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Изх. № 01-9180 /11 .06.2020 г.  

 

РАЗЯСНЕНИЕ №1 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Във Във връзка с постъпило запитване с входящ номер 01-9159/09.06.2020 г. по 

документация за участие в публично състезание 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”, попадащи в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 

1 от  от ЗОП , Ви представяме следното  разяснение : 

 

Въпрос №1 : В техническата спецификация е заложено изработка и доставка на тениски  - 

Раздел II.1.2.2 Моля да уточните какъв размер на името и логото на проекта в сантиметри 

се предвижда да се брандират , както и къде да бъде разположена щампата – отпред, на  

гърба или и двете . 

 

 

Огговор : В   Техническата спецификация на обществена поръчка, раздел II  „Обхват на 

услугите и изисквания към тяхното изпълнение“, т. II.1.2.2  е посочено  следното: 

„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.“. В тази връзка, Възложителят не е заложил 

допълнителни изисквания относно информацията, която трябва да бъде визуализирана, 
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различни от посочените в „Единен на наръчник на бенефициента за прилагане на 

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

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  

 

 

 

 

С уважение …………………. 

 

 

инж. ГЕОРГИ ВЛАДОВ 

Управител на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВИДИН” ЕООД, гр. Видин 

 

 


