




























*Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП



 
 

 
 

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 



 
 

 
 

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 
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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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Ilputtotrcettue l{b 4
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oBrrIuHA BOTEBTPM

TIEHOBO IPEAJTOXEHITE

or I'[saH BecerIHHoB ,{auutpon, EIH 8411246968, .uuvna Kapra Ne 648358152, uzilareHa Ha
09.07.2019 or MBP rp. coQnx, B KarrecrBoro Ma Ha ynpaBuren Ha ,,[r4 EM Afr,
AI4BIInO[MbHT" EOOI, c EI4K 201557566 cbc ceAanuue u aApec Ha yrpaBneHr{e rp. CoQua,
yl' MacluHoBo KIIoH.re ].{b 2 - ytactur{K B rrpoqeAypa 3a Bb3JraraHe na o6utecrBeHa rtop1,rrKa c
npeAluer: ,rllrpa6ornaHe Ir AocraBxa Ha rrpoMorlrroHaJrrru MareplraJur sa lrrrQopMarlrrfl rr
uy6.ntrvnocr lro urecr [poexTa rra oOuluua Eorenrpag rro [poueAypa ,,Eueprniiga
e0ex'runuocr B nepnQepuure pafiouil - 2'( ua OII ,,Peruoull n pacrex'. 2014-2020, laua:eua
rlo rrJr. 12 or 3OII, c urec'r o6oco6enu rro3uquurt,

sa O6oco6eua rlo3uuus 4z ,,[Irpa6ornaHe H AocraBKa Ha flpoMorruoHaJrrrlr MareprraJrrr 3a
uu{oprrraqun n uy6.nurrHocr rlo rrpoenT rrBrnexgaue Ha MepKH 3a eHepr[iina eQexurBrrocr B
o6rqecrneulr u MHoroQatru.nun xrrJrrrrrlnrr crpaArr Ha reprrropuflTa Ha rpaA Eorenrpag - erarr
4"

yBAXAEMII rO CIIOIITH EOPUCOB,

C Hacto.sqoro Br,B Bpb3Ka c Baure Perueune u o6guesue 3a Bb3Jraraue qpe3 npoqeAypa Ha
o6ulectaeuata flopr,qxa c [ocorreH]rs [o-rope [peAMer, Bu [peAcraBsMe Harrrero ueHoBo
npeAJroxeur{e 3a r,r3rrbJrHeHue na o6sseHara or Bac uopbqKa:

2700,00 (clonoru: ABe xrrJrsAlr H ceAeMcrorug .rrena) .nn. 6es ffiC ulrr o6uto 3240,00
(clononr: Tprr xuJrsArr Arlecra u qerflpeAecer nena) .rrn. c AAC, KaKTo cJreABa:
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I ,{usafiu, [peAnetrar u qu$pon
neqaT Ha BpeMeHHr{

r a6etml 6ul6op,u c roJreMH

pasrrlepu/
Pasnrepl.r 400/300;

Marepuaa KoMareKc HJrr{

eKBr,rBaJreHr c Ae6enr.rua 8N{M. sa
MOHTaX Ha OTKpHTO.

Ilrrtuoqsereu ueqar 4*0,
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PET'1OI.I11 B PACTE)I(

MaTeplraJra

MouraN Bbp4F crpaAr.rre, o6ert
Ha r{HTepr}eHrIH{

2 ,{usaftu, rpeArerrar z quspoa
nerlaT Ha BpeMeHHa I,I

no cro.rrHuu r a6exu/ 6un6opa c
MiurKr,r pa:nrepu/

Pasrrrepn 180/150;
Marepuan KorrrareKc r{JrH

eKBHBaneHT c Ae6sruHa 8NaM. sa
MOHTaX I{a OTKp}rTO.

Ilrnnouseren ne.rar 4*0,
AHperffeH IIeqaT Bspxy

MaTeprEiura

Mosrax Bbpxy crpaAara, o6exr
HA I,IHTEPBEHIII{g

l+3 135,00

540,00

162,00 648,00

3 ,{usaftu, flpeA[eqar r.r rreqar Ha
rrJraKar c ranSoprr,raulrs 3a

IrpoeKra (Doprr,ra:r A'3, Xaprux
25 Orp./rca.rrr, fluHoqnereu
nerlar 4+0, naAnerrareH JIaK
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1.00 100.00

1,20 120,00

4 .{usafiu, npeArreqar u quQpoe
rresar ua 6auep ga cr6uras uo
upoeKra, Pot6auep, pa3Mepr{

