




























*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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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 
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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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EBPONEI4CK4 OOHA 3A
PETHOliAnHrf, PA3BHTt4E

PETL1OII14 B PAC]'E)K

ffputotcertue ni 4

Ao
OEIUI,IHA EOTEBTPAA

TIEHOBO IPEAJTOXEHUE
or l4nau BecerII'IHoB ,I{rzrr,rnrpon, EfH 84tt246g68, ln.rua Kapra Ne 64835g 152, wstateHa Ha
09.0'1.2019 or MBP rp. cosux, B KaqecrBoro Mr.r Ha yrpaBurerr Ha ,,gvr EM Air
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yBAXAEMH IOCIOAI,IH BOPUCOB,

C uacrosuloro BbB Bpb3Ka c Baure Peueuue rl o6ssreHue 3a Bb3naraHe qpe3 npoueAypa Ha
o6u1e'ctneuara ilopbtlKa c nocoqeHl,r[ uo-rope [peAMer, Bu [peAcraB.sMe Harr]ero ueHoBo
EpeAi[oxeHHe 3a rr3[bJrHeHr.re ua o6seeuara or Bac uopbrrKa:

3305'00 (ulonorr: Tprr xIrJrsAH Tprrcra rr rrer .rrena) .rrn. 6e: AAC u.nu o6rqo 3966,00
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rreqaT Ha BpeMeHHE
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pa:uepa/
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EBP0nEt,r0Kt4 ctCI3
EBPONEHCKI4 OOHA 3A
PETHOHAIIHO PA3BTTT4E

PETt,lOI-I14 B PACTEX

Ar,rpeKreH [eqaT Bbp{y
MaTepr.raJra

Mourax B6pxy crpaAure, o6exr
Ha r,rHTepBeHqH.f,

2 fiuzaitu, rpeArerrar l,t rlu$pos
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ueqar na 6auep sa cr6uru.f, uo
rpoeKra, Pon6auep, pa3Meprl

200x80 cu., Meralna ctofixa c
ponKa u [pyxHHa,

flrluoqnereH rrevar 4+0,
MareptraJr Ha flJrarrroro - Buuun

1

100,00 100,00

120,00 120,00

5 Teuucra, Epangnpanlr reHI.rcKI{,
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EBPONEHOKI4 CbIO3
EEPOnERcti14 @oHA 3A
PETfi OHAJ]I.iO PA3B14T14E

HaulreuosaHr.re Ha yqacruuKa

I4v.e u (parraunux Ha rrpeAcraBr.rreJr.f, Ha yqacrHuKa

c ITIIcMeHOTO npHeMaHe oT
o6arpsnaulo cnopa3yMeHue

PETUOH14 B PACTE)K

.(ercrapupaM, ge npeAJIoxeHHTe IIeHI'I ca onpeAeneHr.r npu nbJrHo cborBercrBlre c ycnoBr.r.sra or
AOK)',MeHTaIII{sra IIo [polleAypara H BKlrorrBar BcHrrKr.r pzBxoAH no r.r3nbJrHeHr{e Ha ycnyrara,
IIpeAMer Ha o6rqectseHara [opbtlKa, BKrIoqHTerHo 3a[JIaIrIaHe Ha cborBerHaTe raKcH,
KOMAIHAI{POBKI,I' Bb3HA|P0)KAEHH' 34 EKCIIEPTI,ITE, OCHTP,BAHE rrA O$AC I{ AP., CB'P3AHH C
I'I3tIr'JIHeHI'Iero Ha [opbtlKara, KaKTo I{ TaKcI{, ueval6r, 3acrpaxoBKu H BcrzqK u Apyru np11cr,ulpr
p&3Xo.(H 3a ocbqecrBsBaHe ua Aefiuocrra.

,{o no4rotBrHero Ha AOTOBOp, TOBa TIeHOBO npeAnoxeHr{e, 3aeAHO
Baura crpa,a r'r r'r3Becrr.re 3a cKrrotrBaHe Ha AoroBop, ute $oprraupar
lrexQIY ABeTe CTpaHr.r.

llpu ycnonue' qe 6sAeu us6pauw sa I4gnrrHprreJr Ha o6ulecreeHara uop6r{Ka, HHe cMe cr,.,ac HH AaupercraBl'IM rapaHIIHrI, Kosro Aa o6esueqll I{3nbJIHeHHero Ha AoroBopa B pa3Mep Ha I oh or
npuerara AoroBopHa croilnocr 6es A,4C.
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*Заличена информация на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП


