението на проекта. 

Изпълнителят трябва да осигури публикуването на 6 публикации в 

местната преса и медии. 

Технически подробности за всяко прес съобщение: 

 размери – не  по-малко от  150 см
2
 (15x10 cm, 12x12,5 cm) 

 многоцветно; 

 поставено в рамка; 

Възложителят ще предостави цялата информация, необходима  за 

изготвянето на прессъобщенията. Изпълнителят е длъжен да изготви и 

представи оформлението в електронен формат (CD / DVD) и на  цветен 

хартиен носител, както се изисква от възложителя. Изпълнителят ще 

пристъпи към публикуване на съобщението, само след получаване на 

съгласие от Възложителя. 

След всяко публикуване, Изпълнителят се задължава да предостави на 

възложителя, копие на вестника, в който е публикувана статията. 

 

4. Дизайн, изработка и монтаж на временна табела.   
Временната табела се монтира за времето, през което се извършват 

дейностите по проекта и има за цел да се информира за и визуализира 

финансовата подкрепа на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България, 

предоставена от Европейския съюз. 

Временната табела ще бъде изложена по време на изпълнение на целия 

проект на територията на Възложителя и още най-малко шест месеца след 

приключването, когато ще бъде заменена от постоянна табела. 

Обхванати услуги: 

 Разработване на дизайн и ако е необходимо техническа 

документация (скица на основата, подробности относно  крайния 

вид на табелата, технология за монтаж и т.н.); 

 проектиране / оформление; 

1 (един) брой 
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 реализация срок и място за монтаж (посочва се от Въложителя); 

 монтиране на табелата; 

 осигуряване на условия за сигурност и стабилност, и т.н. 

Технически характеристики:  

a) Размери: 2000 mm x 1200 mm; 

b) Разположение; 

c) Самият панел се състои от трайна метална конструкция (стоманени 

профили 30 х 30 mm, с прътове за подсилване от метър на метър), и е 

покрит с алуминиев лист дебел 1 мм,  с отпечатан самозалепващ стикер; 

допуска се монтажна стена или на самостоятелен стълб - поставя на 2.5 m 

от земята, така че стълбът трябва да има височина от земята 5м. В 

основата обикновено влиза 1 м, така че общата дължина на стълбът 

трябва да е 6 m. Технически, са необходими следните елементи: 

- един  централен  стълб, ако стълбът е решетъчен, трябва да е със  размер 

на решетката 0.7 х 0.7; 

- два странични стълба, ако са тръбни, 114 mm или 90 mm диаметър  

d) Основата: всеки стълб трябва да има основа 0.5 х 0.5 х 1 м, излята от 

бетон. 

ЗАБЕЛЕЖКА:  Материалът, от който ще бъде изработен  панела, трябва 

да е устойчив на атмосферни условия,  а в случай на повреждане, трябва 

да бъде заменен  възможно най-бързо. 

Съгласно „Visual Identity Manual for the INTERREG V-A Romania-Bulgaria 

Programme“, временния панел следва да съдържа:  

• Логото на програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България; 

• Логото на Европейския съюз; 

• Логото на Българското правителство; 

• www.interregrobg.eu 

• текст:  

Име на проекта: .........................  

Основни цели на проекта: ..........................  

Стойност на проекта (ЕФРР) .................  

Бенефициент: .......................  

Тази информация (текстът) трябва да заема най-малко 25% от временния 

панел. 

В пълно съответствие с изискванията на „Visual Identity Manual for the 

INTERREG V-A Romania-Bulgaria Programme“, по отношение използвани 

цветове, фон, разстояния, шрифтове, минимални допустими размери, 

позициониране на съответното лого/текст и др. 
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№ Услуги и артикули, свързани с тях 

Количество и 

мерна 

единица 

5 Дизай, изработка и монтаж на постоянни табели   

След приключване и приемане на дейностите извършвани по проекта, ще 

бъде монтиран постоянни табели. Те има за цел да се информира за и 

визуализира финансовата подкрепа на Програма ИНТЕРРЕГ V-A 

Румъния - България, предоставена от Европейския съюз. 

Обхванати услуги: 

 дизайн и оформление /надписи; 

 изготвяне; 

 монтиране; 

 поддръжка на табелите за период от 5 години след монтирането; 

 осигуряване на условия на безопасност,  стабилност и т.н.. 

Технически характеристики:  

a) Размери на панела: 2000 mm x 1200 mm 

b) Разположение: на сграда/ места посочени от Възложителя; 

c) състои се от алуминиев лист дебел 1 мм,  с отпечатан самозалепващ 

стикер. 