200x80 cu., Meralna ctofira c
poJIKa I'I [p]/XLIHa,

flunoqnereH [e.rar 4*0,
MarepuaJr Ha rlJlaruoro - Basun

1

100.00 100,00

120,00 120,00

5 TeHucnl.r, Epau4upanr{ TeHr.rcKH,

Marepr.raJr 1 00% rriuyK,
pa3r{epu S, M, L, XL, XXL

40

6,00 240,00

1,20 289,00

6 IIT4n61.1, Epan4upaulr uzrrrKr.r c
Ko3r.rpKa 80oZ uonne crcp, 20o/o

laMyK, 3aKonqaBaHe BeJrKpo,

_yHr.rBepctureH pa3Mep

40

3.00 120,00

3,60 744,00

O6rrlo B rrB.: 2700,00 3240.00*nocoqgaTceapTHKyJIur.e/AefirrocTHTeuo6peAH3I,IcKBaHu'flTa,
u o correHr.r B TexHlrge cKr.rTe crreql,Iour<aqzn

ycJrorlIIrr Ha tIopbrrKaTa:

fo::r-_!ry-::-!,! _e c-azdadex a pcurxun e ,o ,por*^u*i@il'vre vv^)/ tcdu. v cwuuuvd a putxuilre Ha npoekmu,H.a 
_ygr:l.yno tionteszpad 6be 6pb3Ka c npoaedypal&Ql

,,E,'IEpfl4l:tHA E@EKTaBHocr n nepnorpfiarE PA[toHa-2" no lrpuopuntemua oc 2: ,,trodxpena sa euepbuiruc
onopHu qeHmPoee e nepuQepuume pafionu", xoilmo ce ocbulecmsrsa c Qiuaicoeanra nodxpe'na ,obn"po,rruu,r[\,pocntex" 2014-2020 z.' ctQuxaxeupaua om Eeponeilcxua cops ipee Eaponeilcna eond 3a p'ezuoHalHo
omi'oeopHocm sa cadtpilcauuemo xa nydttuxaqurma ce Bocu otn O1ryuua \omeeapad u npu HatxaKeu o6ctttoa2te
ctltrma' qe mo3u doxyuexm ompaStea oQuquamomo cma*oswye xa Eeponeilcna cotot u ynpaetnsdtqut opeaH Ha
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EBPONEHCKI4 OOHA 34
PETHOHAN IJ(] PA3B14T'IE

PETUOFII4 t] PACTE>K

IIpaeMaHe oT

cIIopa3yMeHr{e

.{er::rapupau, qe [peAro)KeH]ITe II.HH ca oflpeAeneH, npr.r rrbn'o cborBercrBre c ycnoB,.f,Ta or
AOKYMEHTAIIHSTA IIO IIPOUEAYPATA I,I BKJIIOqBAT BCHIIKI,I PIBXOAI,I IIO H3IIbJIHEHI{E HA YCNYIATA,npeAMer Ha o6ulecrneuara uopbqKa, BKJrror{HTeJrHo 3arlJraulaHg Ha cborBerH,Te raKcr{,
KoMaHAI4poBKlI, Bs3HarpCIKAeHLIfl' 3a eKclepTHTe, oc[rypsBane na oQuc u Ap., cBbp3aHr{ c
I{3nbIIHeHPIero Ha uopbrlKara, KaKTo u raKcn, [oq,IJI6LI, 3acrpaxoBKrl I,I Bc]rqKr{ .(pyrr.I npgcr,ulpr
prrxoAr.r 3a ocbulecrBgBal{e ua Aefinocrta.

,{o uo4rorBf,Hero Ha AoroBop, ToBa IIeHoBo npeAnoxeH,e, 3aeAHo c rrrcMeHoro
Baurfl crpaHa H rc3Becrue sa cKlrrorrBaHe Ha AoroBop, ue Qoprrrupar o6nrp3Barrlo
uexAY ABeTe CTpaHr{.

rlpu yclowle, 9e 6rAeu us6pauu sa I4snrrunTen Ha o6ulecraeuara [optrrKa, Hr.re cMe cbrnac HLr Aa
IIpeAoraBHM rapaHrlHrl, Kosro Aa o6esue.rfl I,I3rIbJIHeHr.rero Ha AoroBopa B pa:]Mep Ha I oh o.r
nplretara AoroBopHa crofinocr 6es AAC.

HaumenonaHr.re Ha yqacrHr.rKa ,,At/lEM Ail AlABEtlOnMbHT" EOOA
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*Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП


