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С  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ 

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С 

ПРЕДМЕТ: 

       

 
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПО ПРОЕКТ: 

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОМПОСТИРАНЕ НА РАЗДЕЛНО 

СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ – РЕГИОН ВРАЦА”, ФИНАНСИРАН ОТ 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014 -2020 ГОДИНА“, ПО ДВЕ 

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“. 

 

 

 

 

град Враца, 2019 година 

 

ОБЩИНА    ВРАЦА 
гр. Враца  3000, ул. “Стефанаки Савов” № 6, тел. 092/624581, факс 092/627085, e-mail: obshtinavr@b-trust.org 
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В рамките на настоящата обществена поръчка с предмет „Изпълнение на мерки за 

публичност и визуализация по проект: „Изграждане на инсталация за компостиране 

на разделно събрани зелени отпадъци – регион Враца”, финансиран от Оперативна 

програма „Околна среда 2014 -2020 година“, 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.  

 

ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

„Изпълнение на мерки за публичност и визуализация по проект: „Изграждане 

на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци – регион 

Враца”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020 година“, по 

две обособени позиции“. 

Обществената поръчка включва две обособени позиции, както следва: 

 Обособена позиция № 1 – „Изпълнение на мерки за публичност и визуализация 

чрез организиране на публични събития и дизайн и изработка на рекламни 

материали“. 

 Обособена позиция № 2 – „Изпълнение на мерки за публичност и визуализация 

чрез дизайн и изработка на печатни и рекламни материали, включени в списъка по 

чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“, дейностите и резултатите от изпълнението на проекта”, запазена 

на основание чл. 80, ал.1 от ППЗОП.  

 

ОСНОВНА ЦЕЛ 

Основната цел на настоящата обществена поръчка е да осигури информация и 

публичност при изпълнение на проект Проект  BG16M1OP002-2.005-0020, финансиран от 

Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд. 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 и Кохезионния фонд, 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 на проекта. 

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; 
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 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;  

 

ОБХВАТ И ПАРАМЕТРИ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 

„Изпълнение на мерки за публичност и визуализация чрез организиране на публични 

събития и дизайн и изработка на рекламни материали“. 

 

1. В обхвата на обособена позиция № 1 се включват следните дейности:  

- Организиране и провеждане на встъпителна пресконференция и публикуване на 

статия и прессъобщение по проекта – 1 брой.  

- Организиране и провеждане на заключителна  пресконференция и публикуване 

на статия и прессъобщение по проекта– 1 брой.  

- Организиране и провеждане  на Официална церемония „Първа копка“ и 

публикуване на статия и прессъобщение – 1 брой.  

- Организиране и провеждане  на Официална церемония „Откриване на обекта“ и 

публикуване на статия и прессъобщение – 1 брой.  

- Изработка и монтиране на постоянни информационни табели – 2 броя.  

- Изработка и монтиране на билбордове – 2 броя.  

- Публикуване на информация на страниците на общините Враца и Мездра – 10 

броя публикации.  

- Стикери за закупеното по проекта оборудване – 600 броя.  

- Флаш- памет 16 GB – 50 броя.  

- Химикалки – 50 броя.  

 

2. Параметри:  

 

Вид Брой Параметри 

 

 

 

 

 

Билборд  

 

 

 

 

 

 

2 

Количество - 2 (два) броя. 

Спецификация – изработване, доставка и монтаж на 2 

(два) броя билбордове („брандирани“) със следните 

спецификации: 

- размер 4 м. (височина) х 3 м (ширина); 

- винил; 

- пълноцветно изображение с UV устойчиви 

мастила; 

- крепежни елементи. 

Изготвяне на идеен проект и представяне на 

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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Възложителя за одобрение. Преди изработка, дизайнът 

на билборда задължително се съгласува с Възложителя. 

При извършване на съответната заявка, Изпълнителят 

следва да предложи минимум три варианта на дизайн, 

като Възложителят има право да одобри някой от тях 

и/или да иска допълнителни корекции и допълнения. 

Дизайнът, както и извършената предпечатна подготовка 

се представят на Възложителя в свободен 

електронночетим формат (jpeg, pdf или др.), както и в 

оригиналния формат, в който са били разработени, 

съобразно използвания програмен продукт, така че да 

се осигури възможност за свободно повторно 

използване без допълнителна намеса или обработка и 

без участие на Изпълнителя. Всички права върху 

използването на създадените графични изображения, 

както и предпечатната подготовка, са за Възложителя. 

Билбордовете следва да са в цялостен и завършен вид, 

без наранявания или други недостатъци. Начинът на 

изработка трябва да предоставя в пълна степен 

здравина, издръжливост и визия, за да служи по най-

добрия начин за представителни цели на Възложителя и 

изпълнявания от него проект. 

Забележка: Процедурите по получаване на 

конструктивно становище и издаване на разрешение 

за поставяне на билбордовете се извършват от 

Изпълнителя. 

Изисквания към съдържанието - върху билбордовете 

трябва да бъде отбелязан приносът на Европейския 

съюз и на държавния бюджет и следната текстова и 

визуална информация: 

- емблемата на ЕС и упоменаването "Европейски 

съюз"; 

- наименованието на съфинансиращите фондове - 

Европейския фонд за регионално развитие и 

Кохезионния фонд на Европейския съюз; 

- общото лого за програмен период 2014 - 2020 г., 

със съответното наименование на финансиращата 

програма; 

- наименованието и основното 

предназначение/цел на проекта; 
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- общата стойност на проекта, както и размера на 

европейското и националното съфинансиране, 

представени в български лева. 

При изработването на билбордовете е необходимо да 

бъдат спазени техническите характеристики, приети от 

Европейската комисия и изискванията на „Единен 

наръчник на бенефициента за прилагане на правилата 

за информация и комуникация 2014 - 2020“ и „Насоки 

за информация и комуникация на проекти, 

финансирани по Оперативна програма Околна среда 

2014-2020“. 

 

 

 

 

 

 

Постоянни 

информационни 

табели  

 

 

 

 

 

 

2 

Количество - 2 (два) броя. 

Спецификация – изработване, доставка и монтаж на 

2 (два) броя постоянни обяснителни табели със 

следните спецификации: 

- размер 70 см. (ширина) х 50 см (височина); 

- винил/плексиглас или еквивалент; 

- пълноцветно изображение с UV устойчиви 

мастила; 

- крепежни елементи. 

Изготвяне на идеен проект и представяне на 

Възложителя за одобрение. Преди изработка, 

дизайнът на табелите задължително се съгласува с 

Възложителя. При извършване на съответната заявка, 

Изпълнителят следва да предложи минимум три 

варианта на дизайн, като Възложителят има право да 

одобри някой от тях и/или да иска допълнителни 

корекции и допълнения. Дизайнът, както и 

извършената предпечатна подготовка се представят на 

Възложителя в свободен електронночетим формат 

(jpeg, pdf или др.), както и в оригиналния формат, в 

който са били разработени, съобразно използвания 

програмен продукт, така че да се осигури възможност 

за свободно повторно използване без допълнителна 

намеса или обработка и без участие на Изпълнителя. 

Всички права върху използването на създадените 

графични изображения, както и предпечатната 

подготовка, са за Възложителя. 
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Постоянните обяснителни табели следва да са в 

цялостен и завършен вид, без наранявания или други 

недостатъци. Начинът на изработка трябва да 

предоставя в пълна степен здравина, издръжливост и 

визия, за да служи по най-добрия начин за 

представителни цели на Възложителя и изпълнявания 

от него проект. 

Изисквания към съдържанието - върху постоянните 

табели трябва да бъде отбелязан приносът на 

Европейския съюз и на държавния бюджет и следната 

текстова и визуална информация: 

- емблемата на ЕС и упоменаването "Европейски 

съюз"; 

- наименованието на съфинансиращите фондове 

- Европейския фонд за регионално развитие и 

Кохезионния фонд на Европейския съюз; 

- общото лого за програмен период 2014 - 2020 

г., със съответното наименование на финансиращата 

програма; 

- наименованието и основното предназначение 

на проекта; 

- общата стойност на проекта, както и размера на 

европейското и националното съфинансиране, 

представени в български лева. 

При изработването на постоянните обяснителни 

табели е необходимо да бъдат спазени техническите 

характеристики, приети от Европейската комисия и 

изискванията на „Единен наръчник на бенефициента 

за прилагане на правилата за информация и 

комуникация 2014 - 2020“ и „Насоки за информация и 

комуникация на проекти, финансирани по Оперативна 

програма Околна среда 2014-2020“. 

 

 

 

 

Организиране и 

провеждане на 

встъпителна 

пресконференция 

 

 

 

1 

Количество - 1 (един) брой за минимум 30 души. 

Спецификация - на встъпителната пресконференция 

ще бъдат представени целите, предстоящите дейности и 

очакваните резултати при реализирането на проекта, 

финансиращата програма и екипа за управление. На 
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по проекта 

и 

публикуване на 

статия и 

прессъобщение 

събитието ще бъдат поканени представители на местни 

и регионални медии, като то е отворено за всички 

заинтересовани страни. Мероприятието ще се проведе 

на територията на град Враца. Логистиката и 

организационно-техническата подготовка включват: 

- осигуряване на зала; 

- оборудване и техническо обезпечаване за 

провеждане на мероприятието - оформление на залата, 

поставяне на знамената на Европейския съюз и 

Република България, озвучаване, мултимедия и други; 

- подробни присъствени списъци за регистрация 

на участниците, презентация на проекта, 

прессъобщение за анонсиране на пресконференцията, 

прессъобщение за отразяването й; 

- осигуряване на модератор; 

- осигуряване на снимков материал от събитието и 

предоставянето му на Възложителя на електронен 

носител; 

Индикативната продължителност на мероприятието е 

не повече от един астрономически час. 

Изисквания към съдържанието - встъпителната 

пресконференция трябва да бъде предварително 

анонсирана по подходящ начин чрез разпространение 

на статия и прессъобщение до средствата за масово 

осведомяване и всички заинтересовани страни, както и 

чрез публикуване на рекламно-информационно каре в 

регионална медия. Предварителна информация и 

датата, часа и мястото на провеждане на събитието 

трябва да се публикува на интернет страницата на 

Възложителя и да се изпрати на УО на ОПОС. След 

приключване на събитието се изготвя и разпространява 

прессъобщение, в което резюмирано се представя 

информацията за проекта. Текстът се публикува и на 

интернет страницата на Възложителя. 

Информационните материали трябва да бъдат 

съобразени с изискванията на „Единен наръчник на 

бенефициента за прилагане на правилата за 

информация и комуникация 2014 – 2020“ и „Насоки за 

информация и комуникация на проекти, финансирани 

по Оперативна програма Околна среда 2014-2020“. 
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Изпълнителят ще бъде отговорен за публикуването на 

статии и прес съобщения в местната преса и медии и на 

страниците на общините Враца и Мездра 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. 

  

Изпълнителят ще бъде отговорен за създаването на 

текста  на всяка статия и 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 месец ноември 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 5 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 статиите и 

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 медията, в който е 

публикувана статията. 
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Организиране и 

провеждане  на 

Официална 

церемония 

„Първа копка“ 

и 

публикуване на 

статия и 

прессъобщение 

 

 

1 

Количество - 1 (един) брой за минимум 30 души. 

Спецификация - на събитието ще бъдат поканени 

представители на УО на ОПОС, представители на 

местни и регионални медии, като то е отворено за 

всички заинтересовани страни. Мероприятието ще се 

проведе на територията на град Враца на указано от 

възложителя място. Логистиката и организационно-

техническата подготовка включват: 

- изготвяне и изпращане на покани до 

официалните гости; 

- изготвяне и разпространение на статия и 

прессъобщение за аносиране на събитието; 

- осигуряване на оборудване за провеждането на 

събитието и оформление на избраното място; 

- организиране и провеждане на официална 

церемония по „първа копка” (осигуряване на 

шампанско и лопати за традиционна първа копка); 

- осигуряване на снимков материал от събитието и 

предоставянето му на Възложителя на електронен 

носител. 

Индикативната продължителност на мероприятието е 

не повече от един астрономически час. 

Изисквания към съдържанието - събитието трябва да 

бъде предварително анонсиранo по подходящ начин 

чрез разпространение на статия и прессъобщение до 

средствата за масово осведомяване и всички 

заинтересовани страни, както и чрез публикуване на 

рекламно-информационно каре в регионална медия. 

Предварителна информация и датата, часа и мястото на 

провеждане на събитието трябва да се публикува на 

интернет страницата на Възложителя и да се изпрати на 

УО на ОПОС. До офиицалните гости се изпращат 

покани по електронна поща или друг подходящ начин. 

След приключване на събитието се изготвя и 

разпространява статия и прессъобщение. Текстът се 

публикува и на интернет страницата на Възложителя. 

Информационните материали трябва да бъдат 

съобразени с изискванията на „Единен наръчник на 

бенефициента за прилагане на правилата за 
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информация и комуникация 2014 - 2020“ и „Насоки за 

информация и комуникация на проекти, финансирани 

по Оперативна програма Околна среда 2014-2020“. 

Изпълнителят ще бъде отговорен за публикуването на 

статии и прес съобщения в местната преса и медии и на 

страниците на общините Враца и Мездра 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. 

  

Изпълнителят ще бъде отговорен за създаването на 

текста на всяка статия и  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 месец ноември 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 5 публикации в местната 

преса и медии. 

Технически подробности за всяка статия и 

прессъобщение: 

 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 статия и 

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 медията, в който е 
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публикувана статията. 

 

 

Организиране и 

провеждане  на 

Официална 

церемония 

„Откриване на 

обекта“ 

и 

публикуване на 

статия и 

прессъобщение 

 

 

1 

Количество - 1 (един) брой за минимум 30 души. 

Спецификация - на събитието ще бъдат поканени 

представители на УО на ОПОС, представители на 

общините Враца и Мездра, представители на местни и 

регионални медии, като то е отворено за всички 

заинтересовани страни. Мероприятието ще се проведе 

на територията на град Враца на указано от 

възложителя място. Логистиката и организационно-

техническата подготовка включват: 

- изготвяне и изпращане на покани до 

официалните гости; 

- изготвяне и разпространение на статия и 

прессъобщение за аносиране на събитието; 

- осигуряване на оборудване за 

провеждането на събитието и оформление на 

избраното място; 

- организиране и провеждане на 

официална церемония „Откриване на обекта“ с 

водосвет (осигуряване на свещенник, момичета с 

носии, питка, вино); 

- осигуряване на снимков материал от 

събитието и предоставянето му на Възложителя на 

електронен носител. 

Индикативната продължителност на 

мероприятието е не повече от един астрономически 

час. 

Изисквания към съдържанието - събитието трябва 

да бъде предварително анонсирано по подходящ 

начин чрез разпространение на статия и 

прессъобщение до средствата за масово осведомяване 

и всички заинтересовани страни, както и чрез 

публикуване на рекламно-информационно каре в 

регионална медия. Предварителна информация за 

датата, часа и мястото на провеждане на събитието 

трябва да се публикува на интернет страницата на 

бенефициента и да се изпрати на УО на ОПОС. До 

официалните гости се изпращат покани по електронна 
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поща или друг подходящ начин. 

След приключване на събитието се изготвя и 

разпространява статия и прессъобщение. Текстът се 

публикува и на интернет страницата на Възложителя. 

Информационните материали трябва да бъдат 

съобразени с изискванията на „Единен наръчник на 

бенефициента за прилагане на правилата за 

информация и комуникация 2014 - 2020“ и „Насоки за 

информация и комуникация на проекти, финансирани 

по Оперативна програма Околна среда 2014-2020“. 

Изпълнителят ще бъде отговорен за публикуването на 

статии и прессъобщения в местната преса и медии и на 

страниците на общините Враца и Мездра 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. 

  

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 месец ноември 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 5 публикации в местната 

преса и медии. 

Технически подробности за всяка статия и 

прессъобщение: 

 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 статията и 
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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 медията, в който е 

публикувана статията. 

 

Организиране и 

провеждане на 

заключителна  

пресконференция 

по проекта 

и 

публикуване на 

статия и 

прессъобщение 

 

 

1 

Количество - 1 (един) брой за минимум 30 души. 

Спецификация - на пресконференцията ще бъдат 

представени крайните резултати и постигнатия ефект от 

реализирането на всички заложени дейности и мерки по 

проекта. На събитието ще бъдат поканени местни и 

регионални медии, като то е отворено за всички 

заинтересовани страни. Мероприятието ще се проведе 

на територията на град Враца. Логистиката и 

организационно-техническата подготовка включват: 

- осигуряване на зала; 

- оборудване и техническо обезпечаване за 

провеждане на мероприятието - оформление на залата, 

поставяне на знамената на Европейския съюз и 

Република България, озвучаване, мултимедия и други; 

- изготвяне на програма, подробни присъствени 

списъци за регистрация на участниците, презентация 

на резултатите от проекта, статия и прессъобщение за 

анонсиране на пресконференцията, прессъобщение за 

отразяването й; 

- осигуряване на модератор; 

- осигуряване на снимков материал от събитието и 

предоставянето му на Възложителя на електронен 

носител; 

Индикативната продължителност на мероприятието е 

не повече от един астрономически час. 

Изисквания към съдържанието - заключителната 

пресконференция трябва да бъде предварително 

анонсирана по подходящ начин чрез разпространение 

на статия и прессъобщение до средствата за масово 

осведомяване и всички заинтересовани страни, както и 

чрез публикуване на рекламно-информационно каре в 
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регионална медия. Предварителна информация и 

датата, часа и мястото на провеждане на събитието 

трябва да се публикува на интернет страницата на 

Възложителя и да се изпрати на УО на ОПОС. 

След приключване на събитието се изготвя и 

разпространява статия и прессъобщение, в което 

резюмирано се представя информацията за проекта. 

Текстът се публикува и на интернет страницата на 

бенефициента. 

Информационните материали трябва да бъдат 

съобразени с изискванията на „Единен наръчник на 

бенефициента за прилагане на правилата за 

информация и комуникация 2014 - 2020“ и „Насоки за 

информация и комуникация на проекти, финансирани 

по Оперативна програма Околна среда 2014-2020“. 

Изпълнителят ще бъде отговорен за публикуването на 

статии и прес съобщения в местната преса и медии и на 

страниците на общините Враца и Мездра 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. 

  

Изпълнителят ще бъде отговорен за създаването на 

текста  на всяка статия и 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 месец ноември 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 5 публикации в местната 

преса и медии. 

Технически подробности за всяка  статия и 

прессъобщение: 

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

 многоцветно; 

 поставено в рамка; 

Възложителят ще предостави цялата информация, 

необходима  за изготвянето на статия и 

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 медията, в който е 

публикувана статията. 

 

 

Флаш- памет 16 

GB 

 

 

50 
Флаш- памет – минимум 16 GB 

 

Следва да съдържат: емблемата на ЕС, изписването на 

фразата „Европейски съюз", общото лого за програмен 

период 2014-2020 г., със съответното наименование на 

финансиращата програма (при технологична 

възможност). 

 

В пълно съответствие с изискванията на  „Единния 

наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за 

информация и комуникация 2014 - 2020 г.“, по 

отношение използвани цветове, фон, шрифтове, 

минимални допустими размери, позициониране на 

съответното лого/текст и др.  

Стикери за 

закупеното по 

проекта 

оборудване 

 

600 

Самозалепващи – размери 2 см х 5 см. Черно-бели или 

пълноцветни. На стикера трябва да бъдат визуализирани 

емблемата на ЕС, упоменаването „Европейски съюз", 

наименованието на съфинансиращия фонд, общото лого 

за следващия програмен период 2014- 2020 г и номера на 

договора за безвъзмездна финансова помощ.  
 

В пълно съответствие с изискванията на  „Единния 

наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за 

информация и комуникация 2014 - 2020 г.“, по 

отношение използвани цветове, фон, шрифтове, 

минимални допустими размери, позициониране на 

съответното лого/текст и др. 
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Публикуване на 

статии и 

съобщения на 

страниците на 

общините Враца 

и Мездра 

Общо 10 

броя  

Публикуване на информация на страниците на общините 

Враца и Мездра – 10 броя публикации. 