ЗАБЕЛЕЖКА:  Материалът, от който ще бъде изработен, трябва да е 

устойчив на атмосферни условия, а в случай на повреждане, трябва да 

бъде заменен  възможно най-бързо. Видимостта и четливостта на 

информацията трябва да бъдат осигурени за период от пет години, 

считано от датата на монтиране на панела. 

Съгласно „Visual Identity Manual for the INTERREG V-A Romania-Bulgaria 

Programme“, постоянния панел следва да съдържа:  

• Логото на програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България; 

• Логото на Европейския съюз; 

• Логото на Българското правителство; 

• www.interregrobg.eu  

• текст:  

Име на проекта: .........................  

Основни цели на проекта: ..........................  

Стойност на проекта (ЕФРР) .................  

Бенефициент: .......................  

Тази информация (текстът) трябва да заема най-малко 25% от постоянния 

панел. В пълно съответствие с изискванията на „Visual Identity Manual for 

the INTERREG V-A Romania-Bulgaria Programme“, по отношение 

използвани цветове, фон, разстояния, шрифтове, минимални допустими 

размери, позициониране на съответното лого/текст и др. 

3(три) броя 

http://www.interregrobg.eu/
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№ Услуги и артикули, свързани с тях 

Количество и 

мерна 

единица 

6 Графичен дизай, принтиране и осигуряване  на банери тип roll up 

(банер сгъваем (Roll-up banner) 2 бр.) 

Услугата се състои в създаване/измисляне на идея за дизайн на банер тип 

roll up на български език и на английски език. Снимките и другите 

графични презентации са отговорност на Изпълнителя, притежаващ 

правото на собственост/ползване. Информация за текстовото съдържание 

на банерите тип roll up ще бъде предоставено на Изпълнителя от 

Възложителя.  

Изпълнителят ще изготви оформление на банерите тип roll up, като 

информационните елементи  трябва задължително да спазва  

изискванията за визуална идентичност на програмата за финансиране и 

проекта, а именно: 

Съгласно „Visual Identity Manual for the INTERREG V-A Romania-Bulgaria 

Programme“, банери тип roll up следва да съдържат:  

• Логото на програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България; 

• Логото на Европейския съюз; 

• Логото на Българското правителство; 

• www.interregrobg.eu 

• проекът № 15.3.1.040 „Координирани и ефективни реакции на 

властите при спешни ситуации в региона Долж – Враца 

(Акроним:DJ-VR: R.A.E.S)“,, изпълняван от Община Враца,  

• „Съдържанието на настоящия материал не представлява 

непременно официалната позиция на Европейския съюз“; 

В пълно съответствие с изискванията на „Visual Identity Manual for the 

INTERREG V-A Romania-Bulgaria Programme“, по отношение използвани 

цветове, фон, разстояния, шрифтове, минимални допустими размери, 

позициониране на съответното лого/текст и др. Принтиране на банери тип 

roll up по изготвен и съгласуван с Възложителя  графичен дизайн. 

Размери 80 х 200 см., метална стойка с ролка и пружина, пълноцветен 

печат, материал на платното: винил. 

Осигуряване на калъф за пренасяне и защита при съхранение на банерите. 

 

2 (два) броя 

7. Инфо материали: Химикалки 

Брандирани – пълноцветно, двустранно, тампонен печат, пълнител - 

син цвят, материал: корпус от биоразградим материал, с кликащ 

механизъм.  

Съгласно „Visual Identity Manual for the INTERREG V-A Romania-

200 (двеста) 

броя 
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Bulgaria Programme“, брандираните химикалки следва да съдържат:  

• Логото на програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България – да е 

четливо; 

• Логото на Европейския съюз – да е четливо; 

• www.interregrobg.eu 

В пълно съответствие с изискванията на „Visual Identity Manual for 

the INTERREG V-A Romania-Bulgaria Programme“, по отношение 

използвани цветове, фон, шрифтове, минимални допустими размери, 

позициониране на съответното лого/текст и др. 

 

Важно! Процесът по изпълнение следва да се координира с Възложителя най-

рано 10 (десет) календарни дни преди публични прояви свързани с проекта. 

Информацията и снимките на всички публични събития се предоставят на Възложителя 

за публикуване на интернет страницата му. Във всички публикации се прави 

позоваване на проекта. Текстовете на статиите, се предоставят на Възложителя за 

одобрение минимум 10 (десет) календарни дни преди тяхното публикуване. Винаги се 

използва логото на програмата и се отразява текст за приноса на ЕС. 

VII. ДОКЛАДВАНЕ 

Изпълнителят отчита изпълнението на поръчката чрез изготвяне и представяне 

на следните Доклади: 

 1. Междинни доклади по обособена позиция 1 отчитащ пълния обем извършена 

работа по организираната и проведена начална/междинна пресконференция– представя 

се в срок до 10 (десет) календарни дни, след провеждане  на началната/междинната 

пресконференция, но не по-късно от датата на изтичане срока за изпълнение на 

задачата. 

