
 
 

 
 

Този документ е създаден в рамките на проекти на Община Ботевград във връзка с процедура BG16RFOP001-2.002 „ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ-2” по Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните 

райони“, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община 
Ботевград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 

1 

 

РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

за обществена поръчка с предмет: „Изработване и доставка на промоционални материали 

за информация и публичност по шест проекта на община Ботевград по процедура 

„Енергийна ефективност в периферните райони – 2“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, 

запазена по чл. 12 от ЗОП с шест обособени позиции“ 

 

Възлагането и изпълнението на тази обществена поръчка е свързано с изискванията и правилата 

на Европейския съюз за информация и комуникация на всеки проект, финансиран със средства 

от ЕСИФ. Мерките за осигуряване на публичност и визуализация / информация и комуникация 

следва да бъдат изцяло съобразени с изискванията на регламентите на ЕС, указанията на УО на 

ОПРР, Националната комуникационна стратегия и приложение № 2 към нея „Единен наръчник 

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

и да гарантират популяризирането на проектите на община Ботевград по процедура „Енергийна 

ефективност в периферните райони – 2“ пред широк кръг лица чрез представяне на информация 

за изпълняваните проекти.  

1. Техническа спецификация за Обособена позиция 1: „Изработване и доставка на 

промоционални материали за информация и публичност по проект „Въвеждане на мерки 

за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията 

на град Ботевград – етап 1” 

№ Дейност/Артикул Брой 

1 Дизайн, предпечат и цифров печат на временна табела/билборд с големи 

размери/ 

Размери 400/300; 

Материал коматекс или еквивалент с дебелина 8мм. за монтаж на открито. 

Пълноцветен печат 4+0, директен печат върху материала 

Монтаж върху сградата, обект на интервенция 

1 

2 Дизайн, предпечат и цифров печат на временни и постоянни табели/билборд с 

малки размери/ 

Размери 180/150; 

Материал коматекс или еквивалент с дебелина 8мм. за монтаж на открито. 

Пълноцветен печат 4+0, директен печат върху материала 

Монтаж върху сградите, обект на интервенция 

4+5 

3 Дизайн, предпечат и печат на плакат с информация за проекта Формат А3, 

Хартия 250гр./кв.м, Пълноцветен печат 4+0, надпечатен лак 

100 

4 Дизайн, предпечат и цифров печат на банер за събития по проекта, Ролбанер, 

размери 200х80 см., Метална стойка с ролка и пружина, Пълноцветен печат 4+0, 

материал на платното - Винил 

1 

5 Тениски, Брандирани тениски, материал 100% памук, размери S, М, L, XL, XXL  70 
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райони“, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община 
Ботевград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 
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6 Шапки, Брандирани шапки с козирка 80% полиестър, 20% памук, закопчаване 

велкро, универсален размер 

70 

 

2. Техническа спецификация за Обособена позиция 2: „Изработване и доставка на 

промоционални материали за информация и публичност по проект „Въвеждане на мерки 

за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията 

на град Ботевград – етап 2” 

 

№ Дейност/Артикул Брой 

1 Дизайн, предпечат и цифров печат на временни табели/билборд с големи 

размери/ 

Размери 400/300; 

Материал коматекс или еквивалент с дебелина 8мм. за монтаж на открито. 

Пълноцветен печат 4+0, директен печат върху материала 

Монтаж върху сградите, обект на интервенция 

2 

2 Дизайн, предпечат и цифров печат на временни и постоянни табели/билборд с 

малки размери/ 

Размери 180/150; 

Материал коматекс или еквивалент с дебелина 8мм. за монтаж на открито. 

Пълноцветен печат 4+0, директен печат върху материала 

Монтаж върху сградите, обект на интервенция 

2+4 

3 Дизайн, предпечат и печат на плакат с информация за проекта Формат А3, 

Хартия 250гр./кв.м, Пълноцветен печат 4+0, надпечатен лак 

100 

4 Дизайн, предпечат и цифров печат на банер за събития по проекта, Ролбанер, 

размери 200х80 см., Метална стойка с ролка и пружина, Пълноцветен печат 4+0, 

материал на платното - Винил 

1 

5 Тениски, Брандирани тениски, материал 100% памук, размери S, М, L, XL, XXL  40 

6 Шапки, Брандирани шапки с козирка 80% полиестър, 20% памук, закопчаване 

велкро, универсален размер 

40 

 

3. Техническа спецификация за Обособена позиция 3: „Изработване и доставка на 

промоционални материали за информация и публичност по проект „Въвеждане на мерки 

за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията 

на град Ботевград – етап 3” 

 

№ Дейност/Артикул Брой 

1.1 Дизайн, предпечат и цифров печат на временни табели/билборд с големи 

размери/ 

Размери 400/300; 

3 
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Материал коматекс или еквивалент с дебелина 8мм. за монтаж на открито. 

Пълноцветен печат 4+0, директен печат върху материала 

Монтаж върху сградите, обект на интервенция 

1.2 Дизайн, предпечат и цифров печат на постоянни табели/билборд с малки 

размери/ 

Размери 180/150; 

Материал коматекс или еквивалент с дебелина 8мм. за монтаж на открито. 

Пълноцветен печат 4+0, директен печат върху материала 

Монтаж върху сградите, обект на интервенция 

3 

2 Дизайн, предпечат и печат на плакат с информация за проекта Формат А3, 

Хартия 250гр./кв.м, Пълноцветен печат 4+0, надпечатен лак 

100 

3 Дизайн, предпечат и цифров печат на банер за събития по проекта, Ролбанер, 

размери 200х80 см., Метална стойка с ролка и пружина, Пълноцветен печат 4+0, 

материал на платното - Винил 

1 

4 Тениски, Брандирани тениски, материал 100% памук, размери S, М, L, XL, XXL  40 

5 Шапки, Брандирани шапки с козирка 80% полиестър, 20% памук, закопчаване 

велкро, универсален размер 

40 

 

4. Техническа спецификация за Обособена позиция 4: „Изработване и доставка на 

промоционални материали за информация и публичност по проект „Въвеждане на мерки 

за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията 

на град Ботевград – етап 4” 

 

№ Дейност/Артикул Брой 

1 Дизайн, предпечат и цифров печат на временни табели/билборд с големи 

размери/ 

Размери 400/300; 

Материал коматекс или еквивалент с дебелина 8мм. за монтаж на открито. 

Пълноцветен печат 4+0, директен печат върху материала 

Монтаж върху сградите, обект на интервенция 

2 

2 Дизайн, предпечат и цифров печат на временна и постоянни табели/билборд с 

малки размери/ 

Размери 180/150; 

Материал коматекс или еквивалент с дебелина 8мм. за монтаж на открито. 

Пълноцветен печат 4+0, директен печат върху материала 

Монтаж върху сградата, обект на интервенция 

1+3 

3 Дизайн, предпечат и печат на плакат с информация за проекта Формат А3, 

Хартия 250гр./кв.м, Пълноцветен печат 4+0, надпечатен лак 

100 

4 Дизайн, предпечат и цифров печат на банер за събития по проекта, Ролбанер, 

размери 200х80 см., Метална стойка с ролка и пружина, Пълноцветен печат 4+0, 

материал на платното - Винил 

1 

5 Тениски, Брандирани тениски, материал 100% памук, размери S, М, L, XL, XXL  40 
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4 

6 Шапки, Брандирани шапки с козирка 80% полиестър, 20% памук, закопчаване 

велкро, универсален размер 

40 

 

5. Техническа спецификация за Обособена позиция 5: „Изработване и доставка на 

промоционални материали за информация и публичност по проект „Въвеждане на мерки 

за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията 

на град Ботевград – етап 5” 

 

№ Дейност/Артикул Брой 

1.1 Дизайн, предпечат и цифров печат на временни табели/билборд с големи 

размери/ 

Размери 400/300; 

Материал коматекс или еквивалент с дебелина 8мм. за монтаж на открито. 

Пълноцветен печат 4+0, директен печат върху материала 

Монтаж върху сградите, обект на интервенция 

3 

1.2 Дизайн, предпечат и цифров печат на постоянни табели/билборд с малки 

размери/ 

Размери 180/150; 

Материал коматекс или еквивалент с дебелина 8мм. за монтаж на открито. 

Пълноцветен печат 4+0, директен печат върху материала 

Монтаж върху сградите, обект на интервенция 

3 

2 Дизайн, предпечат и печат на плакат с информация за проекта  

Формат А3; 

Хартия 250гр./кв.м; 

Пълноцветен печат 4+0, надпечатен лак 

100 

3 Дизайн, предпечат и цифров печат на банер за събития по проекта 

Ролбанер, размери 200х80 см.; 

Метална стойка с ролка и пружина; 

Пълноцветен печат 4+0, материал на платното - Винил 

1 

4 Тениски, Брандирани тениски, материал 100% памук, размери S, М, L, XL, XXL  40 

5 Шапки, Брандирани шапки с козирка 80% полиестър, 20% памук, закопчаване 

велкро, универсален размер 

40 
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6. Техническа спецификация за Обособена позиция 6: „Изработване и доставка на 

промоционални материали за информация и публичност по проект „Въвеждане на мерки 

за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията 

на град Ботевград – етап 6” 

 

№ Дейност/Артикул Брой 

1 Дизайн, предпечат и цифров печат на временни табели/билборд с големи 

размери/ 

Размери 400/300; 

Материал коматекс или еквивалент с дебелина 8мм. за монтаж на открито. 

Пълноцветен печат 4+0, директен печат върху материала 

Монтаж върху сградите, обект на интервенция 

3 

2 Дизайн, предпечат и цифров печат на временна и постоянна табела/билборд с 

малки размери/ 

Размери 180/150; 

Материал коматекс или еквивалент с дебелина 8мм. за монтаж на открито. 

Пълноцветен печат 4+0, директен печат върху материала 

Монтаж върху сградата, обект на интервенция 

1+4 

3 Дизайн, предпечат и печат на плакат с информация за проекта Формат А3, 

Хартия 250гр./кв.м, Пълноцветен печат 4+0, надпечатен лак 

100 

4 Дизайн, предпечат и цифров печат на банер за събития по проекта, Ролбанер, 

размери 200х80 см., Метална стойка с ролка и пружина, Пълноцветен печат 4+0, 

материал на платното - Винил 

1 

5 Тениски, Брандирани тениски, материал 100% памук, размери S, М, L, XL, XXL  70 

6 Шапки, Брандирани шапки с козирка 80% полиестър, 20% памук, закопчаване 

велкро, универсален размер 

70 

 

Настоящата обществена поръчка следва да бъде изпълнена в съответствие с Националната 

комуникационна стратегия и Приложение № 2 към нея „Единен наръчник на бенефициента за 

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

изискванията на Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета от 

17.12.2013 г. и Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 на Комисията от 28.07.2014 г. Всички 

мерки за публичност и визуализация в настоящата поръчка следва да отговорят на конкретните 

указания в цитираните документи и в Общите условия към съответния АДБФП. 

Изработването на включените в поръчката промоционални материали включва дизайн, 

изработка, довършителни операции, опаковка и доставка на адреса на Възложителя на описаните 

артикули и монтаж, когато е приложимо за съответния артикул. Изпълнителят трябва да изготви 

проект на дизайн на всички промоционални материали и да го представи на Възложителя за 

одобрение. Примерни визии на описаните материали при спазване на задължителните 
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минимални изисквания за съдържание и визуализация, са представени в т. 8 на Единния наръчник 

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

Единният наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 

2014-2020 г. е публикуван на следния интернет адрес:  https://www.eufunds.bg/bg/node/465  
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