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ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 Обособена позиция № 2  „Изработване на брошури по проект „Осигуряване 

функционирането на ОИЦ - Враца през периода 2019-2021 г. 

 

ОСНОВНА ЦЕЛ 

Основната цел на настоящата обществена поръчка е да се осигури изпълнение на 

дейностите по разработване и разпространение на информационни материали и 

осигуряване на информация и публичност по проект „Осигуряване функционирането 

на Областен информационен център - Враца през периода 2019-2021 г.”, съгласно 

административен договор  за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-4.004-

0019-С01/18.02.2019 г., финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ  

Специфичните цели на обществената поръчка са свързани с: 

 Повишаване на достъпа до информация и популяризиране на възможностите, 

които предоставят програмите, съфинансирани от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове (ЕСИФ) в област Враца; 

 Повишаване прозрачността при изпълнение и управление на програмите, 

съфинансирани от ЕСИФ в област Враца и поддържане на широко обществено доверие 

сред заинтересованите страни в региона. 

 

ОБХВАТ И ПАРАМЕТРИ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Обособена позиция № 2  „Изработване на брошури по проект „Осигуряване 

функционирането на ОИЦ - Враца през периода 2019-2021 г.1. В обхвата на обособена 

позиция № 1 се включват следните дейности: 

1.1. Дизайн, предпечатна подготовка, печат и  доставка на място в Община 

Враца на 3 броя брошури „Добри практики на Област Враца“ с общ тираж 300 бр.; 

1.2. Дизайн, предпечатна подготовка, печат и  доставка на място в Община 

Враца на брошура с информация за проекта с тираж 1 000 бр. 

 

Код по Общия терминологичен речник: 79820000-8 Услуги, свързани с печатането 

2. Параметри 

Вид Брой Параметри 

Брошури 

„Добри 

практики на 

Област Враца“ 

3 брошури с 

общ тираж 

300 броя. 

Количество – 3 броя. 

Спецификация: изработка и доставка на 3  брошури 

„Добри практики на Област Враца“ със следните 

технически параметри: 

- Формат – В5;  
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- 20 страници, вкл. корица;  

- пълноцветен печат – 4х4;  

- материал – двустранно хромов гланц – 150 гр.; 

- корица – 250 гр., мат ламинат + UV; 

- част от съдържанието - двуезично на български и 

английски език;  

- тираж – 300 бр., всяка брошура в тираж 100 бр. 

Първоначално се изисква изготвяне на идеен проект 

(дизайн) и представяне на Възложителя за одобрение. 

Преди изработка, дизайнът на брошурите 

задължително се съгласува с Възложителя. При 

извършване на съответната заявка, Изпълнителят 

предлага толкова варианти, колкото са необходими 

до постигане на одобрение от страна на Възложителя. 

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. 

Брошурите „Добри практики на Област Враца“ 

задължително съдържат следните елементи: 

1. Логото и слогана  „ЕВРОФОНДОВЕТЕ  ДА 

създаваме заедно“ на Мрежата от 27 Областни 

информационни центъра;  

2. Емблемата на ЕС, представена чрез флага на 

ЕС, упоменаването на Европейския съюз и 

наименованието на  съфинансиращия фонд  - 

Европейски социален фонд; 

3. Единното лого на програмен период 2014-2020 
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г., със съответното наименование на финансиращата 

програма - Оперативна програма „Добро управление” 

2014-2020 г.; 

4. Наименованието на проекта „Осигуряване 

функционирането на Областен информационен 

център – Враца през периода 2019 – 2021 г.“; 

5. Адреса на Единния информационен портал 

www.eufunds.bg; следван от текста: „Проект 

„Осигуряване функционирането на Областен 

информационен център - Враца през периода 2019-

2021 г.”, съгласно договор  за БФП № BG05SFOP001-

4.004-0019-С01/18.02.2019г., финансиран от 

Оперативна програма „Добро управление”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд.“ 

Дизайнът на Брошурата (вкл. и лого, пропорции, 

минимално отстояние от логото, шрифт и цветове) 

трябва да отговаря на изискванията на: 

- Единен наръчник на бенефициента за прилагане на 

правилата за информация и комуникация 2014-2020 

г.,публикуван на 

https://www.eufunds.bg/sites/default/files/2018-

11/Annex_II_-_Brand_Book.pdf_.pdf   и 

- Приложение 5 към Концепция за брандинг и визия 

на мрежата от 27 Областни информационни центъра 

за популяризиране на Европейските структурни и 

 инвестиционни фондове в България, приложено към 

техническата спецификация. 

Брошурите ще съдържат, освен кратко представяне 

на проекта, информация и снимков материал за добри 

практики от изпълнени проекти в област Враца, 

финансирани със средства от ЕС. Текстът и снимките 

на брошурите се предоставят от Възложителя.  

Брошура с 

информация за 

1 брошура с 

тираж 1000 

Количество – 1 брой. 

Спецификация: изработка и доставка на брошура с 

http://www.eufunds.bg/
https://www.eufunds.bg/sites/default/files/2018-11/Annex_II_-_Brand_Book.pdf_.pdf
https://www.eufunds.bg/sites/default/files/2018-11/Annex_II_-_Brand_Book.pdf_.pdf
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проекта броя. информация за проекта със следните технически 

параметри: 

- формат А4, сгъната на 3 гънки, пълноцветен печат – 

4х4;  

- двустранно хромов материал – 175 гр.; 

- тираж – 1 х 1000 бр. 

Първоначално се изисква изготвяне на идеен проект 

(дизайн) и представяне на Възложителя за одобрение. 

Преди изработка, дизайнът на брошурата 

задължително се съгласува с Възложителя. При 

извършване на съответната заявка, Изпълнителят 

предлага толкова варианти, колкото са необходими 

до постигане на одобрение от страна на Възложителя. 

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. 

Дизайнът на брошурата (вкл. и лого, пропорции, 

минимално отстояние от логото, шрифт и цветове) 

трябва да отговаря на изискванията на: 

- Единен наръчник на бенефициента за прилагане на 

правилата за информация и комуникация 2014-2020 

г.,публикуван на 

https://www.eufunds.bg/sites/default/files/2018-

11/Annex_II_-_Brand_Book.pdf_.pdf   и 

- Приложение 5 към Концепция за брандинг и визия 

на мрежата от 27 Областни информационни центъра 

за популяризиране на Европейските структурни и 

инвестиционни фондове в България, приложено към 
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техническата спецификация. 

Брошурата задължително трябва да съдържа следните 

елементи: 

1.Лицева страна: логото и слогана  

„ЕВРОФОНДОВЕТЕ  ДА създаваме заедно“ на 

Мрежата от 27  Областни информационни центъра;  

надпис Областен информационен център Враца, 

единното лого на програмен период 2014-2020 г., със 

съответното наименование на финансиращата 

програма - Оперативна програма „Добро управление” 

2014-2020 г.;  

2.Гръб на брошурата: адреса на Единния 

информационен портал: www.eufunds.bg, емблемата 

на ЕС, представена чрез флага на ЕС и 

упоменаването на Европейския съюз и на 

съфинансиращия фонд  - Европейски социален фонд; 

общото лого на програмен период 2014-2020 г., със 

съответното наименование на финансиращата 

програма - Оперативна програма „Добро управление” 

2014-2020 г.; текста: Проект „Осигуряване 

функционирането на Областен информационен 

център - Враца през периода 2019-2021 г.”, съгласно 

договор  за БФП № BG05SFOP001-4.004-0019-

С01/18.02.2019г., финансиран от Оперативна 

програма „Добро управление”, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

В Концепция за брандинг и визия на мрежата от 27 

информационни центъра за популяризиране на 

Европейските структурни и инвестиционни фондове 

в България е приложена визия за брошура, която 

трябва да се спази. 

Текстът на брошурата се предоставя от възложителя. 

Съдържанието ще включва обща информация за 

проекта, целите, дейностите, целевите групи и 

очакваните резултати. Брошурите ще се 

разпространяват на публични места, ще бъдат 

изложени в Центъра за административно обслужване 

на Община Враца, ще се използват по време на 
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пресконференции, общи инициативи на мрежата от 

ОИЦ  и информационни срещи по проекта, за да 

информират обществеността на област Враца и 

всички заинтересовани страни за целите и дейностите 

по проекта. 

 

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 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. 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“. 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТЧЕТНОСТ 

Изпълнението на възлагателно писмо се отчита с приемо-предавателен 

протокол, в който се описва изпълнението на заявката и задължително се отбелязва 

дали са спазени изискванията за визуализация съгласно „Единния наръчник на 

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

и „Концепция за брандинг и визия на мрежата от 27 Областни информационни центъра 

за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България“. 

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Периодът на изпълнение на обществената поръчка е от датата на подписване на 

договора с изпълнителя и приключва с изпълнение на последната заявена задача по 

поръчката, но не по-късно от 29.12.2021 г. 

Изпълнението ще се осъществи на етапи с цел  да се постигне информираност на 
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 широката общественост относно постигнатите резултати от успешно реализирани 

проекти в периода 2019 – 2021 г.  

Срокът за изработка и доставка на място при Възложителя на печатните 

информационни материали е до 20 (двадесет) работни дни от датата на изпратеното 

възлагателно писмо от Възложителя в поискания тираж, като в този срок се 

включва и процеса на  съгласуване и одобряване от Възложителя на дизайна и 

предпечатната подготовка на съответния артикул. 

 

Приложение: 

Концепция за брандинг и визия на мрежата от 27 Областни информационни центъра за 

популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България. 
 

 


