




























*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 
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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  

 

 

https://www.eufunds.bg/bg/node/465












*Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП
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Ifpwtotrceuue Jyb 4

Ao
oErur{HA EOTEBTPM

TIEHOB O IPEAJIO]KEHI,TE
or AnexcaHItp MetoAaen I'InaHoe (naenrrzQzKarlrzoHHr4 aauuw/nacuopr) AoKyMeHT sacaMorII'ItIHocr Ns 647189747 I{3AaAeHa sa 04'08.2017r. or MBP - co$ux B KarrecrBoro Mr.r HaYnpitnutel (nocovoa ce dnucrcuocmma u Kaqecmlomo, 6 Koemo nuqemo uMo npaso danpedcmaennea u ynpae"aaea) Ha "Arrex" EooA, (HauueuonaHlre Ha yuacrnux), c EI4K (per. ),1b,aKo e nprloxur,,ro) 104695590, cbc ceAannule rp. Cnuuqon, rr.K. 5250, yn. ,,[nuumpluurmraauoB", )'{b 4 vt alpec Ha ylpaBneHr{e rp. cruulon, n.r<, 5250, ytt. ,fiwuurrp LUuuruaHoB,,, J\b4 - ;'vactul'rK B flpoueAypa sa Bb3naraHe Ha o6uecrseua [opbrrKa c npeAMer: ,rv.zpafuorBaHe r{AocraBKa Ha [poMourroHaJrHH Marepl{aJllr ra uuQopMalruq u rryO.ruvnocT no [recr 11poe11Taua o6uluua EorenrpaA ro npolreAypa ,,Eueprnfiua-e6erruBHocr n nepneepHnr.e pafioHu -2'( Ha OfI ,,PeruoHn B pacrexc., 2014-2020, .urrur""u ro rrJr. 12 or 3OII, c rrecr o6oco6enu[o3uq,[", ga o6oco6eHa rIo3ItIIus J\b 5 ,rHrpa6orBaHe rr AocraBKa Ha [poMorIHoHaJrHH

MarepHaJrlr sa nuQoplraqus n rry6nnvuocr no r,poerff ,rBrnexqane Ha Mep6r{:a eueprafiuaeSextunuocr n ooulec:rBeH, n ruHoroQaMHJrHH )r(HJrrrrrIHH crpaAlr Ha Tep,Top,sra Ha rpaAEorenrpag - erar 5,,

yBAXAEMI,I rO CIOAI,IH EOP I,ICOB,

c uacrosutoro BbB Bpb3Ka c Baue Peurenue u o6gueuae 3a Bb3JraraHe qpe3 nporleAypa Hao6uecrseuara nopbrr*a c 
',ocoqeH,.f, 

no-rope npe.(Mer, Bu npeAcraBrMe Haurero ueHoBo[pe.{JroxeHlre 3a r.I3[bJIHeHI,Ie Ha o6.sseHara ot Bac nopbr{Ka:

2710100 (c.nonolr: ABe xrrJrflAn ceAeMcrornH rr gecer) rs. 6er 44C u.nn o6ulo 3ZS2r00(c.nononr: Tprr x}IfiqArr ABecra nerAecer rr ABa) .nn. c AAc, KaKTO CJreABa:
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APTI4KyIyAE)r;rHocT
El. ueHa
rs. 6es

I-{eua ln.
6e: L4C

fiwsafin, flperueqar ra ur,r$poB
rleqaT Ha BpeMeHHH

ra6enu/ 6ut6opa c roJreMu
pasuepn/
Pasuepu 400/300;

KoMarex:c c 4e6elana

1350,00 540,00 1620,00

c\un,, \e nro3, dotgtnexm ompa3asa ofruquatuotno 
"rrororrurl, 
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8uu. :a MoHTax rra orKpHTo.
flrnuoqnereH neuar 4+0,
AHpeKTeH [erraT Bbpxy
MaTepr.raJra

Mosrax Bbp)ry crpaAr.rre, o6exr

,{usafiu, ilpeAflerrar H qr$poB
neqaT Ha [ocTo.gHHr,I
radetu / 6un6opa . MaJrKr,r

paauepu/
Pativrepu 180/150;
Marepnan KoMareKc c Ae6eluua
SNIN{. sa MoHTax Ha orKpHTo.
flrauoqseren ne.rar 4*0,
Ar.rpeKreH IIeqaT Bcpxy
MaTepHaJra

Morrrax Bbpxy crpaAr.rre, o6exr

180,00 540,00 216,00 648,00

,{usafiH, [peAnerrar H rreqar Ha
lJrarar c unQoprraaq vr.fl. 3a
rpoeKTa

Ooprvrat .A'3;

Xaprux 25 0rp./rcn. rvr ;

rlrffrorlsereu ue.rar 4*0,
HaA[eqaTeH naK

300,00 360,00

,(usafiu, npeAneqar u uu$pon
treqar na 6anep sa cr6urlEs uo
rrpoeKTa

Pol6auep, pa3Mepu 200x80 cnr.;
Meralua crofira c poJrKa H

rpyxr.rHa;
fltagoqsereg ue.ra.r 4+0,

aJI Ha rlJraTrtoro - Bauun

160,00 160,00

Teuucxu, Epaugnpanu TeHHcKH,
Mareprirn 100% raMyK,

LLIanxa, Bpau.aupa:ua rrarrKa c
Ko3r.rpKa 80oZ nonpre crup, 20%o
laMyK, 3aKolrrraBal{e BeJrKpo,

