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Община Враца – Проект 1“ по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за 

деца" по Приоритетна ос 5 "Регионална социална инфраструктура", който се осъществява с финансовата подкрепа на 
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В рамките на настоящата обществена поръчка с предмет „„Дейности, свързани с 

осигуряването на информация и комуникация по проект: № BG16RFOP001-5.001-0022 

„Нова възможност за деца и младежи в Община Враца - проект 1", процедура 

BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ по 

Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, по четири 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. ОБХВАТ НА ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

ОПИСАНИЕ на проект „Нова възможност за деца и младежи в Община Враца - 

проект 1", процедура BG16RFOP001-5.001 „Регионална социална инфраструктура” 

Проект „Нова възможност за деца и младежи в Община Враца - проект 1", 

процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за 

деца“ по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ 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.  

Основната цел на проекта е осигуряване на ефективна социална инфраструктура, 

предназначена за предоставяне на нов вид резидентни услуги в общността, които да 

заменят институционалния модел на грижа за деца с грижа близка до семейна- та среда в 

общността. Обхвата на социалните услуги на територията на община Враца ще се разшири 

чрез изграждане, обзавеждане и оборудване на Център за настаняване от семеен тип за деца 

(ЦНСТ) с капацитет 12 места и извършване на реконструкция, ремонт, обзавеждане и 

оборудване на сгради за създаване на нови социални услуги: Преходно жилище (ПЖ) за 

деца с капацитет 8 места и Наблюдавано жилище (НЖ) с капацитет 6 места.  

По проекта ще бъдат изградени 3 обекта – „Изграждане на „Център за настаняване 

от семеен тип за деца” (с капацитет 12 места)”. Новоизградената сграда да бъде със 

застроена площ до 330 м
2
,като функционалното разпределение включва 6 спални 

помещения, със самостоятелен санитарен възел и баня към всяко от тях, стая за обслужващ 

персонал, със самостоятелен санитарен възел и баня, кухня и трапезария с кът за хранене и 

дневна стая, мокро помещение (за пране, сушене и гладене) ,складово помещение (за 
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санитарно-хигиенни, перилни и миещи препарати и за други материали и пакетирани 

хранителни продукти). Дворното пространство ще се оборудва с градински съоръжения.   

–  „Вътрешно преустройство и смяна предназначението на бивша детска градина в 

„Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст с капацитет до 8 места“. 

–  „Вътрешно преустройство на самостоятелно помещение в многофамилна 

жилищна сграда в „Наблюдавано жилище за деца от 18 до 21 годишна възраст“. 

Изпълнението на проекта ще допринесе за:  

-  разширяване обхвата на социалните услуги на територията на Община Враца;  

- осигуряване на ефективна социални инфраструктура;  

- осигуряване на равен достъп до услуги на деца и младежи;  

- подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения 

цикъл на сградите и осигуряване на по-високо ниво на енергийната ефективност и 

намаляване на разходите за енергия; 

- подобряване готовността за социално включване на децата и младежите, част от 

целевите групи по проекта;  

- успешно продължаване на процеса на деинституционализация.  

 

2. ПРЕДМЕТ НА ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

Предметът на обществената поръчка е „Дейности, свързани с осигуряването на 

информация и комуникация по проект: № BG16RFOP001-5.001-0022 „Нова 

възможност за деца и младежи в Община Враца - проект 1", процедура BG16RFOP001-

5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ по Приоритетна ос 5 

„Регионална социална инфраструктура“, по четири обособени позиции“, разделена на 

четири обособени позиции:  

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

временен билборд и изработка, доставка и монтаж на 3 броя постоянни обяснителни 

табели“;  

Обособена позиция № 2 – „Избор на изпълнител за публикуване на 

пресинформация в регионални и местни медии“;  

Обособена позиция № 3 – „Избор на изпълнител за изготвяне и излъчване на 

телевизионен репортаж за популяризиране на резултатите от проекта“;  
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Обособена позиция № 4 – „Изработване на печатни информационни материали (15 

броя плакати) с информация, отразяваща целите, дейностите и резултатите от изпълнението 

на проекта, както и да се открои финансовия принос на Европейския фонд за регионална 

развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020”, 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 изпълнението на проектните дейности, информираност за текущите и 

крайни резултати и за получената финансова подкрепа от Оперативна програма „Региони в 

растеж“ чрез ЕФРР в съответствие с правилата на ЕС за комуникация и визуализация.  

 

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 1 брой билборд – 300х400 см;  

 Изработване, доставка и монтаж на 3 броя постоянни обяснителни табели за местата 

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

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 № BG16RFOP001-5.001-0022 „Нова възможност за деца и младежи в 

Община Враца – Проект 1“ по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за 

деца" по Приоритетна ос 5 "Регионална социална инфраструктура", 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. 

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

карета в регионална или местна медия;  

 Изготвяне и излъчване на телевизионен репортаж за популяризиране на резултатите 

от проекта. 

 Изработване на печатни информационни материали (15 броя плакати) с информация, 

отразяваща целите, дейностите и резултатите от изпълнението на проекта, както и да 

се открои финансовия принос на Европейския фонд за регионална развитие, 

предоставен чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020;  

2.3.2. Параметри:  

Обособена позиция № 1: 

Вид Брой Параметри 

 

 

 

 

 

Билборд (3х4 м) 

 

 

 

 

1 

- изработка, доставка, монтаж и демонтаж; 

(монтирани на видно място, достъпно за 

широката общественост, след съгласуване с 

Възложителя);  

- тираж: 1 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”;  
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• гербът на бенефициента Община Враца;  

• 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) 

 

 

 

 

3 

- изработка, доставка и монтаж;  

- тираж: 3 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”;  

• наименованието на проекта; общата 

стойност на проекта, както и размера на 

европейското и националното финансиране, 
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деца" по Приоритетна ос 5 "Регионална социална инфраструктура", 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. 

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: 

 

 

 

Публикации 

 

 

 

2 

- 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 заявление: „Този 

документ е създаден в рамките на проект  

№ BG16RFOP001-5.001-0022 „Нова възможност за деца 

и младежи в Община Враца – проект 1“ по процедура 

BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за 

деинституционализация на грижите за деца" по 

Приоритетна ос 5 "Регионална социална 

инфраструктура", който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014-2020 година, съфинансирана 
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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 
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Обособена позиция № 3 – „Избор на изпълнител за изготвяне и излъчване на телевизионен 

репортаж за популяризиране на резултатите от проекта“ 

 Изготвянето на телевизионния репортаж ще се осъществи след приключване на 

строително – монтажните работи по проекта, като основната цел е да се популяризират 

дейностите по проекта, постигнатите резултати и разбирането на обществеността от 

Община Враца за ролята на българската държава, ЕС, ЕФРР и ОП за усвояване на 

финансови ресурси от Структурни фондове. 

Обособена позиция № 4 – „Изготвяне на печатни информационни материали (плакати, 

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

Изработване на печатни информационни материали (15 броя плакати) с информация, 

отразяваща целите, дейностите и резултатите от изпълнението на проекта, както и да се 

открои финансовия принос на Европейския фонд за регионална развитие, предоставен чрез 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 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 

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.  

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 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. Изисква 

се всеки етап от изпълнението на дейностите да се отчита пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с доклад и 

приемо – предавателен протокол, оформен по надлежния ред от страните.  

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 И ПОДДЪРЖАНЕ:  

- Срокът за изпълнение на Договора за обществена поръчката започва да тече от 

датата на подписване на договора и приключва с изпълнението на дейностите по проект 

BG16RFOP001-5.001-0022 „Нова възможност за деца и младежи в Община Враца - 

проект 1“, процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на 

грижите за деца“ по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, 

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;  

- Срокът за изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ е с 

продължителност 24 месеца.  

-  Стартирането и изпълнението на всяка дейност се извършва след получаване 

на Възлагателно писмо от Възложителя.  

- Срокът на договора за изпълнение на обществената поръчка подлежи на 

удължаване, в случай на удължаване на сроковете на изпълнението на ДБФП и съвпада с 
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неговия последно удължен във времето срок. За случаите на удължаване на ДБФП 

Възложителят уведомява своевременно Изпълнителя;  

-  Сроковете за изпълнение на дейностите по предмета на поръчката ще се оферират 

от участниците;  

Поддръжка:  

-  Изпълнителят трябва да изработи и/или използва такива материали които да бъдат 

устойчиви на атмосферни условия (за реализация на дейности в открита среда);  

-  Отстраняване на евентуално възникнали нередности и проблеми при експлоатация 

на отделните компоненти (вид дейност), определени в настоящата техническа 

спецификация  - разположени на открито и закрито с изключение на вандалски прояви 