 

Изпълнителят ще бъде отговорен за публикуването на 

статии и съобщения в страниците на общините Враца и 

Мездра 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. 

  

Изпълнителят ще бъде отговорен за създаването на 

текста  на всяко съобщение, необходимо за 

популяризирането на проекта. По този начин,  

възлагащия орган ще предаде цялата информация за 

напредъка на проекта. 

Предвидените статии са за целия период на изпълнение 

на проекта до месец ноември 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 5 публикации в местната 

преса и медии. 

Технически подробности за всяка статия и 

прессъобщение: 

 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 съобщенията. 

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. 

 

 

 

Химикалки 

 

 

50 броя 

Брандирани – пълноцветно, двустранно, тампонен печат, 

пълнител - син цвят, с кликащ механизъм.  

Брандираните химикалки следва да съдържат:  

• Логото на Оперативна програма „Околна 

среда“ 2014-2020 – да е четливо; 
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• Логото на Европейския съюз – да е четливо; 

 

В пълно съответствие с изискванията на  „Единния 

наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за 

информация и комуникация 2014 - 2020 г.“, по 

отношение използвани цветове, фон, шрифтове, 

минимални допустими размери, позициониране на 

съответното лого/текст и др. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 

„Изпълнение на мерки за публичност и визуализация чрез дизайн и изработка на 

печатни и рекламни материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“. 
 

Услугите по обособена позиция № 2 са включени в Списъка на стоките и услугите 

по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, приет с Решение № 591 на Министерския съвет 18 юли 2016 

година, и възложителят е отделил в обособена позиция № 2 „Изпълнение на мерки за 

публичност и визуализация чрез дизайн и изработка на печатни и рекламни материали, 

включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП” тези услуги, които са предназначени за 

изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за 

стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на 

хора с увреждания или на хора в неравностойно положение, като е запазена на основание 

чл. 80 от ППЗОП, услугите са с кодове съобразно Общия терминологичен речник, 

фигуриращи в списъка, които се възлагат на специализираните предприятия или 

кооперации на хора с увреждания по реда на Закона за обществените поръчки.   

Обществената поръчка е запазена за специализирани предприятия или кооперации 

на хора с увреждания на основание чл. 12 от ЗОП, във връзка с чл. 80 от ППЗОП само по 

обособена позиция № 2 „Изпълнение на мерки за публичност и визуализация чрез 

дизайн и изработка на печатни и рекламни материали, включени в списъка по чл. 12, 

ал. 1, т. 1 от ЗОП”. 
При възлагане на обществената поръчка  по обособена позиция № 2 могат да 

участват лица, при условие че най-малко 30 на сто от списъчния им състав е от хора с 

увреждания или такива в неравностойно положение. В тези случаи лицата трябва да са 

регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания най-

малко три години преди датата на откриване на настоящата процедура за възлагане на 

обществена поръчка.  

Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания могат да 

участват в обществената поръчка при условие че могат да изпълнят най- малко 80 на сто от 

нейния предмет със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс. За изпълнение на 

условието те могат да ползват подизпълнители или да се позовават на капацитета на трети 

лица, ако подизпълнителите или третите лица са специализирани предприятия или 

кооперации на хора с увреждания.  

В обществената поръчка по обособена позиция № 2 могат да участват и други 

заинтересовани лица, но офертите им ще се разглеждат само ако няма допуснати 
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оферти на лица, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с 

увреждания. 

Когато участник е посочил, че ще ползва подизпълнител, изискването за вписване в 

регистъра на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан 

от Агенцията за хората с увреждания, или еквивалентен регистър се прилага и за 

посочените подизпълнители.  

 

1. В обхвата на обособена позиция № 2 се включват следните дейности:  

a. Брошури – 500 броя.  

b. Информационни папки – 120 броя.  

c. Бележници /тефтери/ – 50 броя.  

d. Чанти – 50 броя.  

 

2. Параметри:  

 

Вид Брой Параметри 

Брошури 500 броя 

Количество - 500 (петстотин)  

Спецификация - размер А4+, цвят 4+0, хартия гланц 120 

гр., с две сгъвки 

Изисквания към съдържанието - брошурите следва да 

съдържат минимум следната текстова и визуална 

информация: 

- емблемата на ЕС и упоменаването 

"Европейски съюз"; 

- наименованието на съфинансиращите 

фондове - Европейския фонд за регионално развитие и 

Кохезионния фонд на Европейския съюз; 

- общото лого за програмен период 2014 - 

2020 г., със съответното наименование на 

финансиращата програма; 

- наименованието на проекта и главната му 

цел; 

- общата стойност на проекта, както и размера 

на европейското и националното съфинансиране, 

представени в български лева; 

- начална и крайна дата на изпълнение на 

проекта; 

- специфично съдържание, посочено от 

Възложителя. 
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В пълно съответствие с изискванията на  „Единния 

наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за 

информация и комуникация 2014 - 2020 г.“, по отношение 

използвани цветове, фон, шрифтове, минимални 

допустими размери, позициониране на съответното 

лого/текст и др. 

Информационни 

папки 
120 броя 

Брандирани, формат: А4, 2 джоба, едностранни 

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

Брандираните папки следва да съдържат:  

- емблемата на ЕС и упоменаването 

"Европейски съюз"; 

- наименованието на съфинансиращите 

фондове - Европейския фонд за регионално развитие и 

Кохезионния фонд на Европейския съюз; 

- общото лого за програмен период 2014 - 

2020 г., със съответното наименование на 

финансиращата програма; 

- наименованието на проекта и главната му 

цел; 

- общата стойност на проекта, както и размера 

на европейското и националното съфинансиране, 

представени в български лева; 

- начална и крайна дата на изпълнение на 

проекта; 

- специфично съдържание, посочено от 

Възложителя. 

 

В пълно съответствие с изискванията на  „Единния 

наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за 

информация и комуникация 2014 - 2020 г.“, по отношение 

използвани цветове, фон, шрифтове, минимални допустими 

размери, позициониране на съответното лого/текст и др. 

Бележници 

/тефтери/ 
50 броя 

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

хартия 60 гр/m².  

На корицата си: 

• емблемата на ЕС и упоменаването "Европейски 

съюз"; 

• наименованието на съфинансиращите фондове - 

Европейския фонд за регионално развитие и 
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Кохезионния фонд на Европейския съюз; 

• общото лого за програмен период 2014 - 2020 

г., със съответното наименование на 

финансиращата програма; 

• наименованието на проекта и главната му цел; 

• общата стойност на проекта, както и размера на 

европейското и националното съфинансиране, 

представени в български лева; 

• начална и крайна дата на изпълнение на 

проекта; 

• специфично съдържание, посочено от 

Възложителя. 

•  

На гърба си: 

• Проект  BG16M1OP002-2.005-0020, финансиран 

от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-

2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие и 

Кохезионния фонд. 

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“; 

 

В пълно съответствие с изискванията на  „Единния 

наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за 

информация и комуникация 2014 - 2020 г.“, по отношение 

използвани цветове, фон, шрифтове, минимални допустими 

размери, позициониране на съответното лого/текст и др. 

Чанти 50 броя 

Брандирани, материал: екокожа, цвят: черен, размери: 40 см 

дължина / 30 см височина. 

Брандираните чанти следва да съдържат:  

- емблемата на ЕС и упоменаването 

"Европейски съюз"; 

- наименованието на съфинансиращите 

фондове - Европейския фонд за регионално развитие и 

Кохезионния фонд на Европейския съюз; 
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- общото лого за програмен период 2014 - 

2020 г., със съответното наименование на 

финансиращата програма; 

- наименованието на проекта и главната му 

цел; 

- общата стойност на проекта, както и размера 

на европейското и националното съфинансиране, 

представени в български лева; 

- начална и крайна дата на изпълнение на 

проекта; 

- специфично съдържание, посочено от 

Възложителя. 

 

В пълно съответствие с изискванията на  „Единния 

наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за 

информация и комуникация 2014 - 2020 г.“, по отношение 

използвани цветове, фон, шрифтове, минимални допустими 

размери, позициониране на съответното лого/текст и др. 

 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО 

Доставените артикули следва да са в цялостен и завършен вид, без наранявания или 

други недостатъци. Всички артикули следва да са с висококачествена изработка и визия, за 

да служат по най-добрия начин за представителни цели на Възложителя и изпълнявания от 

него проект. 

Забележка:  

1. Всички материали, предмет на поръчката, следва да бъдат доставени от 

Изпълнителя на Възложителя на адрес: Община Враца, гр. Враца, ул. “Стефанаки Савов” № 

6. 

2. Всички рекламни и информационни материали следва да бъдат изработени 

съгласно изискванията за визуализация на Регламент № 1303 / 2013 г. на Европейския 

парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. и на приложение 2 към Национална 

комуникационна стратегия - „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на 

правилата за информация и комуникация 2014 - 2020 г.“. 

3. Брандирането на всички продукти трябва да е съобразено с изискванията, 

предвидени в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за 

информация и комуникация 2014 - 2020 г.“ и Насоки за информация и комуникация на 

проекти, финансирани по Оперативна програма Околна среда 2014-2020, като под 

брандиране се има предвид следното:  
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o изобразяване на емблемата на Европейския съюз заедно с думите 

„Европейски съюз“ и позоваване на Европейския фонд за регионално развитие, с който се 

финансира Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г.; 

o общото лого за програмен период 2014 г. – 2020 г., с наименованието на 

финансиращата програма - Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г. 

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

отделни възлагателни писма.  

5. 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“.  

 

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.  

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТЧЕТНОСТ 
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.  

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Сроковете за изпълнение на отделните обособени позиции са както следва: 

Обособена позиция № 1 – „Изпълнение на мерки за публичност и визуализация 

чрез организиране на публични събития и дизайн и изработка на рекламни 

материали“. 
Срокът за изпълнение е до 16 (шестнадесет) календарни месеца, считано от 

подписване на договора за обществена поръчка, но не по-късно от месец ноември 2020 

година. 

Срокът за изработка и доставка на място при възложителя за заявка на 

информационните материали по обособена позиция № 1 е до 60 (шестдесет) календарни 

дни от датата на получаване на възлагателното писмо, в поискания тираж. 



 

                                                                      
                       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Проект  BG16M1OP002-2.005-0020, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-
2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и 

Кохезионния фонд. 
 

 

Срокът за организиране на встъпителната пресконференция и публикуване на статия 

и прессъобщение е до 10 (десет) работни дни, след получаване на Възлагателно писмо от 

Възложителя за организиране и провеждане на встъпителната пресконференция. 

Срокът за организиране на заключителната пресконференция и публикуване на 

статия и прессъобщение е до 10 (десет) работни дни, след получаване на Възлагателно 

писмо от Възложителя за организиране и провеждане на заключителната пресконференция. 

Срокът за организиране на официална церемония „Първа копка“ и публикуване на 

статия и прессъобщение е до 10 (десет) работни дни, след получаване на Възлагателно 

писмо от Възложителя за организиране и провеждане на официална церемония „Първа 

копка“. 

Срокът за организиране на официална церемония „Откриване на обекта“ и 

публикуване на статия и прессъобщение е до 10 (десет) работни дни, след получаване на 

Възлагателно писмо от Възложителя за организиране и провеждане на официална 

церемония „Откриване на обекта“. 

 

Обособена позиция № 2 – „Изпълнение на мерки за публичност и визуализация 

чрез дизайн и изработка на печатни и рекламни материали, включени в списъка по 

чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“. 
Срокът за изпълнение е до 6 (шест) календарни месеца, след получаване на 

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

късно от месец ноември 2020 година. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати 

Възлагателното писмо, в срок не по-късно от февруари 2020 година. 

Срокът за изработка и доставка на място при Възложителя на дизайна и изработката 

на печатни и рекламни материали по обособена позиция № 2 е до 60 (шестдесет) 

календарни дни от датата на получаване на възлагателното писмо, в поискания тираж. 


