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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

за обществена поръчка, с предмет: 

„Изпълнение на мерки за информация и комуникация (публичност и 

визуализация) на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената 

територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Видин” 

 

I. ОБЩО ОПИСАНИЕ И УСЛОВИЯ 

Предмет на поръчката: „Изпълнение на мерки за информация и 

комуникация (публичност и визуализация) на проект: „Изграждане на ВиК 

инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване 

и канализация” ЕООД, гр. Видин” 

Дейностите, предмет на поръчката за осигуряване на информация и публичност, 

ще се извършват по време на реалното изпълнение на проект  “Изграждане на 

ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване 

и канализация” ЕООД, гр. Видин”. Предвидените мерки за информация и 

публичност трябва да бъдат изпълнени изцяло в съответствие с Националната 

комуникационна стратегия и Единния наръчник на бенефициента за прилагане 

на правилата за информация и комуникация 2014-2020г. Единният наръчник на 

бенефициента, както и всички лога и изискванията за тяхното използване, могат 

да бъдат изтеглени от сайта на Структурните фондове в България на следния 

адрес: https://www.eufunds.bg/programen-period-2014-2020/natzionalna-

komunikatzionna-strategiya  

Дейностите, попадащи в обхвата на поръчката, ще се извършват с оглед 

осигуряване публичността и визуализацията на обществеността относно 

финансовия принос на ЕС за реализацията на проекта. 

По проекта са предвидени следните мерки за информация и публичност: 

- Информационни дни (при откриване и при финализиране на проекта), които 

имат за цел да се информира обществеността, заинтересованите лица и 

медиите за целите и дейностите предвидени за изпълнение и финансовата 

рамка на проекта, както и за изпълнението на проекта и постигнатите 

резултати.  

- В рамките на дейността ще се организират и проведат официални събития ¬ 

"Първа копка" и "Откриване" на изпълнените обекти.  

- Ще бъде изработен банер, който ще се използва за брандиране при 

провеждане на публични събития.  
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- Ще бъдат помествани публикации в местните медии.  

Във всеки документ, свързан с изпълнението на проекта който се използва за 

обществеността или за участниците, включително всеки присъствен списък или 

друг доказателствен материал, ще се посочва, че финансиращата ОП Околна 

среда 2014-2020, приоритетна Ос 1 Води се осъществява с подкрепата на 

Кохезионния фонд. 

По време на изпълнение на дейността ВиК Видин ще постави на видно за 

обществеността място /в близост до строителните площадки/ временни 

билборд/ове.  

Провеждането на информационните дни и на официалните церемонии ще бъде 

анонсирано по подходящ начин, чрез разпространение на прес-съобщения и на 

информационният сайт на ВиК Видин. След приключване на събитията, ще 

бъдат изготвени и разпространени прес-съобщения в информационният сайт на 

ВиК Дружеството, в който резюмирано ще бъде представена информация за 

събитията. В уеб сайта ще се публикува подробна информация за напредъка на 

проекта. В рамките на изпълнение на проекта за публикуване в местните медии 

ще бъдат подготвени тримесечни публикации, съдържащи информация за 

напредъка на проекта.  

Задължителните мерки за визуализация на документите по проекта трябва да 

съответстват на Наръчника за информация и комуникация на ОП за периода 

2014-2020г. 

Посредством изпълнените мерки за информация и комуникация (публичност и 

визуализация) ще бъде постигната максимална обществена информираност по 

отношение на финансовата и институционална рамка на проекта, по-специално: 

повишаване на обществената осведоменост и прозрачността по отношение на 

съфинансирането на проекта по ОПОС; информиране на широката общественост 

за ролята, която играе Европейският съюз съвместно с държавите – членки при 

отпускането на помощта и за резултатите от нея; изпълнението на мерките на 

информираност и комуникация ще допринесе за качествено изпълнение и 

визуализация на проекта. 

 

II. ОБХВАТ НА УСЛУГИТЕ И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ТЯХНОТО 

ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

II.2.1. Обхват на услугите: 

В обхвата на поръчката попада изпълнението на конкретните мерки за 

представяне на проекта, неговата същност, цели и очаквани резултати. Целта на 

поръчката е осигуряване на максимално информационно покритие за 

конкретните предстоящи дейности по проекта, осигуряване на информация и 

публичност за финансовия принос на Европейския съюз чрез Европейски фонд 

за регионално развитие и Оперативна програма „Околна среда” 2014 - 2020 г. за 

реализацията на проекта, осигуряване на прозрачност и информация от практиче     

ско значение за идентифицираните целеви групи и цялата общественост, 

осигуряване на прозрачност на процеса на реализация на проекта.  
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Мерките ще се прилагат съгласно Правилата на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на 

ЕП и Съвета от 17.12.2013 г., Единния наръчник на бенефициента за прилагане 

на правилата за информация и комуникация 2014 - 2020 г. и задълженията на 

бенефициента за осигуряване на информация и публичност.  

В обхвата на поръчката попадат следните мерки за информация и публичност:  

• 2 бр. (публични събития) информационни дни;  

• 4 бр. официални церемонии - за стартиране на строителните дейности и за 

откриване на завършените обекти;  

• Изработени и монтирани 4 бр. билборда – по 2 за всеки от обектите;  

• Изработени и монтирани 2 бр. постоянни обяснителни табели; 

• Публикации в местни медии - 15 бр.  

• Информационен банер - 1 бр.  

Всички информационни материали следва да отговарят на изискванията за 

информация и комуникация съгласно „Единен наръчник на бенефициента за 

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

Приложение 2 от Националната комуникационна стратегия, публикуван на 

адрес: https://www.eufunds.bg/index.php/bg/programen-period-2014-

2020/natzionalna-komunikatzionna-strategiya  

II.2.2. Изисквания към изпълнението. 

Изпълнителят съгласува с Възложителя дизайна на материалите и провеждането 

на всяко отделно събитие, предмет на услугата, като предложи поне 2 (два) 

варианта на същите. Изпълнителят извършва услугите, като организира и 

доставя, в съответствие с одобрения дизайн от Възложителя, посочените 

информационни материали и събития както следва: 

II.1.2.1. Провеждане на 2 бр. (публични събития) информационни дни 

Предвиждат се организиране и провеждане на 2 (две) публични събития 

(информационни дни), които следва да бъдат организирани и проведени в 

началото и в края на проекта в гр. Видин. Първото събитие ще се проведе 

непосредствено след стартиране на Проекта, а следващото ще бъде 

организирано при приключване на Проекта, за отчитане на резултатите пред 

обществеността.  

В рамките на началната пресконференция ще бъде официално обявен старта на 

проекта – като наред с обобщената информация за инвестицията (принос на ЕС, 

цели, основни дейности и конкретните стъпки по реализацията на проекта) се 

представи и съществуващото състояние на обектите, преди започване 

изпълнението на  инвестиционните мерки и очакваните резултати, план-график 

за изпълнение на проектните дейности и др. 

Официалното приключване на проекта трябва да бъде отразено със следваща 

заключителна пресконференция, в рамките, на която трябва да бъдат поканени 

представители на УО на ОПОС, медии, граждани и други заинтересовани 

страни. Тази пресконференция има за цел да оповести резултатите от 

изпълнението на проекта с презентации, представящи изпълнените мерки. 
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Началната пресконференция за анонсиране на проекта и заключителната 

пресконференция за обобщаване резултатите от проекта следва да отговарят на 

изискванията на „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата 

за информация и комуникация 2014-2020 г.“ 

Всяко събитие следва да бъде организирано за минимум 30 участника. 

Събитията трябва да бъдат предварително анонсирани по подходящ начин чрез 

разпространение на прессъобщение до средствата за масово осведомяване и/или 

публикуване на информационно каре в регионална или национална печатна 

медия. 

Предварителна информация за всяко публично събитие трябва да се публикува 

на интернет-страницата на възложителя. Предварителна информация за всяко 

публично събитие се изпраща и на Управляващия орган и на най-близкия офис 

от мрежата от 28 информационни центъра.  

При провеждането на всяко от събитията на подходящо място трябва да бъде 

монтиран информационния  банер/ трансперант, който да информира за 

наименованието на проекта, общия бюджет, стойността на помощта от ЕС чрез 

съответния фонд и съфинансирането от държавния бюджет. Следва да се 

използва възможността да бъдат поставени знамената на Европейския съюз и на 

Република България. 

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.  

Публикуваните след събитията материали за проекта се представят в медийния 

архив на проекта. 

Събитията се провеждат на дати, съгласувани с възложителя, като изпълнителят 

се ангажира с цялата организация и необходимите материали и техническо 

оборудване.  

Организацията за всяко събитие включва:  

− Подготовка на програма, сценарий, презентация/и за всеки от участниците, 

места и време за провеждане на събитието, вкл. осигуряване на водещ и 

озвучаване (всички подготвителни дейности подлежат на одобрение от 

възложителя);  

− Осигуряване на зала за провеждане на събитието следва с място за всеки 

участник, оборудвана с помощтни технически средства според естеството на 

проявата (екран, апарат за проектиране, озвучителна техника и др.), да са 

спазени санитарно-хигиенните норми и да бъде подредена изцяло според 

заложените изисквания за информация и комуникация; 

− Разполагане на банер и указателни табели за улесняване достъпа на 

участниците до залата; 

− Разполагане на знамена на Европейския съюз, Република България; 

− Изготвяне и изпращане на покани за анонсиране на събитието до 

участниците – минимум 30 броя (медии и др. официални гости) по списък, 

предоставен от възложителя и изготвяне на списък с потвърдилите 

присъствие журналисти и гости;  

− Уведомяване на УО на ОПОС за информационното събитие; 



 

-------------------------------------------------------- www.eufunds.bg ---------------------------------------------------------- 

Проект „Изграждане на ВиК инфраструктурата  на обособената територия обслужвана от 

“Водоснабдяване и канализация Видин” ЕООД гр.Видин ,финансиран по Оперативна програма „Околна 

среда 2014-2020г.”, финансиран по процедура BG161M1OP002-1.016 - Изграждане на ВиК 

инфраструктура, по Приоритетна ос 1 на  Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г 

 

Страница 5 от 10 

 

− Изготвяне на уведомително писмо, което се съгласува предварително с 

Възложителя и се изпраща от негово име; 

− Предварително анонсиране на събитието и резюмиране след приключването 

му чрез прессъобщения със снимков материал, които се публикуват на сайта 

на Възложителя и се изпращат до средствата за масово осведомяване. 

Прессъобщенията, които се разпространяват след приключване на 

събитията, следва да съдържат резюмирано информацията за проекта и 

датата, на която е проведено публичното събитие, като при с публикуването 

им се изпраща и уведомително писмо до УО за проведено събитие. 

Изпълнителят следва да съгласува крайния текст на прессъобщението и на 

уведомителното писмо до УО на ОПОС с Възложителя. 

− Кетъринг - минерална вода, кафе и чай, дребни сладки за минимум 30 

човека; 

− Фотозаснемане на събитието и осигуряване на минимум 30 бр. снимки от 

различни моменти на публичното събитие, които могат да бъдат ползвани за 

онагледяване на събитието за целите на информация и комуникация на 

проекта; 

− Осигуряване на регистрацията на участниците в началото на провеждането 

на пресконференцията (присъствен списък с лога на програмата - дата, 

място, име, организация, длъжност, информация за контакти и подпис. 

− Изпълнителят преотстъпва всички права върху снимки, текстове и дизайн на 

Възложителя. 

Забележка: Всички дейности и материали свързани с подготовката на всяко 

от събитията, се съгласува задължително с Възложителя! 

II.1.2.2. Провеждане на 4 бр. официални церемонии -  за стартиране на 

строителните дейности и за откриване на завършените обекти 

Ще бъдат организирани 4 (четири) официални церемонии – „първа копка” или 

откриване на обекта (2 броя) и „рязане на лента” или приключване на 

дейностите на обекта (2 броя). 

Церемоните се организират за всеки обект, предмет на проекта на 

място/локация/ предварително определено от Възложителя. 

Учатниците във всяка една церемония трябва да бъдат минимум 20 човека, в т.ч. 

журналисти, организатори, общественици, граждани, официални лица, 

представители на бранш. 

Церемониите трябва да бъдат предварително анонсирани по подходящ начин 

чрез разпространение на прессъобщение до средствата за масово осведомяване 

и/или публикуване на информационно каре в регионална или национална 

печатна медия. 

Предварителна информация за церемониите трябва да се публикува на интернет-

страницата на възложителя. Предварителна информация за церемониите се 

изпраща на Управляващия орган и на най-близкия офис от мрежата от 28 

информационни центъра.  

При провеждането на всяка от церемониите на подходящо място трябва да бъде 

монтиран информационния  банер/ трансперант, който да информира за 

наименованието на проекта, общия бюджет, стойността на помощта от ЕС чрез 
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съответния фонд и съфинансирането от държавния бюджет. Следва да се 

използва възможността да бъдат поставени знамената на Европейския съюз и на 

Република България. 

След приключване на всяка церемония се изготвя и разпространява 

прессъобщение, в което резюмирано се представя информацията за проекта. 

Текстът се публикува и на интернет страницата на Възложителя.  

Публикуваните след събитията материали за проекта се представят в медийния 

архив на проекта. 

Официалните церемонии се провеждат на дати, съгласувани с възложителя, като 

изпълнителят се ангажира с цялата организация и необходимите материали и 

техническо оборудване.  

Организацията за всяко събитие включва:  

− Подготовка на предварителен сценарий от Изпълнителя, който да бъде 

одобрен от Възложителя;  

− Подготовка на терените, където ще се проведат изнесените церемонии по 

откриване на обектите (материално-техническо и логистично обезпечаване 

на събитието – например, осветление на мястото на строителния обект (ако е 

необходимо), разполагане на банер, разполагане на знамена на ЕС и 

Република България, и др.). Гореописаните средства са примерни и 

предложението на Изпълнителя не трябва да се ограничава до този списък. 

− Изготвяне и изпращане на покани до участниците (медии и др. официални 

гости) по списък, предоставен от възложителя и изготвяне на списък с 

потвърдилите присъствие журналисти и гости;  

− Уведомяване на УО на ОПОС за датата и тематиката на провеждане на всяка 

от церемониите – изготвяне на уведомително писмо, което се съгласува 

предварително с Възложителя и се изпраща от негово име; 

− Предварително анонсиране на събитието и резюмиране след приключването 

му чрез прессъобщения със снимков материал, които се публикуват на сайта 

на Възложителя и се изпращат до средствата за масово осведомяване. 

Прессъобщенията, които се разпространяват след приключване на 

събитията, следва да съдържат резюмирано информацията за проекта и 

датата, на която е проведено публичното събитие, като при с публикуването 

им се изпраща и уведомително писмо до УО за проведено събитие. 

Изпълнителят следва да съгласува крайния текст на прессъобщението и на 

уведомителното писмо до УО на ОПОС с Възложителя.  

− Фотозаснемане на събитието и осигуряване на минимум 30 бр. снимки от 

различни моменти на публичното събитие, които могат да бъдат ползвани за 

онагледяване на събитието за целите на информация и комуникация на 

проекта. 

− Изпълнителят преотстъпва всички права върху снимки, текстове и дизайн на 

Възложителя. 

Забележка: Всички дейности и материали свързани с подготовката на всяко 

от събитията се съгласува задължително с Възложителя. 
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II.1.2.3. Изработване и монтиране на 4 бр. билборда 

Дейността включва изработване, доставяне, монтиране и демонтиране 4 (четири) 

броя временнни билборда, оповестяващи приноса на ОПОС по време на 

изпълнението на проекта. 

Изпълнителят изработва за всеки билборд, по предварително одобрен от 

възложителя дизайн, с цветен дигитален печат и с текстова и визуална 

информация в съответствие с „Единен на наръчник на бенефициента за 

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

подходяща конструкция за билборда. 

технически характерестики: 

-  Минимален размер: 4 х 3 м; 

-  цветност: 4 + 0 с UV устойчиви мастила;  

-  Материал - PVC фолио, твърда PVC плоча/Винил – устойчив материал на 

атмосферни влияния; 

- Изработка на конструкция за монтиране на билборда;  

- Тип на конструкцията: Метална, самостоятелно стояща; 

- Височина на конструкцията (над земята): до 2 метра; 

- Монтаж – на определените от Възложителя места; 

Резултат от дейността – изработен информационен билборд за проекта –  4 броя. 

Забележка: Предварителният и окончателният дизайн на билборда преди 

неговата изработка се съгласува задължително с Възложителя. 

II.1.2.4. Изработване и монтиране на 2 бр. постоянни обяснителни табели 

Дейността включва изработване и монтиране на 2 (два) броя постоянни 

обяснителни табели за популяризиране приноса на ОПОС след прикючването на 

проекта. 

а/ технически характеристики: 

− минимален размер: 70 х 50 см.; 

− цветност: 4 цвята;  

− материал: устойчив на външни условия (поцинкована ламарина или др.), в 

метална конструкция с апликация от ламинирано PVC фолио; 

− Всички елементи на табелата са прахово боядисани, с основа бял цвят, с 

фолио апликации;  

− Изработка на конструкция за монтиране/ закрепване.  

б/ Изисквания за визуализация: в съответствие с „Единен на наръчник на 

бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-

2020 г.“ 

Резултат от дейността – изработени обяснителни табели за проекта – 2 броя. 

Забележка: Предварителният и окончателният дизайн на табелите преди 

тяхната изработка се съгласува задължително с Възложителя. 

II.1.2.5. Публикации в местни медии – 15 бр 

Изпълнителят следва да осигури 15 платени публикации/съобщения в местен 

печат и/или телевизия, съдържащи информацията съгласно Единен наръчник на 

бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-

2020. 
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Публикациите трябва да обслужват целите на кампанията, да дават 

допълнително информация за различните етапи от изпълнението на проекта, за 

отделни  и важни етапи от реализацията, както и ползите от проекта за 

гражданите и др.  

Периодът на изпълнение е през целия период на проекта. 

Публикациите в национални печатни и/или електронни  медии да бъдат с 

актуално съдържание и разнообразен жанр - новинарски статии за отделни 

компоненти на проекта, обобщаващи статии за изпълнението и резултатите от 

компонент и/или целия проект, интервюта, вестникарски репортажи, карета. 

Материалите да бъдат коректни, актуални, информативни и интересни. 

Необходимо е да бъде постигнат добър баланс между текст и илюстрации, както 

и графични материали. 

Събеседниците, темите и съдържанието, както и времето на публикациите да 

бъдат съгласувани с Възложителя. Изпълнителят трябва да изготви проект на 

публикацията и да го представи на Възложителя за одобрение. Възложителят си 

запазва правото да не одобри нито един от предложените от Изпълнителя 

варианти и да възложи на Изпълнителя различен от предложения.  

Изпълнителят да покаже в медиен план указване на печатните и/или електронни 

медии и периода на публикуване. 

Изпълнителят преотстъпва всички права върху снимки, текстове и дизайн на 

Възложителя. 

Възложителят си запазва правото да възлага и други типове печатни и/или 

електронни материали. 

Изпълнителят следва да изпълни дизайна и предпечата на публикациите и да 

организира тяхната публикация. Изпълнителят има ангажимент да събира и 

предоставя на Възложителя доказателствен материал за публикациите – по един 

оригинален екземпляр от броя на печатната медия с публикуваното съобщение 

и/или линк към електронната медия където е била публикацията. 

При изготвянето на публикациите да бъдат спазени всички изисквания, съгласно 

„Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация 

и комуникация 2014 - 2020 г.“ 

Да се осигурят публикации в различни жанрове - новинарска статия, репортаж, 

интервю. 

Обемът на една публикация да е минимум 20 /двадесет/ реда, печат: черно – бял. 

Всички публикации трябва да съдържат информация в съответствие с „Единен 

на наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и 

комуникация 2014-2020 г.“ 

Изпълнителят изготвя архив на публикациите и го предоставя на Възложителя в 

един брой оригинал на хартиен носител. 

Забележка: Предварителното и окончателното съдържание на всяка 

публикация се съгласува задължително с Възложителя. 

II.1.2.6. Разработване на информационен банер – 1 (един) брой 

Банерите ще се поставя в залите, помещенията и местата, където ще се 

провеждат предвидените по проекта информационни събития и церемонии. 
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Технически характеристики -  размер 80 х 200 см, пълноцветен печат върху 

винил /едностранно/ с олекотена метална преносима сглобяема стойка и куфар 

за пренасяне.  

Банерът следва да се изработи в началото на изпълнението на договора за целите 

на стартиращите мероприятия и трябва да има съдържание в съответствие с 

„Единен на наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация 

и комуникация 2014-2020 г.“  

Забележка: Предварителният и окончателният дизайн на банера се съгласува 

задължително с Възложителя. 

 

III. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Повишено ниво на информираност на населението за целите на проекта и на ОП 

„Околна среда 2014-2020 г.“; 

Популяризирани и мултиплицирани резултати и ефекти от проекта. 

Предвидените мерки за информация, комуникация и публичност са изцяло 

съобразени с определените, в Националната комуникационна стратегия и 

Единния наръчник на бенефициента, мерки за прилагане на правилата за 

информация и комуникация 2014-2020 г. 

Посредством изпълнените мерки за информация и комуникация (публичност и 

визуализация) ще бъде постигната максимална обществена информираност по 

отношение на финансовата и институционална рамка на проекта, по-специално: 

повишаване на обществената осведоменост и прозрачността по отношение на 

съфинансирането на проекта по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 

г.“; информиране на широката общественост за ролята, която играе Европейският 

съюз съвместно с държавите – членки, при отпускането на помощта и за 

резултатите от нея; изпълнението на мерките на информираност и комуникация 

ще допринесе за качествено изпълнение и визуализация на проекта. 

 

 

IV. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Възложителят поставя следните изисквания към Изпълнителя: 

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

информация и комуникация по проекта; 

� Да спазва изискванията на Единен наръчник на бенефициента за прилагане на 

правилата за информация и комуникация 2014 – 2020г.; 

� 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; 
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� В указан от Възложителя срок да отстрани всички констатирани от него 

недостатъци в материалите или да промени дизайна и изображенията, 

съобразно изискванията на Възложителя, доколкото същите не противоречат 

на техническите характеристики, дадени в Единен наръчник на 

бенефициента; 

� Образци и шаблони за визуализация на различни материали (вкл. билбордове, 

промоционални материали и т.н.) са налични в „Единния наръчник на 

бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 

- 2020 г.“; 

� Всички лога на ЕС и програмата могат да бъдат изтеглени в един от 

форматите, публикувани на страница https://www.eufunds.bg. 

 

Важно! При евентуално посочване на определен сертификат, стандарт, търговска 

марка, модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите 

или услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, патент, тип или 

конкретен произход или производство, което би довело до облагодетелстване или 

елиминиране на определени лица или някои продукти, в настоящата 

спецификация, следва да се чете и разбира „или еквивалент“. 

 

Приложение: Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за 

информация и комуникация 2014 – 2020г.  

 

 


