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ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 Обособена позиция № 1 „Изработване на рекламни и информационни 

материали за нуждите на община Враца“. 

 

ОСНОВНА ЦЕЛ 

Основната цел на настоящата обществена поръчка е представянето и 

популяризирането на туристическия продукт и потенциал на Община Враца, както и за 

представителни цели. 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ  

Специфична цел на обществената поръчка е изготвяне на дизайн и изработване 

на рекламни материали, включващи туристическият продукт и потенциал на Община 

Враца. 

 

ОБХВАТ И ПАРАМЕТРИ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Обособена позиция № 1 „Изработване на рекламни и информационни материали 

за нуждите на община Враца“,  включва общо количество и обем, както следва: 

 

№  Вид  Брой  Параметри 

1 2 3 4  

1. Брошура „Културни 

събития-Враца” 

1 000 (хиляда) бр. Спецификация – изработване и 

доставка на 1 000 (хиляда) броя 

брошури, съдържащи информация за 

фестивали и събития, които се 

провеждат на територията на Община 

Враца, снимков материал, текст и 

надписи на два езика – български език 

и английски език. 

- размер – 150 мм. х  230 мм.; 

- хартия -130 гр. + лак гланц; 

- 8 страници в сгънат вид. 

2. Брошура 

„Етнографско-

възрожденски 

комплекс „Св.  

Софроний 

Врачански” 

1 000 (хиляда) бр. Спецификация – изработване и 

доставка на 1 000 (хиляда) броя 

брошури, съдържащи информация за 

музейните експонати в Етнографско – 

възрожденския комплекс, снимков 

материал, текст и надписи на два езика 

– български език и английски език. 

Тяло А: 

- лице + гръб; 

- размер – 210 мм. х 100 мм.; 

- картон гланц + щанцоване; 

Тяло Б: 

- лице + гръб; 

- размер – 210 мм. х 96 мм.; 

- картон гланц. 

3. Дипляна „Враца-

град на 

съкровища” 

1 000 (хиляда) бр. Спецификация – изработване и 

доставка на 1 000 (хиляда) броя 

дипляни, съдържащи информация за 

Врачанските съкровища, снимков 

материал, текст и надписи на два езика 



 

 

– български език и английски език. 

- размер – 150 мм. х 120 мм. в сгънат 

вид на 3 гънки; 

- размер – 150 мм. х 420 мм. в разгънат 

вид; 

- хартия - 130 гр. + лак гланц. 

4. Тениски 200 (двеста) бр. - материал - 100 % памук; двоен долен 

шев; двоен шев на бието и ръкавите; 

- цвят - бял; лицето на тениската 

съдържа цветен печат по предложен от 

Възложителя дизайн с ориентировъчен 

размер на изображението 140 

мм.широчина х 170 мм. височина. 

Гърбът на тениската съдържа 

едноцветен печат по предложен от 

Възложителя дизайн с ориентировъчен 

размер на изображението 40 мм. 

широчина х 45 мм. височина.  

Размери и брой: 

- S –   30 броя; 

- M –  60 броя; 

- L –   60 броя; 

- XL –  50 броя. 

Задължителна е лесно видима 

маркировка с размера на всяка тениска 

от вътрешната страна на гърба на 

бието. 

5. Шапки  100 (сто) бр. - материал - 100 % памук; 

- цвят – бял; 

- цветен печат. 

 

 

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. 

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. Възложителят възлага изпълнението на дейностите от предмета на поръчката 

с отделни възлагателни писма. 

3. 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“. 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТЧЕТНОСТ 

         В края на периода на изпълнение на договора, но не по - късно от 5 работни дни 

преди приключване на договора, Изпълнителят представя окончателен доклад, който 



 

 

представлява кратък отчет за извършената работа за срока на изпълнението на 

договора. Изпълнителят се задължава да спазва изискванията, описани в Техническата 

спецификация. 

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

         Сроковете за изпълнение на поръчката са: 

         Срокът за изпълнение е от датата на подписване на договора за обществена 

поръчка и приключва с изпълнение на последната заявена заявка по поръчката.  

         Срокът за изпълнение включва: разработване и усъвършенстване на 

дизайнерските проекти за всеки вид рекламни материали на база указания и препоръки 

от Възложителя; задължително писмено утвърждаване на проектите от Възложителя за 

всеки вид рекламни материали от техническата спецификация; изработване и доставка 

на място при Възложителя. 

         Срокът за финализиране на дизайнерските проекти за всеки вид рекламни 

материали от техническата спецификация във формат *pdf е до 10 календарни дни от 

датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя. 

         Срокът за изработване и доставка на място при Възложителя на видовете 

рекламните материали е е до 50 (петдесет) календарни дни от датата на получаване на 

възлагателно писмо от Възложителя, в поискания тираж. 
 

 