 Докладът следва да съдържа минимум следното: 

 а). Анализ на извършената работа през отчетния период; 

 б). Срещнати трудности в процеса на изпълнение на и предприети мерки за 

тяхното преодоляване. 

 в). Изводи от извършената работа през отчетния период. 

 г). Друга информация по преценка на Изпълнителя. 

 

 2. Окончателен доклад по обособена позиция 1 отчитащ пълния обем извършена 

работа по организираната и проведена финална пресконференция и пълното 
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изпълнение на договора– представя се в срок до 10 (десет) календарни дни, след 

провеждане  на финалната пресконференция, но не по-късно от датата на изтичане 

срока за изпълнение на договора. 

 Докладът следва да съдържа минимум следното: 

 а). Анализ на извършената работа по финалната пресконференция и договора 

като цяло; 

 б). Срещнати трудности в процеса на организиране и провеждане на финалната 

пресконференция и договора като цяло, както и предприети мерки за тяхното 

преодоляване. 

 в). Изводи от изпълнението на договора за обособена позиция 1. 

 г). Друга информация по преценка на Изпълнителя. 

д). Към доклада трябва да бъдат приложени копия или снимки от произведените 

и разпространени информационни материали и други.  

Докладите по обособената позиция се представят от Изпълнителя на 

Възложителя на Български език и на Английски език в 1 (един) екземпляр (на 

български език и на Английски език) на хартиен носител и 1 (един) вариант на 

електронен носител (във формат „pdf”, сканиран вариант с подпис и печат на 

оригиналния доклад). Вариантът на хартиен носител, трябва да съответства напълно с 

този на електронен носител. 

Изпълнителят предава на възложителя всеки един от докладите чрез 

деловодството на Възложителя с придружително писмо, адресирано до упълномощения 

представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – асистент проектния ръководител/лице за контакт.  

Възложителят разглежда представения доклад и одобрява същия с Протокол, 

подписан между страните по договора, в срок до 10 (десет) работни дни от 

получаването му с Уведомително писмо до Изпълнителя. 

В случай на констатирани коментари/забележки/неточности/несъответствия по 

доклада, Възложителя с Уведомително писмо в срока до 10 работни дни ги изпраща на 

Изпълнителя за нанасяне на съответните корекции и поправки по доклада, като 

Изпълнителят има срок от 10 (десет) работни дни по коригирането на доклада, след 

което същия се предава на Възложителя за одобрение.   
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Възложителят одобрява представения от Изпълнителя коригиран доклад, 

единствено и само ако са отразени и коригирани в пълен обем констатираните 

коментари/забележки/неточности/несъответствия. 

VІІI. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 Срокът за изпълнение на възложената от Възложителя услуга е както следва: 

1. За Началната пресконференция до 1 (един) календарен месец, след получаване 

на Възлагателно писмо от Възложителя за организиране и провеждане на началната 

пресконференция. 

2. За междинната пресконференция в рамките до 1 (един) календарен месец, след 

получаване на Възлагателно писмо от Възложителя за организиране и провеждане на 

финална пресконференция, но не по късно от 20.12.2020 година. 

IX. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО  

Изпълнението на обособената позиция се удостоверява за реализирано, с 

Протоколи, подписани между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

 1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното; 

 2. да поиска преработване и/или допълване на отчетите/докладите/ 

разработките/материалите в срок до 10 (десет)календарни дни, което преработване 

и/или допълване е изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. да откаже да приеме изпълнението в случай, че констатираните недостатъци 

са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени в рамките на срока за 

изпълнение по Договора. 

X. EЗИК 

Работният език при изпълнение на настоящата поръчка е българският език и 

английският език. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изготви и представи за своя сметка 

всички документи на български език и в превод на английски език, а където е 

необходимо и на румънски език. В случай, че е необходимо, при комуникацията с 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще си осигурява за своя сметка превод от 



 

  

 

 
 

 
                       

 

www.interregrobg.eu 

Project: “ Co-ordinated and efficient reactions of the authorities in the emergency situations in Dolj-Vratsa region 

(Acronym: DJ-VR: R.A.E.S)”, Project code: 15.3.1.040 

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз 
 

Български език на Английски  и Румънски език, както и превод от Английски и/или 

умънски език на Български език. 

Докладите, както и всички протоколи, писмена кореспонденция, становища, 

писма и др., изготвени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за целите на изпълнение на обществената 

поръчка и предадени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се изготвят както на Български език така и на 

Английски  език.  