O6ruo

-
Ioiu ootgr^reHrn e ctzdadea^e parr,ly,nr,
"en'gpratlne EoEKrHBHocr B ItEPI4oEPiiie ieuouu-2" ,, ni,,.irii,,f,i,,ro o" 2: ,,trodxpena 3a eHepeuiiHa eeexnnrcuoon eonoPHu veH'npoee e nepu$eputnre paiioutt", xoirno ce o&tqecnoaoa c Sinaicoeaura nodxpena ua onepanruatta npoepan,a ,,peaouu epacntettc" 2014-2020 e" ct$uuaxcupaua on Eoponeficna 

'ttot ;p* i;;;n;;rxua rload 3a pe?roHcutHo pa3sun,ue. eanamaom?osopHoc'n w ctdtpucauuemct ua ny6nuxaa\Etna ce Hocu otn o6t4wa Eonteezpad y np. HrKaKe, o1cntoanrcncmea ue troace da cectru"ta' qe mo3tt doxytteun ontpct3ttea oQu4uatnono cnaHoilutqe na Eaponeilcxua iaz u vnpaenaaaulue opzaH Ha onpp 2014-2020
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J 100 3,00 3,60

4 I 192,00 192,00

5 40 6,00 240,00 7,20 288,00

6 40 3,00 120,00 3,60 144,00

2710,00
6e: nnC

3252,00 c
MIC
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* r<lcoqBar ce aprl{KyJlute/AefiuocrllTe s o6xaara Ha o6oco6eHara no3r,ruuq c[opeA rz3rzcKBaHr.r.,rra,
flocorreHr{ B TexHr4 rrecKuTe cfieuuQuxaqurr

ffiycfloBHg Ha [IopbrrKaTa3

'{ercnapupaM' 
qe [peAnoxeHI'ITe ueHH ca onpeAeneHr{ fipu ,,bJrHo cborBercrBae c ycnoBr.rf,Ta or

'4Oq/MeHTaIIHtra IIo npoueAypara vr BKirroqBar Bct{r{KH pai}xorH no a3[bJrHeHHe Ha ycnytara,npellMer Ha o6ulecrneuata ,topbqKa, BKJIIoTIHTeJIHo 3a[naulaue Ha clorBerH,Te raKcr{,K.M,IHAI{p.BKI'I, Bb3Harpax(e*Hs. 3a eKcrrepr,Te, ocurypsBaHe na o$uc u Lp., cBbp3aHr,r cH3nlJIHeHLIero Ha nopbtl*ara, KaKTo I{ TaKcH, ue'raa6u, 3acrpaxoBKll H BcLIr{Ku lpyru ,,pl{cr,,Iapa3xo4r,r 3a ocbuecrBrBaHe na 4efiuocrra.

,4o .uoArotrrHero Ha AoroBop, ToBa IIeHoBo npeAnoxeHr,re, 3aenHo c trrrcMeHoro nplteMaHe orBaua crpaHa I{ H3Becrlre 3a cKnrorlBaue Ha AoroBop, ue Qoprranpar o6arp3Baulo cnopa3yMeHpreMex{y ABeTe CTpaHrz.

flpu ycnoue, tre 6r.qepr ns6pauu sa I4snrrHprren Ha o6qecraeuara nopbrlK a, HkrecMe cbrJrac Hu ilalpe'[:craBHM rapaHIII'u, KoflTo Aa o6esneql{ H3[bJIHeHHero Ha AoroBopa B pa3Mep Ha I o/o orrpprerara AoroBopHa crojisocr 6er AAC.

Harll4enosaHHe Ha yqacrHaKa,,Arrex,,

klue u Sauunnr Ha trpeAcraBaTeJrs Ha yqacrHaKa Alexca

fllrxuocr Yn

lloAnuc / lr ne.rail 
"

lara: 07.04.2020 r.

,d^"9:.::.i,,: -, - 3t- !1_a-e 1I- tt ar t K u m e H a np o e Kntt H a Eomeeepad *i up"tro " npoiirayp, ACI
'_1,Xy:y:,i:"*:yi:ii:i"ilio,iri',:i,Z ;;,:,i:;::,2i,,,?X"Tlii"ui.o:::,,::!X:,::::li?llli;llliqe*npose a nepuQepuume pafioxu", xofimo ce onr4rriiurro c ,fiiroi"oro,no ,r"o*rri'iZ"lilio;;r:,:'r'.':;::r::;-':';:::::;',,i,.!l,ijIl*":!:::,.::,::::...:.:.:^_E:!"*il,io nrl.. ipet_Eoponencn,o'$ino 3a pee,oHaqHo pu]etunue. $mamaoHocm 3a adtptrauuenro xa ny1tuxaquami 

"e 
,oc, om o6ultia siiirii"i',',',rp;;;;r;;r,';;;;;;:;":,;r'::;:_#1:-r:

ue motu doxytteHm o"tpqraea oQuquaanonro cmaHoatuqe na Eiponeilcxua;;r u i;;o;rr6arqu, op?aH na olpp 20t4-2020
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*Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП


