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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 - Видин” ЕООД, гр. 

Видин, попадащи в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП” 

 

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 - Видин” ЕООД, гр. Видин, попадащи в списъка по чл. 12, 

ал. 1, т. 1 от ЗОП” 

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 - Видин” 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. 

Ще се изработят и разпространят печатни информационни материали – брошури 

(300 броя) и промоционални материали – тениски (150 броя) и флаш-памет (150 

броя). 

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: 
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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. Обхвата 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 

практическо значение за идентифицираните целеви групи и цялата 

общественост, осигуряване на прозрачност на процеса на реализация на проекта.  

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. Предметът на 

поръчката включва изработка и доставка на следните информационни и 

рекламни материали:   

1). Брошури - 300 броя; 

2). Доставка на тениски - 150 броя; 

3). Флаш-памет (USB) - 150 броя 

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, 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 както следва: 

II.1.2.1. Изработка и доставка на 300 бр. брошури 

Дейноста включва предпечат, графичен дизайн и печат на информационни 

брошури, на български и английски език - 300 броя. 

Изпълнителят съгласува с Възложителя дизайна на печатните материали, 

предмет на услугата, като предложи поне 2 (два) варианта на същите. 
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Изпълнителят извършва услугите, доставя в съответствие с одобрения дизайн от 

Възложителя посочените печатни информационни материали (брошури) както 

следва: 

- Брошурите се доставят брандирани с цветен печат и в съответствие с 

„Единен на наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за 

информация и комуникация 2014-2020 г.“.  

- Всички артикули следва да бъдат в еднакъв основен цвят, който да позволява 

ясно разграничаване на цветния печат; 

- Формат: А4 в разгънат вид, 3 сгъвки. 

- Двустранен печат, гланцова хартия, цветност – 4+4; 

- 300 броя. 

- Всчики брошури трябва да съдържат информация в съответствие с „Единен 

на наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и 

комуникация 2014-2020 г.“ 

Забележка: Предварителния и окончателния дизайн на печатните материали 

се съгласува задължително с Възложителя 

II.1.2.2. Изработка и доставка на 150 бр. тениски 

Дейноста включва изработка и доставка на 150 (сто и петдесет) броя тениски с 

името и логото на проекта. На изработените от изпълнителя тениски трябва да 

бъде визуализирана информация в съответствие с „Единен на наръчник на 

бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-

2020 г.“.  

− Материя: памук рипс или гладка, минимум 180 g/m². 

− Размер: от XS до XXL 

− Модел: едноцветни тениски с къс ръкав с/без три копчета 

− Брандиране: трансферен или термотрансферен печат. 

− Цвят и дизайн: по избор на Възложителя 

Забележка: Предварителният и окончателният дизайн на тениските преди 

тяхната изработка се съгласува задължително с Възложител. 

II.1.2.3. Флаш – памет (USB) - 150 броя: 

Дейноста включва изработка и доставка на  150 (сто и петдесет) броя флаш-

памет (USB),  

− размер 64 GB.  

− Материал: метал, дърво и/или пластмаса. 

− Брандиране: тампонен или сито печат. 

На всяка от тях трябва да бъде визуализирана информация в съответствие с 

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

и комуникация 2014-2020 г.“. 

Забележка: Дизайна се съгласува задължително с Възложител 
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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; 

� 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. 
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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.  

 