Като продължение на гореизложеното, избрания ИЗПЪЛНИТЕЛ следва да има 

предвид, че документите на електронен носител CD - компактдиск, също трябва да 

фигурират на съответните езици. 

Документите, които се изискват в повече от 1 /един/ екземпляр на Български 

език във вариант на хартиен носител, се представят само в 1 /един/ екземпляр 

преведени на Английски език във вариант на хартиен носител. Същото условие е 

приложимо и по отношение на съдържанието което се изисква за електронния носител - 

CD – компактдиск. 

XI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕКСПЕРТИТЕ 

За изпълнение на обособената позиция, участниците следва да разполагат с 

експертен състав от минимум 3 (три) експерта в лицето на: 

 

Експерт 1: Ръководител екип - да притежава висше образование, 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър” с област на висше образование: 

„Хуманитарни науки” и/или „Социални, стопански и правни науки” и/или „Природни 

науки, математика и информатика”, съгласно Класификатора на областите на висше 

образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на 

Министерския съвет от 24.06.2002 година за утвърждаване класификатор на областите 

на висше образование и професионални направления (нар. ПМС № 125/ 24.06.2002 

година) или еквивалентно за чуждестранни участници.  

Да притежава специфичен професионален опит, като ръководител екип на 

дейност/и / услуга/услуги по организиране и провеждане на пресконференция и/или 

семинар/и и/или публично презентацонно мероприятие.  

  

*Забележка: 

В случай, че участникът предложи за ръководител екип лице, което не 

притежава изискваното образование, което не притежава опит като ръководител  

екип на поне една дейност / усуга по организиране и провеждане на 

пресконференция и/или семинар/и и/или публично презентацонно мероприятие, 
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офертата се отстранява от участие, като неотговаряща на изискванията на 

Възложителя. 

 

Експерт 2: Реклама - да притежава висше образование, образователно-

квалификационна степен „Бакалавър” с област на висше образование: „Хуманитарни 

науки” и/или „Социални, стопански и правни науки” и/или „Природни науки, 

математика и информатика”, съгласно Класификатора на областите на висше 

образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на 

Министерския съвет от 24.06.2002 година за утвърждаване класификатор на областите 

на висше образование и професионални направления (нар. ПМС № 125/ 24.06.2002 

година) или еквивалентно за чуждестранни участници. 

Да притежава специфичен професионален опит, като експерт Реклама на 

дейност/и / услуга/услуги по организиране и провеждане на пресконференция и/или 

семинар/и и/или публично презентацонно мероприятие.  

 

*Забележка: 

В случай, че участникът предложи за експерт Реклама лице, което не 

притежава изискваното образование, което не притежава опит като експерт 

Реклама на поне една дейност / услуга по организиране и провеждане на 

пресконференция и/или семинар/и и/или публично презентацонно мероприятие, 

офертата се отстранява от участие, като неотговаряща на изискванията на 

Възложителя. 

 

 Експерт 3: Модератор и преводач на български и румънски език –  

да притежава висше образование, образователно-квалификационна степен „Бакалавър” 

с област на висше образование: „Хуманитарни науки” и/или „Социални, стопански и 

правни науки” и/или „Природни науки, математика и информатика”, съгласно 

Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, 

утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 година за 

утвърждаване класификатор на областите на висше образование и професионални 

направления (нар. ПМС № 125/ 24.06.2002 година) или еквивалентно за чуждестранни 

участници. 

Да притежава специфичен професионален опит, като експерт Модератор и 

преводач на български и румънски език на дейност/и / услуга/услуги по провеждане на 

симултантен превод на български и румънски език.    

 

*Забележка: 

В случай, че участникът предложи експерт Модератор и преводач на 

български и румънски език лице, което не притежава изискваното образование, 

което не притежава опит като експерт Модератор и преводач на български и 
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румънски език на поне една дейност / услуга по провеждане на симултантен 

превод на български и румънски език, офертата се отстранява от участие, като 

неотговаряща на изискванията на Възложителя.  

 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 

„ИНФОРМИРАНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ ЧРЕЗ ДИЗАЙН И ИЗРАБОТКА НА 

ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ“. 

 
I. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА 

Предметът на настоящата обществена поръчка е насочен към Изработване, 

печат и доствака на информационни брошури и рекламни папки/рекламни 

материали на проект № 15.3.1.040 „Координирани и ефективни реакции на властите 

при спешни ситуации в региона Долж – Враца (Акроним:DJ-VR: R.A.E.S)“, който се 

осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество 

ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г. Обществената поръчка се възлага в 

изпълнение на проект № 15.3.1.040 „Координирани и ефективни реакции на властите 

при спешни ситуации в региона Долж – Враца (Акроним:DJ-VR: R.A.E.S)“, в който 

Община Враца е партньор от българска страна на Окръжен съвет Долж (водеща 

организация) и Инспекторат за спешни ситуации Олтения, Окръг Долж от Румънска 

страна.  

