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ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 „Осигуряване на информация на обществеността за дейностите по управление 

на отпадъците на територията на Община Враца“. 

 

Община Враца възлага изпълнението на набор от мерки за ефективно 

информиране на обществеността относно въпросите, свързани с функционирането на 

система за разделно събиране на отпадъците в община Враца.  

Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща изработване на печатни и 

промоционални материали и информационни кампании. 

 

Забележка: Община Враца ще проведе  процедурата за избор на изпълнител и ще 

сключи договор с избрания изпълнител за реализиране на мерките за информация, 

предмет на поръчката. Договорът ще се изпълни  при условие, че бъде осигурено 

финансиране от освобождаване на финансовия ресурс, формиран в резултат 

отчисленията по чл. 64 от ЗУО, с който Възложителят разполага в сметката си при 

РИОСВ – Враца. 

 

ОСНОВНА ЦЕЛ 

Целта е да се постигне качествено и професионално изпълнение на комплекс от 

мерки за информация, необходими за популяризиране и утвърждаване на избрания 

модел за управление на отпадъците в община Враца.  

В изпълнение на обществената поръчка следва да се постигне: 

 обществена информираност и ангажираност по отношение на управлението 

на отпадъците; 

 осъществяване на комуникация с широката общественост и предоставяне на 

практическа информация, подпомагаща дейностите, свързани с разделно събиране на 

отпадъците в общината; 

 Изграждане трайни навици на жителите в община Враца за разделно събиране 

на отпадъците в домакинствата. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗДЕЛНОТО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ  

 

Още от 1995 година Община Враца в партньорство с Община Мездра стартират 

дейности по ефективно, модерно и екологосъобразно управление на отпадъците. 

От 2007 година наложи разделното събиране на рециклируеми отпадъци от 

домакинствата- хартия, картон, пластмаса, метал и стъкло, разполагайки трицветни 

контейнери.  

На 05.11.2018 година двете общини подписаха договор за изграждане на 

компостираща инсталация, като целта е разделното събиране на зелени и 

биоразградими отпадъци на Община Враца и Община Мездра в РСУО Враца. 

Изграждането на тази инсталация ще допринесе за намаляване на количеството 

депонирани битови отпадъци в Регионално депо за неопасни отпадъци в гр. Враца чрез 

осигуряване на допълнителен капацитет за разделно събиране и компостиране на 

зелени и/или биоразградими отпадъци.  

 

Целевата група на проекта са жителите на общините Враца и Мездра. Социалната 

приемливост изисква системите за управление на отпадъците да отговарят на 

потребностите на местното население. В тази връзка изпълнението на проекта ще 

подобри качеството на живот на местното население на двете общини чрез въвеждане 

на устойчиви механизми за опазване на околната среда и запознаване на целевите 

групи с различните аспекти в управлението на отпадъците. Акцентът на проекта е 

поставен върху възможностите за разделяне и оползотворяване на зелени и 



 

 

биоразградими отпадъци, повишаване на екологичното самосъзнание и промяна в 

поведението на хората. 

Заложените в настоящата обществена поръчка дейности за изработване на 

печатни материали и визуализация се отнасят само към разделното събиране на 

неопасните отпадъци от домакинствата, касаещи разделяне на рециклируема и на 

биоразградима фракция. 

 

ОБХВАТ И ПАРАМЕТРИ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 „Осигуряване на информация на обществеността за дейностите по управление 

на отпадъците на територията на Община Враца“,  включва общо количество и обем, 

както следва: 

КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

№ Задача Количество 

1. Информационен модул 2000 бр. 

2. Книжка-наръчник „Как да компостираме“ 1000 бр. 

3. Мушама 350 л.м. 

4. Тетрадка А 5, тесни и широки редове 2000 бр. 

5. Тетрадка А 5, големи квадрати 2000 бр. 

6. Тетрадка А 5, широки редове 6000 бр. 

7. Моливник с форма на кофа за боклук 200 бр. 

8. Детска игра 200 бр. 

9. Торбичка за многократна употреба 1000 бр. 

10. 
Кошче за биоотпадъци, предназначено за използване в 

домакинството 
200 бр. 

11. Карти за игра „Зелен Петър“ 500 бр. 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ 

 

1. Изработване на информационен модул  

Информационните модули са със съдържание и визуализация, такива че 

информират жителите за разделното събиране на отпадъците; дават информация и 

визуализират как на практика се разделят отпадъците; предоставят данни за 

кампанийно или регулярно събиране на определен вид отпадъци. Модулите са с 

атрактивна форма и дизайн, такива че да бъдат привлекателни за своите получатели и 

същевременно да са съобразени с цялостната визия на останалите рекламни 

материали. Необходимо е да бъдат представени минимум 3 идейно различни варианти 

на дизайн, като Възложителят си запазва правото да не одобри нито един от тях и да 

предложи друг. 

 

Минимални технически параметри: 

- Формат: сглобка от два кръга с магнит/и на гърба  

- Външен кръг с диаметър минимум 15 см, пълноцветен печат 4+0 с надпечатен 

лак, картон двустранен хром мат, 350 гр.; 



 

 

- Вътрешен кръг с диаметър минимум 13 см, с щанцован отвор, пълноцветен печат 

4+0 с надпечатен лак, картон двустранен хром мат, 350гр.,; 

- механизъм за сглобяване на двата кръга с опция за завъртане; 

- магнит/и за закрепяне на хладилник;  

- Тираж – 2 000 бр. 

 

Забележка: Изпълнителят трябва да предложи минимум 3 идейно различни 

варианти на дизайн. Възложителят има право да предлага, проверява и коригира 

текстовото съдържание и дизайна на информационните модули по време на тяхното 

изработване до окончателното им приемане.  

 

2. Книжка-наръчник „Как да компостираме“ 

 

Съдържанието и визуализацията дават насоки и указания как да компостираме 

отпадъка, който образуваме. Илюстрациите да са атрактивни, такива че да бъдат 

привлекателни за своите получатели и същевременно да са съобразени с цялостната 

визия на останалите рекламни материали. Текстовете да са описани на достъпен, 

разбираем език. Необходимо е да бъдат представени минимум 3 идейно различни 

варианти на дизайн, като Възложителят си запазва правото да не одобри нито един от 

тях и да предложи друг. 

 

Минимални технически параметри: 

- Формат: А6, 105 x 148 /в сгънато състояние/ 

- хартия на вътрешните страници - 120  гр./м2 

- хартия на кориците – 120  гр./м2, гланц 

- обем: 20 стр., включително тяло и корици 

- 1 сгъвка, скрепяване с телчета 

 

Забележка: Изпълнителят трябва да предложи минимум 3 идейно различни 

варианти на дизайн. Възложителят има право да предлага, проверява и коригира 

текстовото съдържание и дизайна на информационните модули по време на тяхното 

изработване до окончателното им приемане.  

 

3. Мушама 

 

Покривката от ПВЦ да съдържа визуализация, даваща насоки за отпадъците, 

образувани от домакинствата, които подлежат на компостиране. Илюстрациите да са 

атрактивни, такива че да бъдат привлекателни за своите получатели и същевременно 

да са съобразени с цялостната визия на останалите рекламни материали.  

 

Минимални технически параметри: 

Тип : на линеен метър 

Материал : PVC 

Ширина : 1400.00 мм 

 

Забележка: Изпълнителят трябва да предложи минимум 3 идейно различни 

варианти на дизайн. Възложителят има право да предлага, проверява и коригира 



 

 

дизайна/видът на компонентите по време на тяхното разработване до окончателното 

им приемане. Възложителят си запазва правото да не одобри нито един от 

предложените от Изпълнителя варианти на дизайн и да възложи на Изпълнителя 

различен от предложения. 

 

4. Тетрадка А 5, тесни и широки редове 

 

Формат: A5 

Размери (ш х в) [mm]: 148 x 210 

Тип хартия: Вестникарска 

Грамаж на хартията [g/m2]: 50 

Листове [брой]: 20 

Разграфяване: Тесни и широки редове 

Цвят на хартията: Бял 

Вид скачване: Шита с телчета 

Корици: Мек картон. 

Корицата гръб да е с перфорация с възможност за отделяне от тетрадката, като 

съдържа визуализация и текст, даващи насоки указания за разделното и правилно 

изхвърляне на отпадъка от домакинствата. Илюстрациите да са атрактивни, такива че 

да бъдат привлекателни за своите получатели и същевременно да са съобразени с 

цялостната визия на останалите рекламни материали. Текстовете да са описани на 

достъпен, разбираем език.  

 

Забележка: Изпълнителят трябва да предложи минимум 3 идейно различни 

варианти на дизайн. Възложителят има право да предлага, проверява и коригира 

дизайна/видът на компонентите по време на тяхното разработване до окончателното 

им приемане. Възложителят си запазва правото да не одобри нито един от 

предложените от Изпълнителя варианти на дизайн и да възложи на Изпълнителя 

различен от предложения. 

 

5. Тетрадка А 5, големи квадрати 

 

Минимални технически параметри: 

Формат: A5 

Размери (ш х в) [mm]: 148 x 210 

Тип хартия: Вестникарска 

Грамаж на хартията [g/m2]: 50 

Листове [брой]: 20 

Разграфяване: Големи квадрати 

Цвят на хартията: Бял 

Вид скачване: Шита с телчета 

Корици: Мек картон. 

Корицата гръб да е с перфорация с възможност за отделяне от тетрадката, като 

съдържа визуализация и текст, даващи насоки указания за разделното и правилно 

изхвърляне на отпадъка от домакинствата. Илюстрациите да са атрактивни, такива че 

да бъдат привлекателни за своите получатели и същевременно да са съобразени с 



 

 

цялостната визия на останалите рекламни материали. Текстовете да са описани на 

достъпен, разбираем език.  

 

Забележка: Изпълнителят трябва да предложи минимум 3 идейно различни 

варианти на дизайн. Възложителят има право да предлага, проверява и коригира 

дизайна/видът на компонентите по време на тяхното разработване до окончателното 

им приемане. Възложителят си запазва правото да не одобри нито един от 

предложените от Изпълнителя варианти на дизайн и да възложи на Изпълнителя 

различен от предложения. 

 

6. Тетрадка А 5, широки редове 

 

Минимални технически параметри: 

Формат: A5 

Размери (ш х в) [mm]: 148 x 210 

Тип хартия: Вестникарска 

Грамаж на хартията [g/m2]: 50 

Листове [брой]: 40 

Разграфяване: Широки редове 

Цвят на хартията: Бял 

Вид скачване: Шита с телчета 

Корици: Мек картон.  

Корицата гръб да е с перфорация с възможност за отделяне от тетрадката, като 

съдържа визуализация и текст, даващи насоки указания за разделното и правилно 

изхвърляне на отпадъка от домакинствата. Илюстрациите да са атрактивни, такива че 

да бъдат привлекателни за своите получатели и същевременно да са съобразени с 

цялостната визия на останалите рекламни материали. Текстовете да са описани на 

достъпен, разбираем език.  

 

Забележка: Изпълнителят трябва да предложи минимум 3 идейно различни 

варианти на дизайн. Възложителят има право да предлага, проверява и коригира 

дизайна/видът на компонентите по време на тяхното разработване до окончателното 

им приемане. Възложителят си запазва правото да не одобри нито един от 

предложените от Изпълнителя варианти на дизайн и да възложи на Изпълнителя 

различен от предложения. 

 

7. Моливник с форма на кофа за боклук 

 

Минимални технически параметри: 

Материал: пластмаса. 

Цвят: кафяв. 

Размери: 72×138×91 мм. 

Метод за брандиране: тампонен печат. 

 

Забележка: Дизайнът и видът на отделните промоционални материали се 

съгласува предварително с Възложителя. Изпълнителят трябва да предложи 1 мостра 

на вида Моливник с форма на кофа за боклук. Визията на брандинга да се 



 

 

представи поне в 3 варианта. Възложителят има право да предлага, проверява и 

коригира дизайна/видът на компонентите по време на тяхното разработване до 

окончателното им приемане. Възложителят си запазва правото да не одобри нито един 

от предложените от Изпълнителя варианти на дизайн и да възложи на Изпълнителя 

различен от предложения. 

8. Детска игра  

 

Размери (ш х в) [mm]:  297 x 420 

Материал Хартия и картон. 

Размер на играта: препоръчителни 25*25 см. 

Размер на кутията: препоръчителни 25,5* 15*4 см. 

Правила на играта: 

 

Играта да е разработена за разделното събиране на отпадъци, в четири сектора, както 

следва: 

ЖЪЛТ – пластмаса и метал; 

СИН – хартия и картон; 

ЗЕЛЕН – стъкло; 

КАФЯВ – биоразградими отпадъци (обелки от плодове и зеленчуци, листа, клони, 

трева и др. 

 

В полетата за местене на пионките от всеки цвят са илюстрирани съответстващите на 

цвета отпадъци, а в полето на финала продукта, получен при рециклирането или 

компостирането на съответния отпадък /подобно на: хартия = спасени от изсичане 

дървета, пластмасови бутилки = фибро-пълнеж за яке, стъкло = ел. енергия – 

изобразени съответно с дърво, пластмасова бутилка с форма на яке и ел. крушка, 

компост = компист и др./ 

Преди започване на играта да има възможност (каре с информация) на гърба на играта 

за запознаване на играчите с фактите за рециклиране и компостиране с илюстрации.  

 

Играта да съдържа: игрална дъска от картон, едно зарче с точки от 1 до 6.  

Четири картончета в четирите цвята – жълт, зелен, син и кафяв, тип 3 D пъзел за 

сглобяване на четири пионки, във формата на кошчета за отпадъци. 

  

Правила: 

Играят от двама до четири играчи.  

Всеки играч взима цвета на картона , с който ще играе и сглобява по четири пионки от 

един цвят и ги поставя по една в малките кръгчета на кръга, отбелязан със същия цвят, 

отговарящ на отпадъците които събира.  

Играчите хвърлят зарчето последователно по един път.  

Пръв започва играта този, който най-напред хвърли със зарчето числото 6.  

При всяко хвърляне на шестица, мести веднага, играчът хвърля зарчето отново. 

Придвижването пионките напред става през толкова квадратчета, колкото показва 

хвърленият от играча зар. Когато една пионка застигне при играта чужда пионка, 

попадайки върху нея, тогава настигнатата пионка (чуждата) излиза от играта. Тя се 

поставя отново в играта при хвърляне на шестица. Завърши ли една пионка цялата 

обиколка, тя влиза в отбелязаните с нейния цвят квадратчета, докато достигне до 



 

 

определените в боядисаният с нейния цвят триъгълник в центъра кръгчета, където 

остава до края на играта. За да влезе в едно от тези кръгчета всяка пионка, играчът 

трябва да хвърли със зарчето толкова, колкото трябва, за да достигне пионката до 

определеното ѝ крайно място. В това число се брои и кръгчето в централния 

триъгълник. Печели играта онзи, който пръв вкара и четирите свои пионки в 

централния триъгълник от неговия цвят. Когато има две пионки една върху друга, 

чуждата пионка не може да бутне другите 2 или повече пионки. 

 

Забележка: Дизайнът и видът на отделните промоционални материали се 

съгласува предварително с Възложителя. Изпълнителят трябва да предложи поне в 3 

варианта на дизайн на играта. Възложителят има право да предлага, проверява и 

коригира дизайна/видът на компонентите по време на тяхното разработване до 

окончателното им приемане. Възложителят си запазва правото да не одобри нито един 

от предложените от Изпълнителя варианти на дизайн и да възложи на Изпълнителя 

различен от предложения. 

 

9. Торбичка за многократна употреба 

Минимални технически параметри: 

- Ламинирана чанта за пазаруване от нетъкан текстил с минимален 

размер 35х40х12 см.; 

- Дължина на дръжките – минимум 600 мм; 

- Цвят на текстила – кафяв; 

- Брандиране: пълноцветен ситопечат на повърхност минимум 20х15 

см.; 

 

Забележка: Дизайнът и видът на отделните промоционални материали се 

съгласува предварително с Възложителя. Изпълнителят трябва да предложи 1 мостра 

на вида чанта и материала. Визията на брандинга да се представи поне в 3 варианта. 

Възложителят има право да предлага, проверява и коригира дизайна/видът на 

компонентите по време на тяхното разработване до окончателното им приемане. 

Възложителят си запазва правото да не одобри нито един от предложените от 

Изпълнителя варианти на дизайн и да възложи на Изпълнителя различен от 

предложения. 

 

10. Кошче за биоотпадъци, предназначено за използване в домакинството 

 

Минимални технически параметри: 

- Материал: пластмаса, клас А; 

- Цвят: кафяв; 

- Обем: минимум. 2,5 литра; 

- Капак: люлеещ се капак; 

- Брандинг: PVC стикер с повърхност минимум 10х10 см., пълноцветен печат. 

Изпълнителят следва да предложи на Възложителя поне 3 варианта на дизайн на 

стикера. Възложителят има право да предлага, проверява и коригира дизайна/вида 

на стикера. Монтирането на стикерите е ангажимент на Изпълнителя. 

 



 

 

Забележка: Изпълнителят трябва да предложи 1 мостра на вида кошче и 

материала. Визията на брандинга да се представи поне в 3 варианта. Възложителят 

има право да предлага, проверява и коригира дизайна/видът на компонентите по време 

на тяхното разработване до окончателното им приемане. Възложителят си запазва 

правото да не одобри нито един от предложените от Изпълнителя варианти на дизайн 

и да възложи на Изпълнителя различен от предложения. 

 

11.  Карти за игра „Зелен Петър“ 

 

"Зелен Петър" се играе с подобни на "война" правила. Тестето се разбърква, и се 

раздават картите подред на колкото са играчите в момента. 12 чифта карти са по 

двойки. Има карти с най-различен дизайн, Но при всеки дизайн, картите са по двойки. 

Двойките са видове отпадъци рециклируеми (хартия, картон, пластмаса, мета и стъкло) 

и биоразградими, които се изхвърлят в съответния контейнер по цвят. Има една 

самостоятелна карта, която получава номер 13 и е с картинка на Зелен Петър, който 

цапа и замърсява природата. Комплекта съдържа е четири броя информационни карти в 

различни цветове (жълт, зелен, син и кафяв), даващи информация за различните 

отпадъци. 

 

 Правилата  

След като се раздадат картите на играчите, по посока на часовниковата стрелка поред 

тегляд по една карта от противника. Ако съвпадне я сваля с еднаквата от своите карти. 

Така, докато единия остане с Зеления Петър, който губи играта и трябва да прочете на 

глас едно от цветните картончета, което е изтеглил със затворени очи. 

 

Забележка: Дизайнът и видът на отделните промоционални материали се 

съгласува предварително с Възложителя. Изпълнителят трябва да предложи 1 мостра 

на вида чанта и материала. Визията на брандинга да се представи поне в 3 варианта. 

Възложителят има право да предлага, проверява и коригира дизайна/видът на 

компонентите по време на тяхното разработване до окончателното им приемане. 

Възложителят си запазва правото да не одобри нито един от предложените от 

Изпълнителя варианти на дизайн и да възложи на Изпълнителя различен от 

предложения. 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ПРЕОТСТЪПВА ВСИЧКИ ПРАВА ВЪРХУ СНИМКИ, 

ТЕКСТОВЕ И ДИЗАЙН ВЪРХУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ! 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Изпълнителят е длъжен: 

- Да изпълни в срок и с необходимото качество предвидените дейности за 

информация; 

- Да съгласува изпълнението на всяка дейност с Възложителя; 

- Да информира Възложителя за всички потенциални проблеми, които биха 

могли да възникнат в хода на изпълнение, като предоставя адекватни решения за 

преодоляването им; 



 

 

- Да достави всички продукти, предмет на поръчката, като за същите да 

бъдат  подписани приемно-предавателни протоколи с Възложителя; 

В указан му от Възложителя срок да отстрани всички констатирани от него 

недостатъци в материалите или да промени дизайна и изображенията, съобразно 

изискванията 

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 

Изпълнението на възлагателно писмо се отчита с приемо-предавателен 

протокол, в който се описва изпълнението на заявката.  

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 Срокът за изработка и доставяне на информационните модули е до 60 

(шестдесет) календарни дни от датата на получаване на Възлагателното писмо.  

Одобрението на окончателно съдържание и дизайн на материалите се 

констатира с подписване на двустранен протокол. 
 

 