Проектът се занимава с последиците от изменението на климата и влиянието им 

върху околната среда в трансграничния региом  и общите заплахи от природни и 

антропогенни бедствия, за които трябва да бъдат подготвени на трансгранично ниво 

партньорите. Проектът предвижда укрепване на съвместната система за управление на 

риска, като предоставя усъвършенствани интервенционни и спасителни средства, 

способни да се борят с бедствия и други природни опасности. За координация проектът 

създава една оперативна база във всяка област, която ще има добре обучени човешки 

ресурси в рамките на съвместни учения. Проектът се занимава и с координация между 

всички заинтересовани страни и недостатъчната подготвеност на населението за рискови 

ситуации. 

Неговата цел е подобряване на съвместното управление на риска в 

трансграничния регион. Основните дейности са:  
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- създаване и предоставяне на звено за интервенции при извънредни 

ситуации в трансграничния регион, Крайова и на трансграничен пункт за подобряване на 

капацитета за смекчаване при аварийни ситуации и бедствия във Враца;  

- съвместни учения, включително обучения, в Долж (авиационна 

катастрофа) и във Враца (наводнения);  

- кампания за повишаване на осведомеността за обществото, както и за 

заинтересованите страни, участващи в съвместното управление на риска информация и 

публичност. 

Резултатът ще бъде подобрен съвместен риск в областта на DJ-VR чрез по-добър 

съвместен капацитет за реагиране, готовност и обучени човешки ресурси, както и връзка 

между заинтересованите страни и общностите. 

II. ЦЕЛИ НА УСЛУГАТА 

Основната цел на настоящата обособена позиция е информационно –

рекламни материали, чрез които да осигури информация и публичност при изпълнение 

на проект № 15.3.1.040 „Координирани и ефективни реакции на властите при спешни 

ситуации в региона Долж – Враца (Акроним:DJ-VR: R.A.E.S)“, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A 

Румъния-България 2014-2020 г. Широката общественост трябва да бъде информирана 

за осъществените дейности и постигнатите резултати по изпълнението на проекта, 

финансиран със средства от ЕС, Европейския фонд за регионално развитие, Република 

България и Община Враца  

От друга страна, реализирането на проекта ще способства и за привличане и 

повишаване на обществения интерес, разясняване на възможностите и ползите от 

реализирането на целите и приоритетите - Специфична цел 3.1 Да се подобри 

съвместното управление на риска в трансграничния регион на на Програма за  

Специфичните цели на настоящата обособена позиция са: 

 Да се окаже подкрепа на Възложителя  в изпълнението на мерките за информация 

и комуникация по проекта. 

 Да се осигури пълна прозрачност във връзка с усвояването на средствата, 

предоставени от ЕС, Европейския фонд за регионално развитие, Република 

България и Община Враца. 

 Да се организират и проведат начална и междинна пресконференции по проекта и 

съответните информационно комуникационни материали; 
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III. ОБХВАТ НА УСЛУГАТА 

Услугите, предмет на настоящата обособена позиция, ще се осъществяват на 

територията на Република България  

В обхвата на услугите се предвижда до следното: 

 Дизайн, отпечатване и доставка на  Персонализирани папки – 200 бр. 

 Тефтери - 200 бр.  

 Брошури за проекта 1000 бр. 

 

IV. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

Услугите, предмет на обществената поръчка, са насочени към следните основни 

целеви групи и съответстващите им подгрупи: 

 Широка общественост - включва целевата група на гражданите на 

трансгранично, национално и регионално ниво, които имат пряко или непряко участие 

и/или ползи от изпълнението на проекта; 

 Жители на област Враца и окръг Долдж от допустимите региони на 

интервенции, които са или биха били засегнати от последствията и щетите, причинени от 

природни или ентропични бедствия. 

 Администрация и административни структури, други организации 

участващи в дейностите по съхранения на пестициди с изтекъл срок на годност. 

 Обществени институции с ключови компетенции в ситуациите на 

управление на риска в трансграничния регион и техните местни органи - (напр. 

Басейнови дирекции, инспекторати за извънредни ситуации, инспекторати по пожарна, 

агенции и инспекторати по опазване на околната среда, администрация на лесовъдството, 

агенции за времето и други); 

 Публични институции, предоставящи обществени услуги - (болници, 

университети и научноизследователски институти, местни звена за здравеопазване, 

институции за социални услуги, които могат да подкрепят ранно предупреждение и 

спасителни услуги); 

 Медиатори/разпространители на информация - институции и лица, които 

информират, формират мнения и нагласи, оказват влияние в процеса на вземане на 

решения. 
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V. Изисквания към изпълнението на Обособена позиция 2: 

Информираност и публичност чрез дизайн и изработка на печатни материали, 

запазена по реда на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП . 

 

В обхвата на договора се включва изработването, отпечатването и доставянето 

на: 

 

№ 
Услуги и артикули, свързани с тях 

Количество и 

мерна единица 

1. Графичен дизайн и отпечатване на  персонализирани папки  

Брандирани, формат: А4, 2 джоба, едностранни пълноцветни, 

гланц/мат (300 g/m²) , частичен гланц; 

Съгласно „Visual Identity Manual for the INTERREG V-A 

Romania-Bulgaria Programme“, брандираните папки следва да 

съдържат:  

На лицевата си страна: 

• Логото на програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 

–размер – 50х28 мм; 

• Логото на Европейския съюз – минимален размер – 

50х28 мм; 

• Логото на Българското правителство; 

• www.interregrobg.eu 

На гърба си: 

• проект 15.3.1.040 „Координирани и ефективни реакции 

на властите при спешни ситуации в региона Долж – 

Враца (Акроним:DJ-VR: R.A.E.S)“; изпълняван от 

Община Враца,  

• срок на изпълнение напроекта  

• „Съдържанието на настоящия материал не 

представлява непременно официалната позиция на 

Европейския съюз“; 

• www.interregrobg.eu 

В пълно съответствие с изискванията на „Visual Identity Manual 

for the INTERREG V-A Romania-Bulgaria Programme“, по 

200 (двеста) 

броя 



 

  

 

 
 

 
                       

 

www.interregrobg.eu 

Project: “ Co-ordinated and efficient reactions of the authorities in the emergency situations in Dolj-Vratsa region 

(Acronym: DJ-VR: R.A.E.S)”, Project code: 15.3.1.040 

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз 
 

отношение използвани цветове, фон, разстояния, шрифтове, 

минимални допустими размери, позициониране на съответното 

лого/текст и др. 

2. Инфо материали: Тефтери (2018 -70 бр., 2019-70бр., 2020-

80бр). 

Брандирани, формат: А5, спирала, 50 - 200 страници, кожа,  

хартия 60 гр/m².  

Съгласно „Visual Identity Manual for the INTERREG V-A 

Romania-Bulgaria Programme“, брандираните тефтери следва да 

съдържат:  

На корицата си: 

• Логото на програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 

–размер – 50х28 мм.; 

• Логото на Европейския съюз – минимален размер – 

50х28 мм; 

• Логото на Българското правителство; 

• www.interregrobg.eu  

На гърба си: 

• проект 15.3.1.040 „Координирани и ефективни реакции 

на властите при спешни ситуации в региона Долж – 

Враца (Акроним:DJ-VR: R.A.E.S)“; изпълняван от 

Община Враца и кратка информация за дейностите, 

партньорите и програмата. 

Във вътрешността: 

• календар за съответната година, предходна и следваща; 

• Дата и раздели по часове на всяка страница. 

• „Съдържанието на настоящия материал не 

представлява непременно официалната позиция на 

Европейския съюз“; 

• www.interregrobg.eu  

В пълно съответствие с изискванията на „Visual Identity Manual 

for the INTERREG V-A Romania-Bulgaria Programme“, по 

отношение използвани цветове, фон, разстояния, шрифтове, 

минимални допустими размери, позициониране на съответното 

лого/текст и др. 

 

200 (двеста) 

броя 

http://www.interregrobg.eu/
http://www.interregrobg.eu/
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№ 
Услуги и артикули, свързани с тях 

Количество и 

мерна единица 

3. Дизайн,  предпечат и печат на брошура А4, пълноцветна 

двустранна, корица картон мат/гланц  205 - 300 гр/м², тяло 

- 15 листа  хартия мат/гланц 90-130 грама / м² 

Услугата се състои в създаване/измисляне на идея за дизайн на 

брошурата на български, английски и румънски език на формат 

А4. Снимките и другите графични презентации са отговорност 

на Изпълнителя, притежаващ правото на собственост/ползване. 

Информация за текстовото съдържание на листовките ще бъде 

предоставено на Изпълнителя от Възложителя.  

Услугата обхваща и  предпечатна подготовка и отпечатване на 

брошурата във връзка популяризитране на  проекта 

Информация за текстовото съдържание на листовките ще бъде 

предоставена на Изпълнителя от Възложителя. 

Структурирането на текстовете и превода на съответните езици 

са ангажимент на Изпълнителя, а графичното оформление ще 

бъде предложено от страна на Изпълнителя и подлежи на 

писмено одобрение от страна на Възложителя, преди 

същинския печат на брошурите.  

Изпълнителят ще изготви оформление на листовката, като 

информационните елементи трябва задължително да спазват  

изискванията за визуална идентичност на програмата за 

финансиране и проекта, а именно: 

На лицевата си страна: 

• Логото на програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 

–размер – 50х28 мм.; 

• Логото на Европейския съюз – минимален размер – 

50х28 мм; 

• Логото на Българското правителство; 

• www.interregrobg.eu 

На гърба си: 

1 (една) услуга 
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• проект 15.3.1.040 „Координирани и ефективни реакции 

на властите при спешни ситуации в региона Долж – 

Враца (Акроним:DJ-VR: R.A.E.S)“; изпълняван от 

Община Враца и кратка информация за дейностите, 

партньорите и програмата  

• дата на отпечатване .............,  

• „Съдържанието на настоящия материал не 

представлява непременно официалната позиция на 

Европейския съюз“; 

• www.interregrobg.eu  

В пълно съответствие с изискванията на „Visual Identity Manual 

for the INTERREG V-A Romania-Bulgaria Programme“, по 

отношение използвани цветове, фон, разстояния, шрифтове, 

минимални допустими размери, позициониране на съответното 

лого/текст и др. 

 

Очаквани резултати: 

 Изработени, отпечатани и доставени 200 бр. рекламни папки. 

 Изработени, отпечатани и доставени 200 бр. тефтери; 

 Изработени, отпечатани и доставени 1000 бр. информационни брошури. 

 

VII. ДОКЛАДВАНЕ 

Изпълнителят отчита изпълнението на поръчката чрез изготвяне и представяне 

пред Възложителя на Доклад, отчитащ пълния обем извършена работа по Обособена 

позиция 2 – представя се преди изтичане срока за изпълнение на Обособена позиция 2; 

 Докладът следва да съдържа минимум следното: 

 а). Анализ на извършената работа по Обособена позиция 2; 

 б). Срещнати трудности в процеса на изпълнение на Обособена позиция 2 и 

предприети мерки за тяхното преодоляване. 

 в). Изводи от изпълнението на Обособена позиция 2. 

 г). Друга информация по преценка на Изпълнителя. 

Докладите по обособените позиции се представят от Изпълнителя на 

Възложителя на Български език и на Английски език в 1 (един) екземпляр (на 

http://www.interregrobg.eu/
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български език и  на Английски език) на хартиен носител и 1 (един) вариант на 

електронен носител (във формат „pdf”, сканиран вариант с подпис и печат на 

оригиналния доклад). Вариантът на хартиен носител, трябва да съответства напълно с 

този на електронен носител. 

Изпълнителят предава на възложителя всеки един от докладите чрез 

деловодството на Възложителя с придружително писмо, адресирано до упълномощения 

представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – асистент проектния ръководител/лице за контакт.  

Възложителят разглежда представения доклад и одобрява същия с Протокол, 

подписан между страните по договора, в срок до 10 (десет) работни дни от 

получаването му с Уведомително писмо до Изпълнителя. 

В случай на констатирани коментари/забележки/неточности/несъответствия по 

доклада, Възложителя с Уведомително писмо в срока до 10 работни дни ги изпраща на 

Изпълнителя за нанасяне на съответните корекции и поправки по доклада, като 

Изпълнителят има срок от 10 (десет) работни дни по коригирането на доклада, след 

което същия се предава на Възложителя за одобрение.   

VІIІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 Срокът за изпълнение е до 2 (два) календарни месеца, след получаване на 

Възлагателно писмо от Възложителя за стартиране изпълнението на договора, но не по-

късно от 20.12.2020 година. 

IX. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО  

Изпълнението на обособената позиция се удостоверява за реализирано, с 

Протоколи, подписани между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

 1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното; 

 2. да поиска преработване и/или допълване на отчетите/докладите/ 

разработките/материалите в срок до 10 (десет)календарни дни, което преработване 

и/или допълване е изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
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3. да откаже да приеме изпълнението в случай, че констатираните недостатъци 

са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени в рамките на срока за 

изпълнение по Договора. 

При констатиране на несъответствия с предмета на поръчката, на доставените 

продукти, Възложителят има право да откаже да подпише приемо-предавателен 

протокол. В тези случаи, Страните подписват констативен протокол, в който се 

описват констатираните несъответствия, които изпълнителя следва да отстрани изцяло 

за своя сметка в срок до 10 (десет)календарни дни, след подписване на констативния 

протокол. След отстраняване на Несъответствията, Страните подписват двустранен 

Приемо-предавателен протокол за приемане на доставката.  

Под „Несъответствия“ следва да се разбира: явни или скрити дефекти или 

липси или недостатъци на продуктите с Техническата спецификация на Възложителя. 

X. EЗИК 

Работният език при изпълнение на настоящата поръчка е българският език и 

английският език. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изготви и представи за своя сметка 

всички документи на български език и в превод на английски език, а където е 

необходимо и на румънски език. В случай, че е необходимо, при комуникацията с 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще  осигурява за своя сметка превод от Български 

език на Английски и Румънски език, както и превод от Английски и/или Румънски език 

на Български език. 

Докладите, както и всички протоколи, писмена кореспонденция, становища, 

писма и др., изготвени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за целите на изпълнение на обществената 

поръчка и предадени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се изготвят както на Български език така и на 

Английски  език. Като продължение на гореизложеното, избрания ИЗПЪЛНИТЕЛ 

следва да има предвид, че документите на електронен носител CD - компактдиск, също 

трябва да фигурират на съответните езици. 

Документите, които се изискват в повече от 1 /един/ екземпляр на Български 

език във вариант на хартиен носител, се представят само в 1 /един/ екземпляр 

преведени на Английски език във вариант на хартиен носител. Същото условие е 

приложимо и по отношение на съдържанието което се изисква за електронния носител - 

CD – компактдиск. 



 

  

 

 
 

 
                       

 

www.interregrobg.eu 

Project: “ Co-ordinated and efficient reactions of the authorities in the emergency situations in Dolj-Vratsa region 

(Acronym: DJ-VR: R.A.E.S)”, Project code: 15.3.1.040 

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз 
 

 

XI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕКСПЕРТИТЕ 

За изпълнение на обособената позиция, участниците следва да разполагат с 

експертен състав от минимум 3 (три) експерта в лицето на: 

 

Експерт 1: Ръководител екип - да притежава висше образование, 

образователно-квалификационна степен „Бакалавър” с област на висше образование: 

„Хуманитарни науки” и/или „Социални, стопански и правни науки” и/или „Природни 

науки, математика и информатика”, съгласно Класификатора на областите на висше 

образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на 

Министерския съвет от 24.06.2002 година за утвърждаване класификатор на областите 

на висше образование и професионални направления (нар. ПМС № 125/ 24.06.2002 

година) или еквивалентно за чуждестранни участници.  

Да притежава специфичен професионален опит, като ръководител екип на 

дейност/и / услуга/услуги по изработване на рекламни материали.  

  

*Забележка: 

В случай, че участникът предложи за ръководител екип лице, което не 

притежава изискваното образование, което не притежава опит като ръководител  

екип на поне една дейност / услуга по изработване на рекламни материали, 

офертата се отстранява от участие, като неотговаряща на изискванията на 

Възложителя. 

 

Експерт 2: Реклама - да притежава висше образование, образователно-

квалификационна степен „Бакалавър” с област на висше образование: „Хуманитарни 

науки” и/или „Социални, стопански и правни науки” и/или „Природни науки, 

математика и информатика”, съгласно Класификатора на областите на висше 

образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на 

Министерския съвет от 24.06.2002 година за утвърждаване класификатор на областите 

на висше образование и професионални направления (нар. ПМС № 125/ 24.06.2002 

година) или еквивалентно за чуждестранни участници. 

Да притежава специфичен професионален опит, като експерт Реклама на 

дейност/и / услуга/услуги по изработване на рекламни материали.  

 

*Забележка: 

В случай, че участникът предложи за експерт Реклама лице, което не 

притежава изискваното образование, което не притежава опит като експерт 

Реклама на поне една дейност / услуга по изработване на рекламни материали, 

офертата се отстранява от участие, като неотговаряща на изискванията на 

Възложителя. 
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 Експерт 3: Информираност и публичност –  

да притежава висше образование, образователно-квалификационна степен „Бакалавър” 

с област на висше образование: „Хуманитарни науки” и/или „Социални, стопански и 

правни науки” и/или „Природни науки, математика и информатика”, съгласно 

Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, 

утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 година за 

утвърждаване класификатор на областите на висше образование и професионални 

направления (нар. ПМС № 125/ 24.06.2002 година) или еквивалентно за чуждестранни 

участници. 

Да притежава специфичен професионален опит, като експерт информираност и 

публичност на дейност/и / услуга/услуги по изработване на рекламни материали.    

 

*Забележка: 

В случай, че участникът предложи експерт информираност и публичност 

лице, което не притежава изискваното образование, което не притежава опит като 

експерт информираност и публичност на поне една дейност / услуга по 

изработване на рекламни материали, офертата се отстранява от участие, като 

неотговаряща на изискванията на Възложителя.  

 


